
PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU LEŚNICTWO (I STOPIEŃ) 

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 

a) nazwa kierunku studiów: Leśnictwo 

b) poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

c) profil kształcenia: ogólnoakademicki 

d) forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne 

e) tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier 

f) przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia: obszar nauk rolniczych, 

leśnych i weterynaryjnych  

g) dziedziny i dyscypliny naukowe do których odnoszą się efekty kształcenia: dziedzina 

nauk leśnych, dyscyplina: leśnictwo 

h) wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: Studia na kierunku 

towaroznawstwo mają charakter przyrodniczo-techniczny i są zgodne z misją i 

strategią rozwoju Uczelni na lata 2013-2020 oraz z misją i strategią rozwoju Wydziału 

Agrobioinżynierii na lata 2013-2020 

i) ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy i 

kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów:   

Zasadniczym celem kształcenia jest przekazanie aktualnej i rzetelnej wiedzy 

pozwalającej na:  

- zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu gospodarki leśnej, w tym 

projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym, 

zgodnie z zasadami idei leśnictwa wielofunkcyjnego oraz organizacją i zrządzaniem 

parkami narodowymi z zapewnieniem i wykorzystaniem wielostronnej funkcji lasu; 

- zrozumienie praw biologii, ekologii oraz zjawisk przyrodniczych zachodzących w 

środowisku leśnym; 

- pozyskanie wiedzy o metodach i sposobach realizacji celów gospodarstwa leśnego jak: 

zachowanie, doskonalenie sposobów gospodarowania zasobami leśnymi zależnie od 

warunków i potrzeb oraz zasad wdrażania idei zrównoważonego rozwoju w 

gospodarce leśnej; 

Celem kształcenia jest także wykształcenie umiejętności w zakresie: 

- samodzielnego pozyskiwania danych i informacji o funkcjach lasu wynikających z 

założeń gospodarki leśnej i potrzeb ochrony przyrody i środowiska; 

- diagnozy i analizy danych ukierunkowanych na uchwycenie trendów, zależności, 

stosowania i wykorzystywania różnorodnych metod badawczych i narzędzi w 

gospodarce leśnej; 

- wykorzystania wiedzy z zakresu leśnictwa w planowaniu kształtowania i ochrony 

środowiska oraz wykorzystania zdobytej wiedzy dla rozwoju gospodarki kraju i 

zdrowia ludzi. 

- przetwarzania różnych informacji i wiedzy niezbędnych dla poprawnego 

wnioskowania w zakresie projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania 

gospodarstwem leśnym; 

- podejmowania niezbędnych działań przyczyniających się do urządzania lasu, 

użytkowania lasu oraz ochrony lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, biotycznymi 

oraz antropogenicznymi zgodnie z zasadami wynikającymi z modelu ekologicznego 

leśnictwa; 

- przygotowania planów gospodarczych, ochronnych, finansowych, a także 

projektowania inżynieryjnego zagospodarowania lasu i prowadzenia nadzoru 

inżynieryjnego nad wykonawstwem prac leśnych; 

- pracy samodzielnej i zespołowej, dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania 

opinii, wykonywania projektów oraz ich prezentacji (ustnej i pisemnej); 



- współpracy i aktywnego uczestniczenia w pracach: administracji publicznej, 

organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców, świata 

nauki, innych grup społecznych 

Absolwenci kierunku leśnictwo znajdą zatrudnienie w jednostkach 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w Biurach Urządzania Lasu i 

Geodezji Leśnej, w parkach narodowych i krajobrazowych, w organach zajmujących 

się ochroną przyrody i środowiska, a także w administracji samorządowej w gminach i 

starostwach jako specjalista ds. gospodarki leśnej oraz w gałęziach gospodarki 

związanych z leśnictwem, np. w Zakładach Usług Leśnych, w przemyśle drzewnym.  

Absolwent jest przygotowany do podjęcia prac: w firmach i zakładach związanych z 

organizacją i produkcją szkółkarską, ochroną lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, 

biotycznymi i antropogenicznymi w trakcie pozyskiwania, transportu surowców 

leśnych; w firmach związanych z zagospodarowaniem lasu oraz prowadzeniem 

nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych oraz tworzeniem terenów 

leśnych na obszarach zdegradowanych i zalesiania terenów porolnych oraz podjęcia 

studiów drugiego stopnia. 

j) wymagania wstępne – pozytywne wynik egzaminu maturalnego, kompetencje zgodne 

z wymogami rekrutacji przedstawionymi w Uchwale Senatu UP w Lublinie 

k) zasady rekrutacji: zgodne z wymogami rekrutacji przedstawionymi w Uchwale Senatu 

UP w Lublinie 

l) różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i 

efektach kształcenia prowadzonych na Uczelni: obecnie nie ma podobnego kierunku o 

podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia 

 

2. Opis efektów kształcenia 

a) wykaz efektów kształcenia przedstawiono w formie tabeli zgodnie z Uchwałą Senatu 

UP w Lublinie 

Efekty kształcenia dla kierunku Leśnictwo, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 

Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.  

Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek Leśnictwo o profilu 

ogólnoakademickim jest umiejscowiony w obszarze nauk rolniczych, leśnych i 

weterynaryjnych. 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach: 

R – obszar kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 

1 – studia I stopnia 

A – profil ogólnoakademicki 

LE – kierunkowe efekty kształcenia w zakresie Leśnictwa 

W – kategoria wiedzy 

U – kategoria umiejętności 

K – kategoria kompetencji społecznych 



Symbol 
Efekty kształcenia dla kierunku Leśnictwo. Po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia na kierunku studiów Leśnictwo absolwent: 

Odniesienie efektów 

kształcenia w 

obszarze kształcenia 

w zakresie nauk 

rolniczych, leśnych i 

weterynaryjnych 

WIEDZA 

LE_W01 

Ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki i metod obliczania 

funkcji matematycznych przydatną do ilościowego opisu zjawisk 

przyrodniczych, fizycznych oraz zagadnień z zakresu leśnictwa. Zna 

podstawowe procesy fizyczne występujące w przyrodzie i metody 

ich pomiarów. Zna elementy hydromechaniki, termodynamiki oraz 

elektryczne i magnetyczne właściwości materii. Ma wiedzę 

dotyczącą właściwości wybranych pierwiastków i związków 

chemicznych oraz procesów i zjawisk, w których uczestniczą. Zna 

podstawy terminologii i nomenklatury chemicznej. 

R1A_W01 

LE_W02 

Ma interdyscyplinarną wiedzę z zakresu ergonomii oraz higieny 

pracy, zna przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy, 

bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, ma 

wiedzę na temat oceny warunków pracy, przyczyn wypadków przy 

pracy, metod ich eliminowania lub ograniczania oraz chorób 

zawodowych w leśnictwie. 

R1A_W02 

LE_W03 

Ma podstawową wiedzę z zakresu ekologii, opisuje funkcjonowanie 

biocenoz i ekosystemów, charakteryzuje podstawowe biomy lądowe 

i siedliska leśne klimatu umiarkowanego. 

R1A_W01 

R1A_W03 

LE_W04 

Ma podstawową wiedzę z zakresu zoologii leśnej, zna 

przystosowania morfologiczne, anatomiczne i ekologiczne zwierząt 

do bytowania w środowisku leśnym, zna chronione gatunki fauny 

leśnej. 

R1A_W01 

R1A_W04 

LE_W05 

Posiada wiedzę na temat budowy i funkcji komórki roślinnej, tkanek 

i organów. Zna podstawowe techniki badawcze stosowane w 

botanice. Zna gatunki roślin wchodzących w skład zbiorowisk 

leśnych oraz potrafi określić ich pozycję systematyczną. 

R1A_W01 

R1A_W04 

R1A_W05 

 

LE_W06 

Ma podstawową wiedzę z zakresu genetyki ogólnej: zna budowę i 

funkcje kwasów nukleinowych i białek, zasady kodowania i 

dziedziczenia informacji genetycznej. Zna czynniki wpływające na 

zróżnicowanie genetyczne drzew leśnych oraz charakteryzuje 

zmienność głównych gatunków drzew leśnych. Zna metodykę 

zakładania doświadczeń proweniencyjnych. 

R1A_W01 

R1A_W04 

R1A_W06 

LE_W07 

Posiada wiedzę dotyczącą procesów powstawania gleb, określa ich 

skład oraz właściwości chemiczne, fizyczne i fizykochemiczne, a 

także czynniki wpływające na przestrzenną zmienność gleb. 

R1A_W03 

LE_W08 

Ma wiedzę na temat przebiegu podstawowych procesów i zjawisk 

fizycznych zachodzących w atmosferze ziemskiej, zmianach klimatu 

w skalach czasowych i przestrzennych oraz wpływie klimatu na 

środowisko. Zna budowę i zasady działania przyrządów 

pomiarowych oraz metody opracowywania wyników obserwacji 

meteorologicznych. 

R1A_W03 

R1A_W05 

LE_W09 
Zna podstawowe procesy życiowe roślin oraz mechanizmy 

gospodarki wodnej drzew oraz odżywiania mineralnego i transportu 

substancji w roślinach. 

R1A_W04 

LE_W10 
Posiada wiedzę z zakresu obsługi edytorów tekstu, arkuszy 

kalkulacyjnych oraz baz danych z wykorzystaniem sieci Internet 
R1A_W05 



LE_W11 

Zna podstawowe techniki molekularne wykorzystywane w 

leśnictwie: markery molekularne, transformację roślin oraz 

rozmnażanie roślin w kulturach in vitro. 

R1A_W05 

LE_W12 

Zna techniki rozmnażania generatywnego i wegetatywnego drzew 

leśnych, zasady produkcji sadzonek w szkółkach, programy 

zachowania i ochrony zasobów genowych oraz transferu nasion i 

sadzonek. Zna zasady planowania, wykonywania i kontrolowania 

prac hodowlanych z zakresu odnowienia naturalnego i sztucznego. 

R1A_W03 

R1A_W05 

LE_W13 

Posiada wiedzę na temat budowy i działania maszyn stosowanych w 

hodowli, ochronie lasu, pozyskiwaniu i transporcie drewna. Posiada 

wiedzę na temat niezbędnego sprzętu, technologii pomiarowych i 

obliczeń związanych z pracami geodezyjnymi na obszarach leśnych. 

R1A_W05 

LE_W14 

Ma wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym praw 

autorskich, wynalazczości, patentów, wzoru użytkowego, znaku 

towarowego i nieuczciwej konkurencji. Zna zasady funkcjonowania 

organizacji zarządzających prawami autorskimi w Polsce. 

R1A_W08 

LE_W15 

Zna biologię i ekologię zwierząt łownych i chronionych oraz metody 

określania ich płci. Opisuje parametry populacyjne i podstawowe 

metody inwentaryzacji zwierząt. Zna zasady prowadzenia 

gospodarki łowieckiej i charakteryzuje sposoby zagospodarowania 

łowisk. Wymienia szkody spowodowane przez zwierzynę i zna 

metody ich zapobiegania. 

R1A_W01 

R1A_W03 

LE_W16 

Ma podstawową wiedzę w zakresie jednostek systematycznych 

owadów leśnych, ich anatomii, morfologii i rozwoju oraz znaczenia 

w gospodarce leśnej. Zna i rozumie mechanizmy adaptacji owadów 

do życia w różnych ekosystemach,  ma wiedzę o podstawowych 

szkodnikach drzew leśnych, a także zna typy uszkodzeń 

powodowane przez szkodniki leśne. 

R1A_W04 

R1A_W06 

LE_W17 

Ma wiedzę na temat podstawowych surowców pozyskiwanych z 

ubocznej produkcji leśnej oraz zrównoważonego wykorzystywania 

surowców, zna sposoby konserwacji leśnych gatunków prawnie 

chronionych. 

R1A_W03 

R1A_W06 

LE_W18 

Zna podstawy metodologiczne oraz organizacyjno-prawne w 

zakresie ochrony środowiska. Zna historię, motywy, kierunki i 

formy ochrony przyrody w Polsce. Opisuje instrumenty ochrony 

przyrody zawarte w prawodawstwie krajowym oraz 

międzynarodowe programy, konwencje i porozumienia. 

R1A_W02 

R1A_W06 

R1A_W07 

LE_W19 

Opisuje podstawowe typy siedliskowe lasu i zna zasady podziału 

siedlisk leśnych. Ma wiedzę na temat wpływu klimatu na 

drzewostany leśne. 

R1A_W03 

R1A_W04 

LE_W20 

Ma wiedzę dotyczącą znaczenia obszarów i gospodarki leśnej w 

gospodarce narodowej i regionalnej, zna czynniki warunkujące 

opłacalność produkcji leśnej. Ma wiedzę z zakresu organizacji i 

zarządzania gospodarstwem leśnym oraz systemu finansowego 

Lasów Państwowych 

R1A_W02 

R1A_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 

LE_U01 

Umie posługiwać się metodami matematycznymi przy opisie 

zjawisk przyrodniczych i fizycznych, wykorzystuje posiadana 

wiedzę w zagadnieniach praktycznych. Potrafi posługiwać się 

przyrządami znajdującymi się w pracowni fizycznej oraz 

prezentować końcowe wyniki przeprowadzonych pomiarów. Potrafi  

analizować procesy chemiczne zachodzące w przyrodzie oraz 

wykonać podstawowe obliczenia chemiczne i analityczne.  

R1A_U01 

R1A_U04 

R1A_U05 



LE_U02 

Posiada umiejętność praktycznego wykorzystywania informacji 

dotyczących własności intelektualnej. Potrafi formatować i tworzyć 

dokumenty, wykorzystywać arkusz kalkulacyjny oraz tworzyć i 

obsługiwać bazy danych. 

R1A_U01 

R1A_U03 

LE_U03 

Identyfikuje i prawidłowo interpretuje podstawowe cechy 

morfologiczne i anatomiczne roślin istotne pod względem 

taksonomicznym i na tej podstawie rozpoznaje podstawowe gatunki 

roślin występujące w zbiorowiskach drzew leśnych. 

R1A_U01 

LE_U04 

Potrafi stosować metody mikrotechniczne i mikroskopowe; 

samodzielnie wykonuje preparaty mikroskopowe i dokonuje ich 

interpretacji. Na podstawie uzyskanych informacji wykazuje 

związek pomiędzy budową i funkcją na poziomie komórki, tkanek i 

organów roślin. 

R1A_U01 

R1A_U04 

R1A_U06 

LE_U05 

Potrafi ocenić stanowisko pracy w aspekcie ergonomii oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykorzystać dostępne metody 

do planowania profilaktyki bezpieczeństwa pracy w leśnictwie. 

R1A_U06 

R1A_U07 

LE_U06 

Interpretuje parametry użytkowe wybranych maszyn i urządzeń 

stosowanych w hodowli i ochronie lasu oraz pozyskiwaniu i 

transporcie drewna a także ocenia ich zagrożenie dla ludzi. 

R1A_U01 

R1A_U05 

LE_U07 

Potrafi właściwie dobrać gatunki drzew do nasadzeń w określonych 

siedliskach.  Rozumie procesy fizjologiczne zachodzące w 

środowisku leśnym, potrafi dobrać właściwy sposób nawożenia 

szkółek i zbiorowisk leśnych. 

R1A_U05 

LE_U08 

Posiada umiejętność wyszukiwania, rozumienia i analizy oraz 

wykorzystania informacji pochodzących z piśmiennictwa 

naukowego z zakresu leśnictwa w celu przygotowania wystąpień w 

języku polskim i obcym. 

R1A_U08 

R1A_U09 

R1A_U10 

LE_U09 

Rozróżnia typy siedlisk leśnych na podstawie cech glebowych, 

drzewostanowych oraz roślinności runa. Potrafi rozpoznać 

przyczyny, przebieg i następstwa zagrożeń przyrody. Rozpoznaje 

najważniejsze gatunki roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną 

prawną oraz wskazuje możliwości użytkowania takich obszarów. 

R1A_U01 

R1A_U06 

LE_U10 

Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu ekologii w planowaniu 

kształtowania i ochrony środowiska oraz wykorzystania leśnictwa 

dla rozwoju gospodarki kraju i zdrowia ludzi. 

R1A_U02 

R1A_U05 

R1A_U06 

LE_U11 

Rozpoznaje i opisuje podstawowe minerały skałotwórcze, skały 

macierzyste i profile podstawowych typów gleb leśnych. Wykonuje i 

ocenia podstawowe analizy właściwości fizycznych, 

fizykochemicznych  i chemicznych właściwości gleb. 

R1A_U04 

R1A_U05 

LE_U12 

Potrafi interpretować obrazy satelitarne oraz mapy synoptyczne i 

inne dostępne dane i na ich podstawie prognozować możliwe zmiany 

typów pogody. 

R1A_U02 

R1A_U03 

R1A_U05 

LE_U13 

Potrafi określić stan równowagi Hardy'ego-Weinberga w 

populacjach kojarzących się losowo oraz przeanalizować  czynniki 

wpływających na ten stan. Potrafi oszacować zysk genetyczny 

wykorzystując informacje dotyczące ustalania plastyczności, 

stabilności oraz odziedziczalności cech. 

R1A_U01 

R1A_U05 

LE_U14 

Potrafi wykonać izolację DNA, określić jego ilość i jakość, a 

następnie wykonać odpowiednią analizę, która pozwoli rozwiązać 

problem badawczy.  Potrafi założyć kulturę in vitro i wykonać pasaż 

wybranego gatunku w warunkach sterylnych. 

R1A_U04 

R1A_U06 

LE_U15 

Potrafi rozpoznać nasiona i siewki leśnych gatunków roślin  

drzewiastych oraz zaplanować i zorganizować produkcję 

szkółkarską. Posiada umiejętność pielęgnacji drzewostanu oraz 

R1A_U05 

R1A_U06 



innych elementów biocenozy leśnej i siedliska oraz doboru 

odpowiednich form do zadrzewień i upraw plantacyjnych. Umie 

dokonać wyboru odpowiedniego typu rębni. Potrafi odpowiednio 

zaplanować i zastosować właściwe metody odnowienia lasu. 

LE_U16 

Potrafi wykonać pomiary w terenie z użyciem odpowiedniego 

sprzętu geodezyjnego, a następnie odpowiednio zinterpretować i 

udokumentować wyniki. Zna techniki pomiaru drzew i 

drzewostanów, potrafi zarządzać dużymi powierzchniami i 

długoterminowo planować właściwe użytkowanie lasu. 

R1A_U01 

R1A_U05 

R1A_U06 

LE_U17 

Potrafi wykonywać zadania projektowe i planistyczne 

wykorzystując istniejące zasoby geodezyjno-kartograficzne. Posiada 

znajomość obsługi systemu SILP i SIP oraz umie posługiwać się 

urządzeniami elektronicznymi: GPS, rejestrator, dalmierz, 

wysokościomierz. 

R1A_U01 

R1A_U06 

LE_U18 

Potrafi sporządzać i analizować Łowieckie Plany Hodowlane oraz 

opracować sposób zagospodarowania łowisk. Umie projektować 

hodowlę zamkniętą zwierząt przeznaczonych do introdukcji, 

rozwiązywać zadania związane z wyliczaniem optymalnego 

zagęszczenia zwierzyny, planować dawki dokarmiania oraz 

przeprowadzić inwentaryzację zwierzyny. Potrafi rozpoznawać 

gatunki zwierząt leśnych, w tym gatunki podlegające ochronie 

R1A_U05 

R1A_U06 

LE_U19 

Potrafi rozpoznać szkodniki owadzie i grzybowe środowiska leśnego 

oraz zaprojektować metody zwalczania tych patogenów a także 

dobrać i zastosować właściwe metody profilaktyczne ochrony lasu.  

Umie zidentyfikować larwy i postaci dorosłe szkodników drzew 

leśnych, określić typy uszkodzeń powodowane przez szkodniki 

drzewostanu. Potrafi wykonać analizę struktury oraz funkcji 

populacji szkodników i na tej podstawie samodzielnie przygotować 

prognozę nasilenia ich występowania.   

R1A_U05 

LE_U20 

Potrafi samodzielnie opracować plan ochrony środowiska dla 

różnych obszarów, zaproponować i uzasadnić optymalne 

rozwiązania dotyczące systemu ochrony. Umie wykorzystać 

podstawowe procedury analityczne stosowane w monitoringu 

środowiska i dokonać prawidłowej interpretacji wyników. 

R1A_U05 

R1A_U06 

LE_U21 

Potrafi dokonać analizy stanu naturalnych stanowisk i wybrać 

optymalne metody eksploatacji i pozyskiwania surowców leśnych. 

Umie właściwie ocenić jakość i metody pozyskiwania surowca z 

ubocznej produkcji leśnej. 

R1A_U05 

R1A_U06 

LE_U22 
Potrafi zaplanować marketing produktów leśnych oraz dokonać 

analizy czynników warunkujących produkcję leśną 

R1A_U07 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

LE_K01 

Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, ma 

świadomość postępu technologicznego i potrzebę dokształcania się 

przez całe życie. Ma świadomość ciągłego rozwoju dziedzin 

związanych z leśnictwem. 

R1A_K01 

R1A_K07 

LE_K02 

Potrafi precyzyjnie formułować pytania służące pogłębianiu 

własnego zrozumienia procesów i zagadnień z zakresu leśnictwa i 

ochrony zasobów leśnych. 

R1A_K03 

LE_K03 

Potrafi współdziałać w grupie i być odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo pracy własnej i innych, rozumie konieczność 

systematycznej pracy, potrafi dostosować się do pełnienia różnych 

funkcji w zespole. 

R1A_K02 



 

3. Opis programu studiów 

a) liczba punktów ECTS wymagana do uzyskania kwalifikacji: 210 

b) liczba semestrów: studia stacjonarne - 7; studia niestacjonarne – 8 

c) struktura studiów: na kierunku towaroznawstwo studenci mają do wyboru trzy 

specjalności: gospodarka leśna, ochrona zasobów leśnych i środowiska, gospodarka 

łowiecka. Wybór specjalności na studiach stacjonarnych następuje po piątym 

semestrze, zaś na studiach niestacjonarnych po szóstym semestrze  

d) opisy modułów kształcenia realizowanych w ramach programu kierunku 

przedstawiono w załącznikach wg wzoru podanego w Uchwale Senatu UP w Lublinie 

e) wymiar, zasady i formy odbywania praktyk: na kierunku leśnictwo obowiązuje 

praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni, której celem jest zapoznanie studenta z 

zawodem leśnika w codziennej pracy w jednostkach PGL LP, organach zajmujących 

się ochroną przyrody i środowiska, a także w gałęziach gospodarki związanych z 

leśnictwem. Zalecanymi instytucjami do odbywania praktyki są: struktury 

organizacyjne Lasów Państwowych, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, leśne 

zakłady naukowo-badawcze, parki narodowe, a także w organy zajmujące się ochroną 

przyrody i środowiska.   

f) wskaźniki charakteryzujące program studiów: 

 łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 110 

(planowane, weryfikacja nastąpi po zaakceptowaniu modułów kształcenia) 

 łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z 

zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla 

określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 47 

 łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o 

charakterze praktycznym: 112 (planowane, weryfikacja nastąpi po 

zaakceptowaniu modułów kształcenia) 

g) udokumentowanie, że co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w 

postaci zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego – 

dotyczy studiów stacjonarnych: 110 pkt ECTS (planowane, weryfikacja nastąpi po 

zaakceptowaniu modułów kształcenia) 

h) wykaz przedmiotów do wyboru pozwalających na stwierdzenie, że program 

kształcenia umożliwia studentowi wybór modułów w wymiarze nie mniejszym niż 

30% punktów ECTS załączono w tabeli 

 

 Wykaz przedmiotów do wyboru kierunek Leśnictwo studia I stopnia  

 

LE_K04 

Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w 

działaniach własnych i innych osób, ma świadomość społecznej i 

gospodarczej szkodliwości łamania praw autorskich oraz  

konsekwencji kradzieży własności intelektualnej. 

R1A_K04 

LE_K05 

Odznacza się umiejętnością współpracy z różnymi jednostkami 

Lasów Państwowych i potrafi zdobywać potrzebne informacje, a 

następnie wykorzystywać je w realizacji własnych zadań. 

R1A_K02 

LE_K06 

Jest świadomy wpływu człowieka na kształtowanie terenów leśnych 

i znaczenia własnej wiedzy i umiejętności w działaniach związanych 

z odpowiednim gospodarowaniem zasobami przyrody ożywionej i 

nieożywionej. 

R1A_K05 

LE_K07 

Ma świadomość społecznego znaczenia ochrony środowiska oraz  

kształtowania świadomości społecznej i konieczności wspierania 

inicjatyw społecznych, samorządowych oraz programów 

środowiskowych o przesłaniu edukacyjnym. Potrafi myśleć i działać 

w sposób przedsiębiorczy. 

R1A_K06 

R1A_K08 



Nazwy modułu w poszczególnych blokach Punkty ECTS Wymiar godzin 

Semestr I  

Blok przedmiotów humanistycznych (1, 2)      

Etyka 

2 30/21* Ekonomia 

Socjologia 

Semestr IV 

Przedmiot ogólnouczelniany (1) 1 15/9 

Semestr V 

Blok I (1,2)     

Ornitologia 

5 30/14 
Fenologia 

Gospodarka leśna w obiektach specjalnych 

Edukacja przyrodniczo-leśna 

Semestr VI 

Blok II dla specjalności Gospodarka Leśna (1)   

Technologia drewna 5 45/24 

Blok II dla specjalności Gospodarka Łowiecka (1)   

Biologia i ekologia zwierząt łownych 5 45/24 

Blok II dla specjalności Ochrona Zasobów Leśnych i 

Środowiska (1) 
  

Ochrona krajobrazów leśnych 5 45/24 

Blok A dla specjalności Gospodarka Leśna (1)     

Leśna baza nasienna  4 30/18 

Blok A dla specjalności Gospodarka Łowiecka (1)   

Gospodarowanie populacjami zwierzyny 4 30/18 

Blok A dla specjalności Ochrona Zasobów Leśnych i 

Środowiska (1) 
  

Program „Natura 2000” 4 30/18 

Blok B dla specjalności Gospodarka Leśna (1)   

Agro- i fitomelioracje w lasach 
3 15/12 

Melioracje wodne w lasach 

Blok B dla specjalności Gospodarka Łowiecka (1)   

Hodowla i restytucja gatunków zagrożonych 
3 15/12 

Urządzanie gospodarstw łowieckich 

Blok B dla specjalności Ochrona Zasobów Leśnych i 

Środowiska (1) 
  

Prawo w ochronie lasu 
3 15/12 

Ochrona leśnych zasobów genowych 

Semestr VII 

Blok C dla specjalności Gospodarka Leśna (1,2,3)   

Rekultywacja terenów zdegradowanych 

3 30/18 

Szkody łowieckie w uprawach rolniczych 

Turystyczne zagospodarowanie lasu 

Ekologiczne podstawy produkcyjności lasu 

Monitoring lasu 

Blok C dla specjalności Gospodarka Łowiecka (1,2,3)   



Choroby zwierzyny i profilaktyka weterynaryjna 

3 30/18 

Wartość spożywcza dziczyzny 

Kynologia łowiectwa 

Strzelectwo myśliwskie 

Metody ochrony przed szkodami łowieckimi 

Blok C dla specjalności Ochrona Zasobów Leśnych i 

Środowiska (1,2,3) 
  

Turystyczne zagospodarowanie lasu 

3 30/18 

Flora i fauna leśna chroniona 

Gatunki inwazyjne flory i fauny w lasach 

Edukacja leśna 

Szkody łowieckie w uprawach rolniczych 

Inne 

Języki obce 1-I, 1-II, 2-I, 2-II, 3, 4 12 180/84 

Praktyka zawodowa  5 
 

Seminarium 1 i 2 3 60/36 

Praca dyplomowa 10 
 

RAZEM 65 555/307 

* studia stacjonarne/ niestacjonarne 

 

Dodatkowe informacje 

 sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych: wzorowano się na 

ramach kwalifikacji opracowanych w Technische Uniwersität München,  

  uwzględnienie zgodności efektów kierunkowych z potrzebami rynku pracy: 

dołączono opinie z firm Biuro Urządzania Lasu w Lublinie 

 sposoby uwzględnienia wyników monitorowania karier absolwentów: dane są 

uwzględniane w modyfikacji i dostosowaniu programu studiów do potrzeb 

runku pracy 

 osoby spoza Wydziału Agrobioinżynierii biorące udział w pracach nad 

programem: prof. dr hab. Leszek Drozd, dr hab. Małgorzata Stpiczyńska prof. 

nadzw., dr Magdalena Polak-Berecka, dr Katarzyna Masternak, dr Marek 

Kamola; instytucje, które przekazały opinię dotyczące kwalifikacji 

absolwentów w nawiązaniu do efektów kształcenia: Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w Lublinie, Nadleśniczowie (Nadleśnictwo Lubartów, 

Puławy), przedstawiciele Zespołu Ochrony Lasu w Radomiu – Dyrekcji 

Generalnej Lasów Państwowych 

 
4. Wykaz dokumentów systemu zapewnienia jakości na Wydziale Agrobioinżynieri uwzględniający 

specyfikę realizowanych kierunków studiów:  

1. Uchwała nr Senatu UP w Lublinie nr 43/2012-2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie 

nowelizacji wewnętrznego systemu zrządzania jakości kształcenia w Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie  

2. Uchwała Senatu UP w Lublinie nr 82/2011-2012 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia 

Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i uchwałą Senatu UP w Lublinie nr 

50/2012-2013 z dnia 22.03.2013 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  

3. Procedura opracowania programu studiów dla określonego kierunku i poziomu kształcenia 

(WA-S1)  

4. Procedura opracowania modułów (WA-S2)  

5. Procedura doskonalenia jakości kadry dydaktycznej i zapewnienia minimum kadrowego (WA-

S3)  



6. Procedura doskonalenia programu studiów (WA-S4)  

7. Procedura realizacji procesu kształcenia na studiach I i II stopnia (WA-S6)  

8. Procedura realizacji praktyki zawodowej (WA-S7)  

9. Procedura oceny prac dyplomowych (WA-S10)  

10. Procedura oceny programu kształcenia (WA-K2)  

11. Procedura weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (WA-K3)  

12. Procedura modyfikacji planów i programów kształcenia (WA-K4)  

 


