
KIERUNEK STUDIÓW: OGRODNICTWO 
 

STUDIA I STOPNIA – inżynierskie 

 

Rodzaj studiów:   I stopień obejmuje studia inżynierskie trwające 3,5 roku  

(7 semestrów). Absolwent studiów I stopnia kierunku Ogrodnictwo 

uzyskuje tytuł inżyniera. 

 

Profil studiów: 

 

ogólnoakademicki w obszarze Nauk Rolniczych 

Forma:                  studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

Szczegółowa 

charakterystyka 

kierunku: 

Studia I stopnia obejmują łącznie 2200 godzin dydaktycznych. 

Obowiązkowe przedmioty podstawowe realizowane w wymiarze 

530 godzin:  chemia ogólna i nieorganiczna, chemia organiczna z 

biochemią, botanika, fizjologia roślin, genetyka i hodowla roślin, 

ekologia i ochrona środowiska, gleboznawstwo, mikrobiologia, 

biotechnologia roślin, biofizyka, agrometeorologia oraz seminarium 

inżynierskie. 

Obowiązkowe przedmioty kierunkowe realizowane w wymiarze 

805 godzin: uprawa roli i żywienie roślin, sadownictwo, 

warzywnictwo, rośliny ozdobne, dendrologia, podstawy sztuki 

ogrodowej, fitopatologia z techniką ochrony, entomologia z techniką 

ochrony, ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej, 

nasiennictwo, szkółkarstwo sadownicze, szkółkarstwo ozdobne, 

inżynieria produkcji ogrodniczej, pszczelnictwo, geodezja i 

kartografia, podstawy zielarstwa. 

Inne obowiązujące przedmioty kształcenia, w łącznym wymiarze 

210 godzin to: język obcy, technologia informacyjna oraz 

wychowanie fizyczne. 

Moduły do wyboru w wymiarze 295 godzin, realizowane w 

semestrach IV-VII: 

Ogrodnictwo z Marketingiem (podstawy marketingu, zarządzanie 

w ogrodnictwie, wycena upraw ogrodniczych, biologia kwitnienia 

roślin ogrodniczych, kultury in vitro w ogrodnictwie, rośliny 

zielarskie, przechowalnictwo ogrodnicze, wybrane zagadnienia z 

sadownictwa, praktikum z produkcji ogrodniczej, dekoracyjność i 

zastosowanie roślin zielnych, pielęgnacja terenów zieleni) 

Sztuka ogrodowa (projektowanie terenów zieleni, budowa terenów 

zieleni, pielęgnacja terenów zieleni, prawo w terenach zieleni, 

podstawy kompozycji wizualnej w projektowaniu ogrodów, 

podstawy rysunku, podstawy projektowania małych form 

ogrodowych, rośliny zielne w sztuce ogrodowej, praktikum z 

produkcji ogrodniczej) 

Agroekologia i ochrona roślin (zoologia z ekologią zwierząt, 

choroby i szkodniki kwarantannowe i inwazyjne, praktikum z 

ochrony roślin, agroekologia, pestycydy i biologiczne skutki ich 

stosowania, integrowane systemy ochrony roślin ogrodniczych przed 

chorobami, integrowane systemy ochrony roślin ogrodniczych przed 

szkodnikami) 



Bioinżynieria (biologia komórki, biologia rozwoju roślin, genetyka 

molekularna, podstawy kultur in vitro, organizmy genetycznie 

modyfikowane, inżynieria genetyczna, podstawy genomiki roślin 

agrotechnika produkcji nasiennej) 

Rośliny lecznicze i prozdrowotne (ekologiczne podstawy produkcji 

ogrodniczej, związki biologicznie czynne roślin i ich wykorzystanie 

w terapiach leczniczych, biologiczne podstawy zdrowia i 

racjonalnego żywienia, roślinne substancje modyfikujące barwę, 

smak i zapach, rośliny zielarskie, warzywa i zioła w ogrodach, 

właściwości dietetyczne i lecznicze owoców i warzyw, standardy 

jakości surowców i leków roślinnych, metody badania tożsamości 

surowców zielarskich, praktikum z produkcji ogrodniczej, 

hortiterapia, prawo rolne i doradztwo) 

Zadaniem powyższych modułów jest dostarczenie specjalistycznej 

wiedzy zgodnej z zainteresowaniami studentów. Jest ona również 

uzupełniana szeroką gamą przedmiotów do swobodnego wyboru, w 

dodatkowym wymiarze 360 godzin. 

Studenci odbywają ponadto praktykę zawodową oraz przygotowują 

pracę inżynierską. 

 

 

Sylwetka 

absolwenta: 

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętej 

technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów 

zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz 

kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z podstawami 

prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej. Absolwent zna 

metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady 

funkcjonowania rynku. Posiada umiejętność przetwarzania danych 

korzystając z technik komputerowych. Powinien znać język obcy na 

poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem 

specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa. Absolwent jest 

przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa 

ogrodniczego oraz do pracy w przetwórstwie owocowo-

warzywnym, firmach zajmujących się kształtowaniem terenów 

zieleni, w specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych, w tym 

wykorzystujących techniki z zakresu biotechnologii roślin, 

instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-

rozwojowych, jednostkach doradczych i upowszechniających 

wiedzę ogrodniczą oraz instytucjach związanych z kształtowaniem i 

konserwacją terenów zieleni. Posiada znajomość zasad marketingu, 

praw rządzących rynkiem i umiejętność jego analizy, a także z 

umiejętności związane z prowadzeniem rozliczeń finansowych, 

znajomość rachunkowości, zasad kredytowania, podstaw 

bankowości, prawa gospodarczego i prawa pracy. 
 


