
Opis programu studiów III stopnia 

Nazwa studiów studia doktoranckie 

Obszar kształcenia nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne 

Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa,  
do której odnoszą się efekty kształcenia 

dziedzina – nauki rolnicze, 
dyscyplina – agronomia 

Związek z misją i strategią rozwoju 
uczelni 

Kształcenie na studiach doktoranckich w zakresie agronomii na Wydziale 
Przyrodniczym jest zgodne z misją i strategią  Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego w Siedlcach, m. in. kształceniem przyszłych elit społecznych  
i gospodarczych, prowadzeniem badań naukowych, kształceniem i promowaniem 
kadr naukowych, upowszechnianiem i pomnażaniem osiągnięć nauki, działaniem  
na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. 

Rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji kwalifikacje III stopnia 

Wymagania wstępne i zasady rekrutacji  

O przyjęcie na studia doktoranckie w dziedzinie nauk 
rolniczych w dyscyplinie agronomia może ubiegać się osoba, 
która spełnia następujące wymagania: 

- posiada tytuł magistra z dziedziny nauk rolniczych, 
leśnych, biologicznych lub równorzędny 

- wykazuje się, co najmniej, średniozaawansowaną 
znajomością jednego z języków obcych. 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:  
- egzamin z agronomii 
- egzamin z języka obcego 
- średnią z ocen końcowych z przedmiotów 

kierunkowych określonych w standardach kształcenia 
ukończonego kierunku studiów 

Forma studiów Stacjonarne  

Liczba semestrów i punktów ECTS, 
w tym: 

8 semestrów 43 ECTS 

łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego 
udziału nauczycieli akademickich i studentów 

43 

liczba punktów ECTS uzyskiwana na zajęciach fakultatywnych, rozwijających umiejętności zawodowe, 
przygotowujące doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym 

6 

liczba punktów ECTS uzyskiwana na zajęciach fakultatywnych, rozwijających umiejętności 
dydaktyczne, przygotowujące doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego 

6 

Cele kształcenia 

1. Uzyskanie wiedzy na najbardziej zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym  
dla nauk rolniczych oraz o charakterze szczegółowym z zakresu agronomii, odpowiadającej 
obszarowi prowadzonych badań 

2. Uzyskanie zaawansowanej wiedzy i umiejętności związanych z metodyką i metodologią 
prowadzenia badań naukowych 

3. przygotowanie do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym 
4. uzyskanie wiedzy w zakresie kształtowania postaw etycznych i prospołecznych w kontekście 

działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego  

Symbol 

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Po ukończeniu studiów III stopnia w zakresie agronomii 

absolwent 

WIEDZA 

W01 
Ma zaawansowaną wiedzę o charakterze podstawowym dla dziedziny nauk rolniczych, dyscypliny 
agronomia związaną z obszarem prowadzonych badań, umożliwiającą twórczą analizę informacji 
wykorzystywanych w pracy badawczej 

W02 Ma zaawansowaną wiedzę o charakterze szczegółowym dla dyscypliny naukowej agronomia, związaną  
z obszarem prowadzonych badań, obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki  



W03 Ma wiedzę ogólną z zakresu nauk ekonomicznych i humanistycznych 

W04 Ma wiedzę dotyczącą metod i metodologii badań oraz przygotowania publikacji i prezentowania wyników 
badań 

W05 Zna zasady finansowania badań naukowych, przygotowania i oceny projektów badawczych 

W06 Ma wiedzę dotyczącą pozyskiwania i wykorzystywania informacji właściwych dla dziedziny i dyscypliny 
naukowej odpowiedniej do obszaru prowadzonych badań oraz zasady ochrony własności intelektualnej  

W07 Ma wiedzę w zakresie metod i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych 

Symbol 

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Po ukończeniu studiów III stopnia w zakresie agronomii 

absolwent 

UMIEJĘTNOŚCI 

U01 Umie poszukiwać i efektywnie wykorzystywać informacje z różnych źródeł związane z działalnością 
naukową 

U02 Umie wnieść oryginalny wkład do zasobów wiedzy poprzez badania oraz krytyczną analizę, ocenę  
i interpretację wyników 

U03 Umie ocenić wkład własnych badań w rozwój nauk rolniczych i ich praktyczne zastosowanie 

U04 Umie zaplanować i przeprowadzić własny projekt badawczy oraz uczestniczyć w badaniach zespołowych 

U05 Umie dokumentować wyniki prac badawczych, prezentować wyniki badań w formie werbalnej, pisemnej  
i graficznej oraz przygotować publikacje naukowe 

U06 Potrafi prowadzić konsultacje i dyskusje naukową w języku rodzimym i obcym 

U07 
Potrafi samodzielnie planować swój rozwój intelektualny oraz przekazywać wiedzę i doświadczenie 
innym; jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik 
kształcenia 

 

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Po ukończeniu studiów III stopnia w zakresie agronomii 

absolwent 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K01 Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz roli społecznej 

K02 Wykazuje samokrytycyzm w pracy twórczej i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się 

K03 Wykazuje inicjatywę w określaniu nowych obszarów badań  

K04 Wykazuje pełną odpowiedzialność za pracę własną i współpracowników, ma świadomość przestrzegania 
zasad etyki zawodowej oraz tworzenia etosu środowiska naukowego i zawodowego 

K05 Rozumie potrzebę zaangażowania się w kształcenie specjalistów z zakresu agronomii oraz innych 
działań prowadzących do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy 

Praktyki zawodowe Praktyka dydaktyczna – uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych  
w Katedrze, w której doktorant wykonuje pracę doktorską 

Opis sposobu zakończenia cyklu kształcenia Uzyskanie stopnia naukowego doktora  

 

 


