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INSTYTUT  ZARZĄDZANIA  I  INŻYNIERII  ROLNEJ  PWSZ  w  SULECHOWIE 

 
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU: ENOLOGIA 
Studia podyplomowe 

 

Symbol   

Efekty kształcenia dla kierunku studiów  

 

Po ukończeniu studiów podyplomowych 

kierunku Ogrodnictwo 

specjalności Enologia 

absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

Odniesienie do  

efektów  kształcenia 

dla obszaru nauk  

rolniczych, leśnych i 

weterynaryjnych  

Odniesienie do  

efektów kształcenia  

prowadzących do 

uzyskania kompetencji 

inżynierskich 

 WIEDZA    

K _W01 Ma podstawową wiedzę prawną, społeczną i kulturową w zakresie funkcjonowania 

winnic i winiarni w Polsce, oraz zna ogólne trendy i zasady funkcjonowania rynku 

winiarskiego na Świecie 

R1A_W02 

R1A_W08 

R1A_W09 

InzA_W03 

K _W02 Charakteryzuje właściwości i skład chemiczny surowców oraz produktów 

fermentacji 

R1A_W03  

K _W03 Zna operacje jednostkowe stosowane w procesach przetwarzania i przechowywania 

surowców i produktów winiarskich (w mniejszym zakresie również browarniczych i 

gorzelniczych) 

R1A_W05 

 

InzA_W02 

K _W04 Ma aktualną wiedzę z zakresu technologii przetwórstwa surowców winiarskich (w 

mniejszym zakresie również gorzelniczych i browarniczych) oraz charakteryzuje i 

klasyfikuje produkty tych technologii 

R1A_W05 

 

InzA_W05 

K _W05 Wykazuje znajomość przemian fizyko-chemicznych i biochemicznych 

zachodzących podczas przetwarzania, utrwalania i przechowywania w surowcach i 

produktach winiarskich 

R1A_W03 

 

 

K_W06 Zna podstawowe techniki analizy wina i moszczu (fizykochemicznej, 

mikrobiologicznej, sensorycznej, zaawansowanej instrumentalnej) 

R1A_W05 

 

InzA_W02 

K_W07 Zna zasady i warunki działania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w 

produkcji win i przetwórstwie surowców winiarskich  

 InzA_W01 



K_W08 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego związanego z produkcją winiarską 

R1A_W08  

K_W09 Ma podstawową wiedzę związaną z: opisem technicznym maszyn, urządzeń i 

procesów technologicznych oraz zna podstawowe zasady realizacji prac 

projektowych w zakresie małej winiarni. 

R1A_W01 

 

InzA_W03 

K_W 10 opisuje chemiczne i biochemiczne techniki oraz technologie stosowane w 

ogrodnictwie 

R1_W05 InzA_W02; InzA_W05 

K_W 11 charakteryzuje zasady funkcjonowania naturalnych, półnaturalnych oraz sztucznych 

układów ekologicznych 

R1_W03; R1_W06  

K_W 12 definiuje antropogeniczne zagrożenia środowiska, zna metody i przykłady działań, 

które mogą poprawić stan środowiska 

R1_W03; R1_W06 InzA_W02; InzA_W05 

K_W  13 przedstawia formy, działanie i zasady stosowania środków chemicznych w 

ogrodnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem nawożenia i ochrony winorośli 

R1_W03; R1_W05; 

R1_W06 

InzA_W03; InzA_W04 

K_W 14 definiuje biotyczne i abiotyczne zagrożenia dla upraw winorośli oraz zna metody 

przeciwdziałania i zwalczania tych zagrożeń 

R1_W04; R1_W05; 

R1_W06 

InzA_W02 

K_W 15 ma wiedzę na temat genezy, budowy, funkcjonalności, właściwości i klasyfikacji 

gleb 

R1_W04 InzA_W03 

K_W  16 zna techniki i technologie uprawy winorośli oraz czynniki zewnętrzne i skutki ich 

stosowania 

R1_W04; R1_W05 InzA_W01; InzA_W02 

K_W  17 zna działanie urządzeń i systemów technicznych ogrodnictwa oraz opisuje ich 

funkcjonalność 

R1_W04; R1_W05 InzA_W01; InzA_W02 

K_W  18 ma podstawową wiedzę z zakresu budownictwa i materiałoznawstwa ogrodowego, 

w tym konstrukcji budynków i budowli ogrodniczych 

R1_W05 InzA_W01; InzA_W02 

K_W 19 zna i rozumie historyczne i współczesne determinanty funkcjonowania obszarów 

wiejskich i miejskich oraz ich rozwoju 

R1_W07 InzA_W03 

 UMIEJĘTNOŚCI   

K_U01 Dokonuje pomiarów oraz interpretuje i optymalizuje parametry fizyko-chemiczne w 

procesach technologicznych 

R1A_U05 

R1A_U06 

InzA_U07 

K_U02 Analizuje zjawiska fizyko-chemiczne i biologiczne zachodzące w procesach 

wytwarzania i przechowywania wina 

R1A_U05  

K_U03 Posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą kontrolno-

pomiarową stosowaną przy produkcji i analizie surowców i produktów winiarskich 

R1A_U05 

 

InzA_U07 

K_U04 Posiada zdolność wykorzystania odpowiednich metod, technik, technologii, 

narzędzi i materiałów stosowanych w produkcji i utrwalaniu produktów 

fermentowanych (w szczególności win) 

R1A_U06 

 

InzA_U07 

K_U05 Potrafi przeprowadzić sensoryczną, fizykochemiczną i mikrobiologiczną analizę 

surowców i produktów fermentowanych oraz ich klasyfikację. 

R1A_U06  



K_U06 Potrafi dobierać operacje jednostkowe, urządzenia i warunki procesów oraz 

projektować linie technologiczne w zakładach wytwarzających wina 

R1A_U02 

R1A_U06 

R1A_U07 

 

InzA_U03 

InzA_U05 

InzA_U06 

InzA_U08 

K_U07 Stosuje zasady dobrych praktyk produkcyjnych, laboratoryjnych i 

gastronomicznych 

R1A_U05 

R1A_U06 

 

K_U08 Posiada umiejętność samodzielnego zbierania informacji i przygotowania prac 

pisemnych dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu enologii 

R1A_U08  

K_U09 Ocenia jakość i przydatność produktu, surowca do: wykorzystania bezpośrednio do 

spożycia lub przetwórstwa spożywczego 

R1A_U04 

R1A_U05 

 

InzA_U02 

InzA_U04 

 

K_U10 Potrafi wykonywać projekty i rysunki techniczne oraz czytać ze zrozumieniem 

dokumentację techniczną, a także nawiązywać kontakt zawodowy ze specjalistami 

innych dziedzin technicznych w celu rozwiązywania problemów na pograniczu 

techniki i technologii spożywczej 

R1A_U01 

R1A_U02 

R1A_U03 

R1A_U06 

InzA_U06 

InzA_U07 

InzA_U08 

 

K_U11 Prawidłowo zbiera i interpretuje informacje oraz przedstawia wyniki swojej pracy i 

badań 

R1A_U04 

 

InzA_U01 

 

K_U  12 ocenia przydatność rutynowych technik uprawowych i pielęgnacyjnych oraz 

dobiera optymalne rozwiązania dla konkretnych zastosowań 

R1A_U06; R1A_U07 InzA_U07 

K_U  13 układa cykl technologiczny uprawy winorośli w gruncie i pod osłonami R1A_U06; R1A_U07 InzA_U06; InzA_U07 

K_U  14 ocenia możliwość zastosowania oraz dobiera sprzęt mechaniczny do określonych 

zadań, warunków uprawowych i pielęgnacyjnych 

R1A_U06; R1A_U07 InzA_U05; InzA_U07 

K_U  15 rozpoznaje szkodniki i patogeny oraz objawy ich występowania na roślinach 

ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem winorośli 

R1A_U05; R1A_U06  

K_U  16 rozwiązuje problemy związane z ochroną upraw przed chorobami i szkodnikami 

poprzez konstrukcję programów i ich stosowanie 

R1A_U05; R1A_U06 InzA_U05; InzA_U06; 

InzA_U07 

K_U  17 wykonuje badania terenowe oraz proste analizy chemiczne i biochemiczne z 

wykorzystaniem technik polowych i laboratoryjnych, prawidłowo interpretuje 

rezultaty i wyciąga wnioski 

R1A_U04 

R1A_U10 

 

InzA_U01; 

 InzA_U02 

InzA_U11 

K_U 18 ocenia możliwości introdukcji roślin na wybranych terenach i wykorzystuje 

pozyskane dane dla optymalizacji działań ogrodniczych 

R1A_U04; R1A_U06 InzA_U06; InzA_U08 

K_U 19 układa dokumentację prac ogrodniczych, w tym harmonogram prac, kosztorys R1A_U01; R1A_U05 InzA_U04; 

InzA_U06 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE   

K_K01 Ma świadomość postępu i zmian następujących w nauce o technologii żywności  R1A_K04 

R1A_K05 

R1A_K07 

 



K_K02 Ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie i doskonalenia w zakresie 

wykonywanego zawodu 

R1A_K01 

R1A_K07 

 

K_K03 Pracuje indywidualnie i zespołowo, jest świadomy odpowiedzialności za wspólnie 

realizowane działania 

R1A_K02  

K_K04 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Może aktywnie uczestniczyć w 

budowaniu strategii  i rozwoju społeczności lokalnej 

R1A_K08 

R1A_K04 

Inz1A_K02 

Inz1A_K01 

K_K05 Jest kreatywny w przekazywaniu posiadanych umiejętności i wiedzy R1A_K01 

R1A_K08 

 

K_K 06 świadomie wybiera rodzaj uprawy dla danej lokalizacji, dostrzegając dylematy 

społeczno-ekonomiczne i środowiskowo-przestrzenne 

R1A_K04; R1A_K05 InzA_K01 

K_K 07 identyfikuje zagrożenia ekonomiczne, społeczne, przestrzenne i środowiskowe dla 

produkcji winiarskiej 

R1A_K06 InzA_K01 

K_K 08   inicjuje działania na rzecz poprawy lub ochrony funkcjonalności terenów oraz 

warunków życia społeczności lokalnych i regionu 

R1A_K02; R1A_K05 InzA_K02 

K_K 09   wykazuje poczucie odpowiedzialności za właściwe kształtowanie produkcji 

ogrodniczej oraz środowiska naturalnego, a także wydatkowane na ten cel środki 

R1A_K04; R1A_K05 InzA_K01; InzA_K02 
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