Syntetyczny opis kwalifikacji ze szkolnictwa wyższego
1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy

Inżynier lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Technika rolnicza i leśna

Bachelor of Engineering
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Agricultural and Forestry Engineering

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Wrocław University of Environmental and Life
Sciences
The Faculty of Life Sciences and Technology

3.1. Dziedzina ISCED

0821: Leśnictwo,

0821: Forestry,

3.2. Państwo/region

Polska,

Poland,

3.3. Poziom ERK

6 (studia I stopnia),

6 (bachelor's degree),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

210

210

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

Absolwenci posiadający wyżej wymienioną
Graduates with this qualification have the ability
kwalifikację posiadają umiejętność
to apply fundamental, general technical and
wykorzystania nauk podstawowych,
professional sciences to solve current and future
ogólnotechnicznych i zawodowych do
engineering tasks in the field of agricultural and
rozwiązywania współczesnych i
forestry technology, as well as in agro-food
przyszłościowych zadań inżynierskich z zakresu processing. They have the necessary technical
techniki rolniczej, leśnej oraz przetwórstwa rolno-and agricultural knowledge accompanied with
spożywczego, posiadają niezbędną wiedzę
organizational skills. They know methods of
techniczną, rolniczą oraz umiejętności
economic analysis, organization and production
organizacyjne. Znają metody analizy
management. They have skills in the usage of
ekonomicznej, organizacji i zarządzania
technical facilities, as well as supervision of
produkcją. Mają umiejętności w zakresie
processes, production and operational systems
eksploatacji obiektów technicznych, a także
existing in agriculture, agro-food industry and
nadzorowania procesów oraz systemów
forestry. They are prepared to work in
produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących production, service and consulting businesses in
w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i
the field of agriculture, agri-food processing and
leśnictwie.
forestry, also in as economic and administrative
units, in which technical, agricultural and
organizational skills are necessary.
Osoba posiadająca ww. kwalifikację jest
Persons with this qualification are prepared for
przygotowana do pracy w przedsiębiorstwach jobs in businesses operating in plant and animal
zajmujących się produkcją roślinną lub
production, as well as for jobs in state and local
zwierzęcą, a także do pracy w administracji
government administration, and also as advisors
rządowej i samorządowej oraz doradztwie na
in positions related to agricultural and forestry
stanowiskach związanych z zagadnieniami
techniques.
techniki rolniczej i leśnej.
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4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna,

The Polish Accreditation Committee,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5 szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych
6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia się
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami
uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
programu studiów istotnych ze względu na
kompetencje absolwenta
7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania The graduate is prepared to continue education
kształcenia na studiach II stopnia i zdobycia
at the second level studies and obtaining a EQF
kwalifikacji na poziomie 7 ERK.
level 7 qualification.

7.4. Pozostałe uwagi
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