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Nazwa ocenianego kierunku studiów: Leśnictwo 

1. Poziom/y studiów:  studia I i II stopnia 
2. Forma/y studiów:  studia stacjonarne i niestacjonarne 
3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek1,2 

  nauki leśne (100%) 
 
W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny: nie dotyczy 
 

a. Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia 
się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej w 
ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku. 

Nazwa dyscypliny wiodącej 

Punkty ECTS 

liczba % 

   

 
b. Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS 

dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów 
na kierunku. 

 

L.p.  Nazwa dyscypliny 
Punkty ECTS 

liczba % 

    

                                                           

1Nazwy dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki 
i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 poz. 1818). 
2 W okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 uczelnie, które nie dokonały przyporządkowania kierunku do dyscyplin 
naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) podają dane dotyczące dotychczasowego 
przyporządkowania kierunku do obszaru kształcenia oraz wskazania dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą 
się efekty kształcenia. 



  

 

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 3 

 

Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu 
studiów 

Zakładane w programach studiów efekty uczenia się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 
I i II stopnia zostały pozytywnie zaopiniowane przez Wydziałową Komisję ds. Dydaktycznych 
i Studenckich, Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia, Wydziałową Radę Samorządu Studentów, 
Radę Wydziału Leśnego (funkcjonującą zgodnie ze zmianami ustawowymi i statutowymi do 31.08. 
2020 r.) oraz Senacką Komisję ds. Nauczania, a następnie zostały zatwierdzone Uchwałami Senatu 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: 

nr 129/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań 
określonych w ustawie na kierunku leśnictwo, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia 
stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020 (zał.1),  

nr 130/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań 
określonych w ustawie na kierunku leśnictwo, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia 
stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020 (zał.2),  

nr 131/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań 
określonych w ustawie na kierunku leśnictwo, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia 
niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020 (zał.3),  

nr 132/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań 
określonych w ustawie na kierunku leśnictwo, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia 
niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020 (zał.4),  

następnie znowelizowane uchwałami Senatu UR  

nr 196/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Senatu nr 130/2019 z dnia 26 
września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych w ustawie na 
kierunku leśnictwo, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku 
akademickiego 2019/2020 (zał.5),  

nr 197/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Senatu nr 132/2019 z dnia 26 
września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych w ustawie na 
kierunku leśnictwo, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku 
akademickiego 2019/2020 (zał.6),  

a także zmienione uchwałami Senatu  

nr 9/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Senatu nr 129/2019 z dnia 26 
września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych w ustawie na 
kierunku leśnictwo, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku 
akademickiego 2019/2020 (zał.7),  

nr 10/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Senatu nr 130/2019 z dnia 26 
września 2019 r. i Uchwały Senatu nr 196/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie dostosowania 
programu studiów do wymagań określonych w ustawie na kierunku leśnictwo, studia II stopnia, profil 
ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020 (zał. 8),  
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nr 11/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Senatu nr 131/2019 z dnia 26 
września 2019 r.  w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych w ustawie na 
kierunku leśnictwo, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku 
akademickiego 2019/2020 (zał.9), 

nr 12/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Senatu nr 132/2019 z dnia 26 
września 2019 r.  i Uchwały Senatu nr 197/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie dostosowania 
programu studiów do wymagań określonych w ustawie na kierunku leśnictwo, studia II stopnia, profil 
ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020 (zał.10), 

 

Efekty uczenia się obowiązujące od cyklu kształcenia 2019/2020 

Efekty uczenia się zakładane dla na kierunku Leśnictwo 
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

Kod 
składnika 

opisu 
Opis 

Odniesienie efektu do 

PRK* dyscypliny 

WIEDZA – zna i rozumie: 

LES1_W01 

ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, statystyki 
matematycznej, fizyki i chemii, umożliwiającą opisywanie i 
analizowanie zjawisk przyrodniczych oraz technicznych 
związanych z leśnictwem  

P6S_WG RL 

LES1_W02 

posiada podstawowe wiadomości z zakresu geodezji leśnej, 
geomatyki i Systemów Informacji Przestrzennej oraz sposoby i 
technologie: pozyskiwania, przechowywania, zarządzania, 
przetwarzania i udostępniania geodanych służących gospodarce 
leśnej 

P6S_WG RL 

LES1 _W03 

ma podstawową wiedzę z zakresu ekologii, botaniki leśnej, 
biologii roślin, grzybów, bakterii i innych mikroorganizmów oraz 
owadów i innych zwierząt leśnych, ich roli w ekosystemach 
leśnych, zna zależności między nimi i oddziaływanie na 
środowisko oraz funkcjonowanie w różnych warunkach 
przyrodniczych z uwzględnieniem antropopresji 

P6S_WG RL 

LES1_W04 

ma podstawową wiedzę o procesach fizjologicznych i 
biochemicznych decydujących o wzroście, rozwoju oraz 
patologii drzew, ma elementarną wiedzę z zakresu genetyki, 
biologii molekularnej i biotechnologii leśnej, w tym 
zastosowania analiz genetycznych i mikoryzacji drzew  

P6S_WG RL 

LES1_W05 

zna właściwości gleby i procesy w niej zachodzące, zna 
klasyfikacje gleb i siedlisk leśnych oraz zasady oceny ich 
produkcyjności, zna podstawy klimatologii leśnej, rozumie rolę 
lasów w ochronie gleby i klimatu  

P6S_WG RL 

LES1 _W06 

zna czynniki decydujące o wodochronnej funkcji lasu, ma 
podstawową wiedzę z zakresu hydrologii leśnej i meteorologii, 
w tym właściwości retencyjnych i bilansu wodnego lasu, 
inżynieryjnego zagospodarowania lasu, zagrożeń erozyjnych 
wynikających z przyczyn naturalnych i obecności infrastruktury 

P6S_WG RL 
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inżynierskiej w leśnych zlewniach górskich i nizinnych oraz o 
technicznych i biologicznych metodach ich ograniczania, zna 
podstawy budownictwa drogowego, ogólnego i wodno-
melioracyjnego uwzględniające wymogi wielofunkcyjnej 
gospodarki leśnej 

LES1 _W07 

posiada wiedzę o metodach pomiaru drzew i drzewostanów 
oraz urządzania gospodarstwa leśnego, zna podstawowe 
parametry statystyczne i przestrzenne oraz źródła danych 
służące do charakteryzowania środowiska leśnego i procesów w 
nim zachodzących, zna sposoby ich szacowania, opisu i 
przetwarzania, zna statystyczno-matematyczne metody 
inwentaryzacji zasobów leśnych, metody regulacji oraz sposoby 
obliczania etatów rębnych i sporządzania planów dla 
gospodarstw leśnych z uwzględnieniem zasad trwałego i 
zrównoważonego rozwoju, waloryzacji i kształtowania funkcji 
na poziomie krajobrazu 

P6S_WG RL 

LES1_W08 

rozumie wpływ czynników biotycznych, abiotycznych i 
antropogenicznych, w tym zabiegów z zakresu hodowli i 
ochrony lasu, na wzrost, przyrost, produkcyjność, strukturę, 
żywotność oraz stabilność drzewostanów,  

P6S_WG RL 

LES1_W09 

zna sposoby określania i ograniczania zagrożenia pożarowego 
oraz walki z pożarami lasu, zna sprawców, symptomy, przebieg i 
sposoby zwalczania chorób lasu powodowanych przez grzyby, 
metody określania stopnia zagrożenia gradacjami szkodników i 
patogenami grzybowymi i sposoby ich zwalczania, zna zasady 
planowania i organizowania prac z tego zakresu oraz zasady 
ochrony gatunków pożytecznych w ekosystemach leśnych 

P6S_WG RL 

LES1 _W10 

zna wymagania ekologiczne i cechy hodowlane drzew i krzewów 
leśnych, zna zasady i metody odnawiania lasu i produkcji 
szkółkarskiej, zasady zachowania leśnych zasobów genowych 
oraz prowadzenia selekcji indywidualnej i populacyjnej, zna 
postępowanie hodowlane w zależności od celu i fazy 
rozwojowej (w ramach pielęgnacji upraw, czyszczeń, metod 
trzebieży, rębni i przebudowy) oraz zasady planowania i 
organizowania działań z tego zakresu, ze szczególnym 
uwzględnieniem lasów wyżynnych górskich, posiada wiedzę o 
procesach i cyklach zachodzących w lasach o charakterze 
pierwotnym, zna uwarunkowania prowadzenia rekultywacji 
leśnej terenów poprzemysłowych oraz zalesienia nieużytków i 
terenów porolnych 

P6S_WG RL 

LES1 _W11 posiada wiedzę na temat gospodarowania populacjami 
zwierzyny zgodnie z wymaganiami stabilności ekosystemów  

P6S_WG0, 
P6S_WK RL 

LES1_W12 

zna budowę, podstawy konstrukcji i zasady obsługi maszyn 
wykorzystywanych w leśnictwie, maszyny i urządzenia 
stosowane w hodowli, szkółkarstwie, ochronie i użytkowaniu 
lasu ze szczególnym uwzględnieniem warunków górskich, ma 
wiedzę na temat wpływu stosowanych maszyn na środowisko 
leśne 

P6S_WG RL 

LES1_W13 
zna podstawowe parametry i metody zbierania informacji o 
charakterze operacyjnym, zna odpowiednie środki techniczne, 
metody i technologie stosowane w użytkowaniu lasu z 

P6S_WG RL 
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uwzględnieniem celów gospodarczych oraz faz rozwojowych 
drzewostanów posiada wiedzę dotyczącą planowania, 
organizacji i nadzoru nad realizacją pozyskiwania, zrywki i 
transportu surowca drzewnego, ma wiedzę na temat wpływu 
stosowanych technologii na środowisko leśne, ze szczególnym 
uwzględnieniem warunków górskich 

LES1_W14 
  

posiada wiedzę o budowie drewna, jego właściwościach, 
ochronie i zmienności zależnie od warunków środowiska i 
sposobu gospodarowania w drzewostanach, posiada wiedzę z 
zakresu brakarstwa, oceny jakości i udziału sortymentów wg 
klasyfikacji krajowej i międzynarodowej oraz podstawowe 
kierunki racjonalnego gospodarowania surowcem drzewnym, 
zna metody konserwacji drewna, zna niedrzewne produkty 
leśne oraz zasady ich użytkowania i kierunki wykorzystania 

P6S_WG RL 

LES1 _W15 

ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, analizy 
efektywności procesów gospodarczych w leśnictwie, 
finansowania leśnictwa, analizy ekonomicznej działalności 
gospodarczej, posiada wiedzę na temat głównych działań i 
procesów decyzyjnych dotyczących gospodarki leśnej w Polsce i 
Unii Europejskiej 

P6S_WG, 
P6S_WK RL 

LES1 _W16 

ma elementarną wiedzę na temat pojęć, zasad i norm oraz 
przepisów dotyczących prowadzenia gospodarki leśnej, ochrony 
przyrody, ochrony środowiska, certyfikacji gospodarki leśnej, 
gospodarowania i zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i 
finansowymi, rozumie prawne i organizacyjne aspekty 
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania jakością 
oraz zasady ochrony własności przemysłowej i intelektualnej 

P6S_WG, 
P6S_WK RL 

LES1 _W17 

ma świadomość czynników związanych z uciążliwością, 
zagrożeniami i ryzykiem pracy w leśnictwie i ich 
konsekwencjeami społecznymi i gospodarczymi, posiada 
podstawową wiedzę z zakresu systemu człowiek-maszyna-
środowisko na poziomie mikro, mezo i makro ergonomicznym, 
zna podstawy fizjologii i psychologii pracy, socjotechniczne 
metody analizy i kształtowania czynników środowiska pracy w 
leśnictwie  

P6S_WG, 
P6S_WK RL 

LES1 _W18 

posiada ogólną wiedzę na temat ochrony środowiska i ochrony 
przyrody, zasad kształtowania bioróżnorodności leśnej, ma 
podstawową wiedzę w zakresie kształtowania funkcji i wpływu 
leśnictwa na rozwój obszarów wiejskich i jakość życia człowieka, 
ma wiedzę na temat edukacji przyrodniczo-leśnej 

P6S_WG, 
P6S_WK RL 

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi: 

LES1_U01 

potrafi zrealizować proste zadania analityczne, obserwacje i 
pomiary w laboratorium, wykonać obserwacje i pomiary, umie 
analizować i opisywać zjawiska przyrodnicze zachodzące w 
ekosystemach leśnych, zaproponować optymalizacje procesów 
technologicznych stosowanych w leśnictwie z wykorzystaniem 
wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych 

P6S_UW, P6S_UO RL 

LES1 _U02 
potrafi posługiwać się technikami geodezyjnymi, technologiami 
geoinformacyjnymi oraz informatycznymi stosowanymi w 
leśnictwie 

P6S_UW, 
P6S_UK, P6S_UU 

RL 
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LES1 _U03 
potrafi rozpoznawać rośliny runa leśnego, rodzime gatunki 
drzew i krzewów, wybrane introdukowane rośliny drzewiaste, 
ich nasiona i siewki 

P6S_UW, P6S_UK RL 

LES1 _U04 

potrafi rozpoznać grzyby, owady i inne składniki fauny 
występujące w lesie, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków 
podlegających ochronie oraz gatunków stwarzających 
zagrożenie dla trwałości ekosystemów leśnych, potrafi 
zidentyfikować choroby infekcyjne drzew, potrafi określić stan 
zagrożenia lasu przez patogeny i szkodniki owadzie, ustalić 
środki i sposoby zapobiegania i zwalczania oraz przeprowadzić 
postępowanie ochronne 

P6S_UW,P6S_UK RL 

LES1 _U05 

potrafi wykonać diagnozę siedlisk na podstawie gleby, 
warunków fizjograficznych, klimatu, roślin runa i cech 
drzewostanu oraz zwaloryzować ich przydatność do produkcji 
leśnej  

P6S_UW, P6S_UK RL 

LES1 _U06 

potrafi ocenić stan istniejącej infrastruktury inżynieryjnej w 
lasach dotyczącej obiektów budownictwa drogowego, wodno-
melioracyjnego i ogólnego oraz zaplanować potrzeby 
inwestycyjne 

P6S_UW, P6S_UK RL 

LES1 _U07 

potrafi obliczać elementy obiegu wody w ekosystemie leśnym, 
diagnozować stosunki wodne na siedliskach leśnych, potrafi 
ocenić możliwości retencyjne siedlisk leśnych nizinnych i 
górskich oraz zagrożenia związane z gospodarką wodną w 
lasach 

P6S_UW RL 

LES1 _U08 

potrafi wykonać pomiar drzew i drzewostanów, określić cechy 
taksacyjne drzewostanu posługując się odpowiednio dobranymi 
przyrządami i metodami, potrafi opracować plan urządzania 
gospodarstwa leśnego 

P6S_UW, 
P6S_UK, P6S_UO RL 

LES1 _U09 

potrafi zaplanować i wykonać kompleksową inwentaryzację i 
ocenę ekosystemu leśnego i zasobów leśnych z wykorzystaniem 
metod statystycznych i technologii geoinformacyjnych, dokonać 
analizy wyników inwentaryzacji i przeprowadzić prognozę 
rozwoju drzewostanów i lasu oraz potrafi opracować i 
skontrolować podstawowe leśne plany gospodarcze i programy 
ochrony 

P6S_UW, P6S_UK RL 

LES1 _U10 

potrafi zaplanować, wykonać, nadzorować zabiegi związane z 
hodowlą lasu, nasiennictwem i szkółkarstwem, z 
uwzględnieniem wymagań przyrodniczych i formalnych, umie 
dobrać odpowiednie środki techniczne, metody i technologie 
do wykonania zabiegów hodowlanych, zależnie od celu, 
siedliska, fazy rozwojowej i składu gatunkowego, ze 
szczególnym uwzględnieniem lasów wyżynnych i górskich, 
posiada umiejętność analizy budowy i struktury lasów o 
charakterze pierwotnym i tworzenia wzorców dla hodowli 
bliskiej naturze 

P6S_UW, P6S_UK RL 

LES1 _U11 

potrafi ocenić stopień zniekształcenia i zanieczyszczenia 
środowiska leśnego w odniesieniu do istniejących standardów, 
potrafi dobrać odpowiednie technologie rekultywacji leśnej 
terenów poprzemysłowych oraz zaprojektować zalesienia 
nieużytków i gruntów porolnych, a także zadrzewienia w 
terenach o małej lesistości  

P6S_UW, P6S_UK RL 
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LES1 _U12 
potrafi ocenić pojemność łowisk, środowisko życia zwierzyny, 
przeprowadzić jej inwentaryzację i zastosować środki 
przeciwdziałania szkodom w lasach 

P6S_UW, P6S_UK RL 

LES1_U13 

potrafi rozpoznać drewno podstawowych gatunków drzew na 
podstawie cech anatomicznych oraz makrostruktury, określić 
jego fizyczne i mechaniczne właściwości, potrafi rozpoznać i 
dokonać pomiaru wad drewna, określić jakość surowca 
drzewnego i udział sortymentów według klasyfikacji krajowej i 
międzynarodowej oraz dokonać wstępnej analizy ekonomicznej 
i inżynierskiej sortymentacji surowca drzewnego, umie 
rozpoznać podstawowe surowce niedrzewne oraz określić ich 
podstawowe właściwości 

P6S_UW, P6S_UK RL 

LES1 _U14 

potrafi zaplanować, zorganizować i nadzorować zabiegi 
związane z procesami pozyskiwania, zrywki i transportu 
surowca drzewnego, umie zastosować odpowiednie środki 
techniczne, metody i technologie do wykonania tych zabiegów, 
zależnie od celu gospodarczego, stosowanych rębni i faz 
rozwojowych drzewostanów zarówno w warunkach nizinnych, 
jak górskich, potrafi wykorzystywać elementy logistyki i 
planowania łańcucha dostaw w użytkowaniu lasu 

P6S_UW, P6S_UO RL 

LES1_U15 

dokonuje identyfikacji i oceny uciążliwości pracy, zagrożenia i 
ryzyka zawodowego w leśnictwie, dobiera podstawowe 
narzędzia diagnoz ergonomicznych charakteryzujących system 
człowiek – praca, posiada umiejętność analizy łańcucha zdarzeń 
wypadkowych ich prewencji oraz zarządzania bezpieczeństwem 
pracy w leśnictwie, projektuje ergonomiczne systemy pracy i 
stanowiska robocze z uwzględnieniem profilaktyki chorób 
zawodowych w leśnictwie 

P6S_UW, P6S_UO RL 

LES1 _U16 
potrafi stosować w praktyce instrukcje, dokumentacje, normy, 
standardy i inne opracowania związane z leśnictwem i 
prowadzeniem gospodarki leśnej 

P6S_UW, P6S_UU RL 

LES1 _U17 
potrafi przewidzieć ekonomiczne, środowiskowe i społeczne 
konsekwencje działań związanych z różnymi działami 
gospodarki leśnej   

P6S_UW, 
P6S_UO, P6S_UU RL 

LES1 _U18 

potrafi przygotować prace pisemne i wygłosić prezentację na 
tematy związane z leśnictwem w różnych środowiskach i na 
różnych poziomach (profesjonalnym i ogólnym), wykorzystując 
dostępne środki audiowizualne i technologie informatyczne 

P6S_UK RL 

LES1 _U19 zna język obcy w stopniu pozwalającym na porozumiewanie się i 
korzystanie z literatury z zakresu leśnictwa P6S_UK RL 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – jest gotów do: 

LES1 _K01 
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w 
zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się 
przez całe życie 

P6S_KK RL 

LES1 _K02 

potrafi określić priorytety służące realizacji zadań, pracuje 
samodzielnie i w zespole odgrywając w nim różne role, ma 
świadomość potrzeby kształtowania postaw prospołecznych i 
obywatelskich, rozumie potrzebę dbałości o zdrowie i 
sprawność fizyczną  

P6S_KO, P6S_KR RL 
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LES1 _K03 

ma świadomość ryzyka podejmowanych działań związanych z 
wykonywaniem zawodu leśnika i pozatechnicznych skutków 
działalności inżynierskiej na stan środowiska naturalnego, 
potrafi przygotować stanowisko pracy i zadbać o 
bezpieczeństwo pracy  

P6S_KO, P6S_KR RL 

LES1 _K04 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy P6S_KO RL 

 
 

Kwalifikacje umożliwiające uzyskanie kompetencji inżynierskich na kierunku Leśnictwo 
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

Kod 
składnika 

opisu 
Opis 

Kod kierunkowego efektu 
uczenia się 

WIEDZA – zna i rozumie: 

P6S_WG podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń; 
obiektów i systemów technicznych  

LES1_W02, LES1_W06, 
LES1_W12, LES1_W13, 
LES1_W14, LES1_W17 

P6S_WK podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
indywidualnej przedsiębiorczości  

LES1_W07, LES1_W15, 
LES1_W16 

UMIEJĘTNOŚCI- potrafi: 

P6S_UW 

planować i przeprowadzać eksperymenty; w tym pomiary i 
symulacje komputerowe; interpretować uzyskane wyniki i 
wyciągać wnioski  

LES1_U01, LES1_U02, 
LES1_U06, LES1_U07, 
LES1_U08, LES1_U09, 

LES1_U15 

przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań 
inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu:  
− wykorzystać metody analityczne; symulacyjne i 
eksperymentalne;  
− dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne w 
tym aspekty etyczne, 
− dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej 
proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań 
inżynierskich  

LES1_U01, LES1_U04,  
LES1_U06, LES1_U08, 
LES1_U09, LES1_U10, 
LES1_U11, LES1_U12, 
LES1_U13, LES1_U14, 
LES1_U15, LES1_U17, 

dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania 
istniejących rozwiązań technicznych i ocenić te 
rozwiązania  

LES1_U06, LES1_U16, 
LES1_U17, 

projektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – oraz 
wykonać typowe dla kierunku studiów proste urządzenia; 
obiekty; systemy lub zrealizować procesy; używając 
odpowiednio dobranych metod; technik; narzędzi i 
materiałów  

LES1_U01, LES1_U04, 
LES1_U05, LES1_U06, 
LES1_U07, LES1_U08, 
LES1_U09, LES1_U10, 
LES1_U11, LES1_U12, 
LES1_U14, LES1_U15, 

rozwiązywać praktyczne zadania inżynierskie wymagające 
korzystania ze standardów i norm inżynierskich oraz 
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stosowania technologii właściwych dla kierunku studiów, 
wykorzystując doświadczenie zdobyte w środowisku 
zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską – w 
przypadku studiów o profilu praktycznym 

wykorzystywać zdobyte w środowisku zajmującym się 
zawodowo działalnością inżynierską doświadczenie 
związane z utrzymaniem urządzeń, obiektów i systemów 
typowych dla kierunku studiów – w przypadku studiów o 
profilu praktycznym 

 

 

 

Efekty uczenia się zakładane dla na kierunku Leśnictwo 
studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 

Kod 
składnika 

opisu 
Opis 

Odniesienie efektu do 

PRK* dyscypliny 

WIEDZA – absolwent zna i rozumie: 

LES2_W01 

powiązania leśnictwa z innymi dyscyplinami naukowymi 
dające podstawy teoretyczne do formułowania i 
rozwiązywania problemów badawczych i stosowania wiedzy 
przyrodniczej w praktyce gospodarczej 

P7S_WG RL 

LES2_W02 

w pogłębionym stopniu fakty i zjawiska oraz teorie 
wyjaśniające zależności występujące w środowisku leśnym 
oraz trendy rozwojowe w zagospodarowaniu i zachowaniu 
zasobów naturalnych 

P7S_WG RL 

LES2_W03 

zasady planowania badań w oparciu o osiągnięcia nauk 
leśnych, zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury 
stosowanej w badaniach z zakresu leśnictwa oraz 
interpretację zjawisk i procesów przyrodniczych przydatną 
w działaniach praktycznych 

P7S_WG RL 

LES2_W04 
w pogłębionym stopniu rolę i znaczenie środowiska 
przyrodniczego i zrównoważonego leśnictwa dla zachowania 
dziedzictwa przyrodniczego 

P7S_WG RL 

LES2_W05 rolę lasów i leśnictwa w funkcjonowaniu i rozwoju obszarów 
wiejskich i zurbanizowanych  

P7S_WG RL 

LES2 _W06 
w pogłębionym stopniu zasady utrzymania urządzeń, 
obiektów, systemów technicznych i technologii związanych z 
leśnictwem 

P7S_WG RL 

LES2 _W07 podstawowe uwarunkowania etyczne i prawne, związane z 
działalnością naukową, dydaktyczną i wdrożeniową 

P7S_WG, 
P7S_WK RL 

UMIEJĘTNOŚCI – absolwent potrafi:  

LES2_U01 
stosować zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w 
zakresie leśnictwa i nauk pokrewnych 

P7S_UW RL 
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LES2 _U02 
 w zakresie nauk leśnych samodzielnie: planować i 
przeprowadzać eksperymenty, pomiary oraz interpretować 
uzyskane wyniki i wyciągać wnioski 

P7S_UW RL 

LES2_U03 

wykonać plany gospodarcze i ochronne dla obszarów 
leśnych oraz obiektów inżynierii leśnej i podstawowych 
procesów technologii pozyskania drewna korzystając z 
posiadanej wiedzy, różnorodnych źródeł informacji z 
wykorzystaniem optymalnych metod, technik i narzędzi 

P7S_UW RL 

LES2 _U04 

wykorzystywać metody i techniki gospodarcze z zakresu: 
siedliskoznawstwa, selekcji i genetyki, biotechnologii, 
geomatyki i informatyki do optymalizacji i modelowania 
procesów zachodzących w środowisku leśnym wpływających 
na trwałość, wielkość oraz jakość surowca drzewnego 

P7S_UW RL 

LES2 _U05 
ocenić stan i chronić środowisko leśne oraz zaplanować 
postępowanie umożliwiające świadczenie usług 
ekosystemowych przez las 

P7S_UW RL 

LES2 _U06 
potrafi pozyskiwać informacje z literatury naukowej, baz 
danych oraz innych źródeł z zakresu nauk leśnych, 
dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny 

P7S_UW RL 

LES2 _U07 

przekazywać wiedzę i prowadzić merytoryczną dyskusję ze 
zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy związane z 
leśnictwem i ochroną przyrody oraz ochroną środowiska 
przyrodniczego 

P7S_UW RL 

LES2 _U08 

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z 
uwzględnieniem terminologii z zakresu leśnictwa i ochrony 
środowiska przyrodniczego 

P7S_UW RL 

LES2 _U09 
wykazać inicjatywę, pełnić różne role i kierować pracą w zespole 
oraz współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych P7S_UW RL 

LES2 _U10 samodzielnie uaktualniać i poszerzać wiedzę jako element 
własnego rozwoju oraz inspirować taką postawą innych  

P7S_UW RL 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – absolwent jest gotów do: 

LES2 _K01 krytycznej oceny i dyskusji wartości poznawczej i 
praktycznej współczesnej wiedzy 

P7S_KK RL 

LES2 _K02 
krytycznej oceny siebie, zespołów, w których pracuje oraz 
do przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za 
nią i działania w sposób przedsiębiorczy  

P7S_KO RL 

LES2 _K03 
rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych 
z wykonywaniem zawodu; rozwijania dorobku, 
kultywowania etosu i przestrzegania etyki zawodu leśnika 

P7S_KR RL 
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Kwalifikacje umożliwiające uzyskanie kompetencji inżynierskich na kierunku Leśnictwo 
studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 

Kod 
składnika opisu 

Opis 
Kod kierunkowego 

efektu 
uczenia się 

WIEDZA – zna i rozumie: 

P7S_WG 
podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń; 
obiektów i systemów technicznych  

LES2_W03, LES2_W06 

P7S_WK 
podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
indywidualnej przedsiębiorczości  

LES2_W07 

UMIEJĘTNOŚCI- potrafi: 

P7S_UW 

planować i przeprowadzać eksperymenty; w tym pomiary i 
symulacje komputerowe; interpretować uzyskane wyniki i 
wyciągać wnioski  

LES2_U02 

przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich 
oraz ich rozwiązywaniu:  
− wykorzystać metody analityczne; symulacyjne i 
eksperymentalne;  
− dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne w tym 
aspekty etyczne, 
− dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych 
rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich  

LES2_U01, LES2_U02, 
LES2_U03 

dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących 
rozwiązań technicznych i ocenić te rozwiązania  

LES2_U01, LES2_U02, 
LES2_U03 

projektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – oraz wykonać 
typowe dla kierunku studiów proste urządzenia; obiekty; 
systemy lub zrealizować procesy; używając odpowiednio 
dobranych metod; technik; narzędzi i materiałów  

LES2_U01, LES2_U02, 
LES2_U03 

rozwiązywać praktyczne zadania inżynierskie wymagające 
korzystania ze standardów i norm inżynierskich oraz stosowania 
technologii właściwych dla kierunku studiów, wykorzystując 
doświadczenie zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo 
działalnością inżynierską – w przypadku studiów o profilu 
praktycznym 

  

wykorzystywać zdobyte w środowisku zajmującym się 
zawodowo działalnością inżynierską doświadczenie związane z 
utrzymaniem urządzeń, obiektów i systemów typowych dla 
kierunku studiów – w przypadku studiów o profilu praktycznym 
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Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 

Imię i nazwisko  Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja pełniona w uczelni 

Marcin Pietrzykowski  
prof. dr hab. inż./profesor zwyczajny/ Dziekan WL, Członek Rady 
Kierunku Studiów, Członek Rady Dyscypliny nauki leśne 

Maciej Pach  
dr hab. inż. /profesor Uczelni/ Prodziekan ds. Dydaktycznych i 
Studenckich, Przewodniczący Rady Kierunku Studiów 

Jan Banaś  
dr hab. inż. /profesor Uczelni/członek Dziekańskiej Komisji ds. 
Organizacji, Rozwoju i Budżetu, Członek Rady Kierunku Studiów 

Ewa Błońska  
dr hab. inż./profesor Uczelni/Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości 
Kształcenia, Członek Rady Dyscypliny nauki leśne 

Jerzy Skrzyszewski  
dr hab. inż. /profesor Uczelni/ Członek Dziekańskiej Komisji ds. Jakości 
Kształcenia, Członek Rady Kierunku Studiów, Członek Rady Dyscypliny 
nauki leśne 

Krzysztof Leszczyński  
dr hab. inż./adiunkt dydaktyczny/ Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk 
zawodowych 

Paweł Hawryło  dr inż. /adiunkt badawczo-dydaktyczny/ 

Marcin Piszczek  dr inż. /adiunkt dydaktyczny/ 

Piotr Pacanowski  
dr inż./pracownik techniczny Katedry Ekologii i Hodowli Lasu/ 
Centrum Edukacji Gleboznawczej Muzeum Gleb/Członek Zespołu ds. 
Promocji i Reklamy WL 

Ewa Słowik -Opoka  
dr inż. /adiunkt badawczo-dydaktyczny/Członek Rady Kierunku 
Studiów 

Joanna Duda-Surman  
dr inż./pracownik administracyjny/Kierownik dziekanatu WL/ Członek 
Rady Dyscypliny nauki leśne 

Piotr Borczyński  
Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, Członek 
Rady Kierunku Studiów 
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Prezentacja uczelni 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ma długą tradycję w kształceniu 
studentów, wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym w 1890 roku przy Wydziale 
Filozoficznym powstało 3-letnie Studium Rolnicze, przekształcone w 1923 r. w samodzielny Wydział 
Rolniczy UJ. Po II wojnie światowej wznowił swoją działalność i w 1946 r. został przekształcony 
w Wydział Rolniczo-Leśny, z którego w 1949 został wyodrębniony osobny Wydział Leśny. Niestety, 
w 1951 r. wstrzymano rekrutację na młody wtedy jeszcze Wydział Leśny. W 1953 r. Wydział Rolniczy 
UJ był podstawą utworzenia Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie jako samodzielnej uczelni. W 
kolejnych latach Wyższa Szkoła Rolnicza rozwijała się dynamicznie powołując do życia kolejne 
wydziały. W 1972 r. została przemianowana na Akademię Rolniczą, a następnie w 1978 roku nadano 
jej imię Hugona Kołłątaja. 11 kwietnia 2008 r. Uczelnia uzyskała status Uniwersytetu Rolniczego im. 
Hugona Kołłątaja w Krakowie. Obecnie w strukturze Uczelni funkcjonuje 7 wydziałów oraz 
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ- UR (prowadzone wspólnie z Uniwersytetem 
Jagiellońskim). Obecnie na UR w Krakowie kształci się ok. 7500 studentów stacjonarnych i 
niestacjonarnych na 7 wydziałach oraz w międzyuczelnianym Uniwersyteckim Centrum Medycyny 
Weterynaryjnej UJ -UR. 

Wydział Leśny został reaktywowany w 1963 r. i rozpoczął kształcenie absolwentów leśnictwa  
w dwóch kierunkach specjalizacyjnych: biologiczno-leśnym i inżynieryjno-leśnym. Od tamtej pory 
dynamicznie rozwijał swoją działalność badawczą i dydaktyczną, wielokrotnie przechodząc zmiany 
struktury organizacyjnej. Obecnie na Wydziale Leśnym prowadzi się studia na jedynym kierunku – 
Leśnictwo, na którym kształci się łącznie 873 studentów. W strukturze organizacyjnej Wydziału 
funkcjonuje aktualnie 5 katedr, utworzonych w ramach ostatniej reformy struktury organizacyjnej  
uczelni w latach 2018 – 2019 i odpowiadających w profilu działalności badawczo-dydaktycznym 
najnowszym tendencjom, ale i tradycji w naukach leśnych, tj.: 

- Katedra Bioróżnorodności Leśnej, 
- Katedra Ekologii i Hodowli Lasu, 
- Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych, 
- Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi, 
- Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej. 

Badania realizowane przez pracowników Wydziału Leśnego ściśle powiązane są z programem 
studiów w ramach dyscypliny – nauki leśne. Aktualnie na Wydziale zatrudnionych jest 113 
pracowników, w tym 80 nauczycieli akademickich.  
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 
programowej na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się 

 

1.1. Powiązanie koncepcji kształcenia z misją i głównymi celami strategicznymi uczelni 

Koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się na kierunku Leśnictwo są zgodne z misją i strategią 
rozwoju Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (UR) na lata 2015-2020 
(zał.I.1.01; zał.I.1.02) oraz misją i strategią Wydziału Leśnego (zał.I.1.03; zał.I.1.04). Misją Uczelni jest 
sprostanie współczesnym wyzwaniom badawczym i edukacyjnym głównie w zakresie nauk 
rolniczych, w tym szczególnie w dobie postępującej globalizacji gospodarki, potrzeb rozwoju 
zrównoważonego systemu użytkowania zasobów ziemi, stabilności środowiska i zmian klimatu, 
zapewnienia bezpieczeństwa produkcji ekologicznie bezpiecznej żywności. Odpowiadając na te 
wyzwania, Uczelnia kształci na wszystkich poziomach studiów uniwersyteckich, uwzględniając 
jednocześnie wszystkie sfery działalności specjalistycznej w sektorach rolnym, leśnym, 
weterynaryjnym i żywnościowym i jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania 
społeczno-ekonomiczne oraz środowiskowe. Wysoki poziom kształcenia studentów na Uniwersytecie 
Rolniczym jest wzmacniany prowadzeniem innowacyjnych badań w wielu dziedzinach, wpisujących 
się w interdyscyplinarne kierunki badań naukowych, nakreślone w dokumentach strategicznych na 
poziomie regionalnym, krajowym i globalnym. W tym zakresie Uniwersytet Rolniczy współpracuje  
z wieloma podmiotami społecznymi i gospodarczymi oraz jednostkami administracji państwowej  
i samorządowej, jak również z wieloma zagranicznymi ośrodkami akademickimi i badawczymi.  

Strategia rozwoju Wydziału Leśnego, nierozerwalnie związana ze strategią Uniwersytetu, 
obejmuje podstawowe obszary funkcjonowania tj. badania naukowe i ściśle z tym związane 
kształcenie studentów realizowane przez wysokokwalifikowaną kadrę oraz współpraca z instytucjami 
naukowymi, podmiotami gospodarczymi i instytucjami administracji państwowej i samorządowej 
różnego szczebla. Działania w obszarze dydaktyki zmierzają do utrzymania wysokiej jakości 
kształcenia na wszystkich poziomach edukacji, których programy opracowywane i modyfikowane są 
we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i polegają przede wszystkim na:  

 bieżącej aktualizacji, doskonaleniu i poszerzaniu oferty dydaktycznej, uwzględniającej opinie 
Rady Społeczno-Konsultacyjnej i absolwentów w zakresie realizowanego programu studiów; 

 doskonalenie metod i technik nauczania; 
 podnoszeniu kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej poprzez wspieranie staży w wiodących 

ośrodkach zagranicznych i krajowych; 
 ścisłym powiązaniu dydaktyki z badaniami prowadzonymi przez pracowników naukowo-

dydaktycznych; 
 stałym doskonaleniu systemu kontroli jakości kształcenia; 
 wspieraniu działalności organizacyjnej, naukowej i kulturalnej studentów; 
 utrzymaniu wysokiej jakości prac dyplomowych poprzez zwiększenie udziału studentów  

w projektach badawczych realizowanych w katedrach, a tym samym stwarzanie możliwości ich 
publikacji lub praktycznego wykorzystania; 
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 wspieraniu współpracy międzynarodowej oraz wymiany studentów wszystkich poziomów 
kształcenia w ramach studiów i praktyk zagranicznych oraz na uzupełniającej ofercie 
przedmiotów zawodowych oferowanych w języku angielskim. 

Aspekty te wpisują się bardzo dobrze w realizowaną strategię UR w Krakowie, gdzie nacisk 
położony jest na wzmocnienie kształcenia praktycznego i inżynierskiego, na umiędzynarodowienie 
procesu kształcenia oraz rozwój kształcenia liderów gospodarczych, przedsiębiorców i pracodawców 
dzięki licznym oferowanym studiom podyplomowym. Niezwykle istotne miejsce w programie 
studiów na kierunku Leśnictwo zajmuje, oprócz wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, projektowych  
i seminariów, praktyka zawodowa, ćwiczenia terenowe, zajęcia prowadzone przez specjalistów  
z gospodarki oraz przygotowywanie i opracowywanie prac dyplomowych w porozumieniu 
z przyszłym potencjalnym pracodawcą jakim są jednostki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe. Te działania oraz uzyskane przez studentów efekty uczenia się w zakresie wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych zmierzają do zaznajomienia przyszłych absolwentów 
kierunku z zasadami i warunkami wykonywanej pracy we wszelkich możliwych przedsiębiorstwach 
i instytucjach związanych z szeroko pojętym zarządzaniem zasobami leśnymi. 

Opracowana koncepcja kształcenia pozwala studentom leśnictwa na zdobycie wiedzy, 
umiejętności i kompetencji wymaganych współcześnie dla wykonywania zawodu leśnika oraz 
zawodów pokrewnych, w tym szczególnie w zakresie ochrony środowiska i konserwatorskiej ochrony 
przyrody. Cele kształcenia na studiach I stopnia na kierunku leśnictwo nakierowane są na wiedzę 
teoretyczną z zakresu kluczowych zagadnień ogólnoprzyrodniczych oraz specjalistyczną wiedzę 
inżyniera leśnika przyrodnika. Student w trakcie studiów uczy się rozpoznawać, analizować  
i interpretować najważniejsze zjawiska przyrodnicze zachodzące w ekosystemach leśnych. W trakcie 
studiów na kierunku leśnictwo studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę umożliwiającą opisywanie 
i analizowanie zjawisk przyrodniczych oraz technicznych związanych z leśnictwem. Podczas studiów 
studenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności i kompetencje zawodowe pozwalające formułować  
i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni 
przewidywalnych. Koncepcja kształcenia studentów na Wydziale Leśnym realizowana jest w kierunku 
leśnictwa wielofunkcyjnego i zrównoważonego korzystania z zasobów leśnych, również w obliczu 
zmieniających się warunków środowiska. Na kształt koncepcji kształcenia na kierunku leśnictwo mieli 
wpływ zarówno interesariusze wewnętrzni jak i zewnętrzni. Do interesariuszy wewnętrznych należy 
zaliczyć pracowników Wydziału oraz studentów i doktorantów. Ostatnia wdrożona reforma 
nowatorskiego i oryginalnego programu studiów na poziomie I i II przed konsultacjami  
z interesariuszami zewnętrznymi była poprzedzona konsultacjami i dyskusjami w środowisku 
akademickim Wydziału. Zgłaszane propozycje były analizowane przez specjalnie powołane w tym 
celu Wydziałowe Zespoły Zadaniowe do Opracowania Reformy Programów Studiów I i II stopnia oraz 
Wydziałową Komisję ds. Dydaktycznych i Studenckich. Studenci i doktoranci, jako wewnętrzni 
interesariusze, są reprezentowani przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów i mieli swoich 
przedstawicieli w Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich oraz uczestniczyli  
w posiedzeniach Rady Wydziału. Przy czym należy podkreślić, że przygotowywanej reformie 
przyświecała jasna i konkretna wizja w kontekście potrzeb dostosowania potrzeb kształcenia do 
aktualnych trendów krajowych i europejskich (przykładowo: Pietrzykowski M. Szczerbiński E. 2016. 
Kształcenie leśne - w rwącym nurcie cywilizacji. Wywiad. Las Polski 19/2016, str. 16 – 18; 
Pietrzykowski M. 2019. Nowy paradygmat w naukach leśnych? Aktualne wyzwania dla badań  
i leśnego szkolnictwa wyższego. Regionalna Narada Leśników RDLP w Krakowie. Niepołomice, 11 
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czerwca 2019; Pietrzykowski M. 2018. New Forestry paradigm? - Current challenges in education 
and science the background for discussion CONDEEF Brasov. The 8th Annual Meeting Conference of 
the Deans and Directors of European Forestry Faculties and Schools 25th - 27th October 2018, 
Brașov – Romania, Transilvania University of Brasov).  

 Interesariuszami zewnętrznymi, a zarazem potencjalnymi pracodawcami dla absolwentów 
kierunku Leśnictwo, jest przede wszystkim PGL Lasy Państwowe, w znacznej też części Parki 
Narodowe oraz instytucje i firmy działające w szeroko pojętej ochronie i zarządzaniu środowiskiem 
oraz konserwatorskiej ochronie przyrody. W celu usprawnienia współpracy z interesariuszami 
zewnętrznymi Dziekan powołał Radę Społeczno-Konsultacyjną (Kryterium 6), której członkowie  
w trakcie dyskusji wyrażali opinie i sugerowali zmiany dotyczące programu studiów. 

Program studiów I stopnia na Wydziale Leśnym odpowiada charakterystykom drugiego stopnia 
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Jest na bieżąco 
doskonalony pod kątem jakości, zmieniających się uwarunkowań rynkowych i przyrodniczych oraz 
dopasowywany do wymogów rynku pracy. Studia inżynierskie, 7-semestralne, obejmują 2500 godzin 
co stanowi 210 punktów ECTS i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, w zakresie 
leśnictwa. Absolwent studiów I stopnia posiada kwalifikacje, tj. wiedzę, umiejętności i kompetencje, 
zdefiniowane w Uchwałach Senatu nr 129/2019 i 131/2019 z dnia 26 września 2019 r. (zał. 1 i 3) oraz 
9/2021 i 11/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. (zał. 7 i 9) w sprawie dostosowania programów studiów 
oraz zmian w w/w Uchwałach Senatu UR w Krakowie w sprawie dostosowania programów studiów 
do wymagań określonych w ustawie na kierunku leśnictwo, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 
studia stacjonarne/niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020.  

Na studiach pierwszego stopnia na kierunku leśnictwo studenci nabywają wiedzę, umiejętności 
oraz kompetencje społeczne, które pozwalają im między innymi na kontynuowanie nauki na studiach 
drugiego stopnia. 

Na studiach II stopnia studenci poszerzają i pogłębiają wiedzę w zakresie leśnictwa opartego na 
naukach przyrodniczych oraz technicznych i ekonomicznych. Program studiów umożliwia zdobycie 
przez studentów szerokiej wiedzy teoretycznej oraz uzyskanie umiejętności praktycznego jej 
stosowania do pracy w leśnictwie i instytucjach zarządzających środowiskiem przyrodniczym  
i konserwatorską ochroną przyrody. Naszym zamierzeniem jest, aby nasi absolwenci byli 
przygotowani do pracy w leśnictwie, ale także przyczynili się do wzrostu w społeczeństwie 
świadomości walorów lasów i leśnictwa, poszanowania środowiska naturalnego oraz właściwego nim 
zarządzania, szczególnie w dobie prowadzonej dyskusji o konieczności prowadzenia trwale 
zrównoważonej gospodarki leśnej zapewniającej zaopatrzenie krajowego rynku w drewno przy 
zachowaniu i wzmacnianiu usług ekosystemowych, szczególnie bioróżnorodności, funkcji ochronnych 
i społecznych w ramach wypracowanego przez wiele lat polskiego modelu leśnictwa i trendów 
światowych. W dążeniu do uzyskania najwyższych standardów kształcenia uniwersyteckiego 
prowadzone są najwyższej jakości badania naukowe (Wydział posiada kategorię A w parametryzacji 
jednostek naukowych) wpisujące się w światowe trendy, a osiągnięcia naukowe wdrażane są do 
kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr, które mają sprostać oczekiwaniom  społecznym  
i gospodarczym. Tak pomyślana koncepcja kształcenia jest zgodna z założeniami misji i strategii 
Wydziału Leśnego UR w Krakowie. Program studiów II stopnia na Wydziale Leśnym odpowiada 
charakterystykom drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy 
Kwalifikacji. Program studiów jest na bieżąco doskonalony pod kątem jakości, zmieniających się 
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uwarunkowań rynkowych, przyrodniczych oraz osiągnięć w zakresie nauk leśnych. Studia 
magisterskie, 3-semestralne, obejmują 950 godzin zajęć na wszystkich modułach kształcenia,  
w efekcie których studenci uzyskują 90 punktów ECTS i kończą studia otrzymaniem tytułu 
zawodowego magistra inżyniera w zakresie leśnictwa. Studia obejmują moduły zajęć kształcenia 
ogólnego i kierunkowego do wyboru. W wyniku przeprowadzonej w 2018 roku reformy programu 
kształcenia na studiach II stopnia wprowadzono moduły do wyboru, które stanowią 70% programu 
studiów. Studenci mają do wyboru jedną spośród czterech ścieżek kształcenia (modułów):  

• zarządzanie zasobami leśnymi; 
• ochrona ekosystemów leśnych; 
• leśnictwo na terenach zurbanizowanych (znane na świecie Urban Forestry); 
• geoinformatyka w leśnictwie. 

Dwa ostatnie moduły z wyżej wymienionych są unikatowe w skali kraju i przedstawiają 
studentom przyszłościowe zagadnienia dotyczące gospodarowania obszarami leśnymi w terenach 
zurbanizowanych oraz wykorzystania nowoczesnych i szybko rozwijających się technologii 
wspomagających zarządzanie zasobami leśnymi. Wsłuchując się w opinie otoczenia społeczno-
gospodarczego przewidujemy, że te zagadnienia są przyszłościowe i rynek pracy będzie szukał 
wysoko wykwalifikowanych specjalistów z tego zakresu. 

Oprócz wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, projektowych i seminaryjnych studia na II stopniu 
cechują się dużym udziałem ćwiczeń terenowych. W programie studiów przewidziano również 
terenowe ćwiczenia kompleksowe, których celem jest całościowa weryfikacja kierunkowych efektów 
uczenia się. Efekty uczenia się i treści modułów do wyboru obejmują swoim zakresem współczesne 
wymagania stawiane przez rynek pracy wyższej kadrze zarządzającej w leśnictwie. Program studiów 
w pogłębionym stopniu rozwija wiedzę oraz umiejętności nabyte na I stopniu studiów na kierunku 
leśnictwo lub na kierunkach pokrewnych. Zróżnicowane cele kształcenia na poszczególnych 
modułach do wyboru wynikają z przyjętego programu studiów i przedstawiają się następująco:   

- celem modułu zarządzanie zasobami leśnymi jest przygotowanie wysoko kwalifikowanych 
absolwentów posiadających pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu kompleksowego zarządzania 
zasobami leśnymi z wykorzystaniem planowania urządzeniowego, hodowlanego oraz zarządzania 
bioróżnorodnością i zasobami genowymi fauny i flory; 

- celem modułu ochrona ekosystemów leśnych jest przygotowanie wysoko kwalifikowanych 
absolwentów posiadających pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu ekologii lasu  
i przyrodniczych podstaw gospodarki leśnej oraz ochrony i prognozowania dynamiki naturalnych 
procesów ekologicznych zachodzących w ekosystemach leśnych; 

- celem kształcenia modułu leśnictwo na terenach zurbanizowanych jest przygotowanie wysoko 
kwalifikowanych absolwentów posiadających pogłębioną interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności 
oraz kompetencje konieczne do rozwiązywania złożonych problemów związanych  
z funkcjonowaniem lasów i obszarów zielonych w przestrzeni zurbanizowanej; 

- celem modułu geoinformatyka w leśnictwie jest przygotowanie wysoko kwalifikowanych 
absolwentów posiadających pogłębioną wiedzę i umiejętności, które umożliwiają łączyć teorię  
z praktyką w zakresie geomatyki i informatyki (szczegółowo charakterystyki i nowatorstwo 
utworzonych modułów podano w dalszej części tekstu w punkcie 1.2.). 
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Przyjęta koncepcja kształcenia pozwala w pogłębionym stopniu przygotować absolwentów do 
planowania, analizy, prognozowania i zarządzania gospodarką leśną oraz gałęziami pokrewnymi 
związanymi z ochroną przyrody i ochroną środowiska, a także prowadzenia działalności 
gospodarczej. Dzięki umiejętności prowadzenia badań naukowych absolwent potrafi rozwiązywać 
nietypowe problemy związane ze złożonymi procesami ekologicznymi i gospodarczymi, często  
o charakterze nieprzewidywalnym. Absolwent ma pogłębioną wiedzę i umiejętności, pozwalające 
zachować zasoby przyrodnicze w zmieniających się warunkach środowiska. W realizacji procesu 
zarządzania ekosystemami leśnymi potrafi wykorzystywać innowacyjne technologie branżowe  
i zasoby danych. Absolwent posiada kwalifikacje, tj. wiedzę, umiejętności i kompetencje, 
zdefiniowane w Uchwałach Senatu nr: 130/2019, 132/2019 z dnia 26 września 2019 r. (zał. 2 i 4) oraz 
196/2019 i 197/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. (zał. 5 i 6) oraz uchwałami nr 10/2021 i 12/2021  
z dnia 21 stycznia 2021 r. (zał. 8 i 10) w sprawie dostosowania programów studiów oraz zmian  
w w/w Uchwałach Senatu UR w Krakowie w sprawie dostosowania programów studiów do wymagań 
określonych w ustawie na kierunku leśnictwo, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia 
stacjonarne/niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020.  

Efektywne kształcenie studentów uzyskuje się m. in. poprzez: ścisłe powiązanie dydaktyki  
z badaniami prowadzonymi przez pracowników naukowo-dydaktycznych, udział studentów  
w projektach badawczych oraz publikowania wyników prac magisterskich. 

Aktywność dydaktyczna nauczycieli akademickich przejawia się również w organizowaniu oraz ich 
uczestniczeniu w licznych funkcjonujących na Wydziale Leśnym studiów podyplomowych (zał. I.1.05), 
w ramach, których absolwenci kierunku Leśnictwo mają możliwość kontynuacji procesu kształcenia  
i poszerzania wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Większość 
tych studiów cieszy się dużym zainteresowaniem słuchaczy i ze względu na liczny nabór jest 
uruchamianych corocznie. Należy podkreślić, ze Studia Podyplomowe pn. Edukacja Przyrodniczo 
Leśna (EPL) uzyskały dwukrotnie w 2016 roku oraz 2017 roku Certyfikat Studia z Przyszłością 
w ramach I i II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia 
z Przyszłością”, a także Certyfikat Nadzwyczajny „Laur Innowacyjności”, przyznawane przez Fundację 
Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska akademickie i gospodarcze (zał. I.1.06.1, 
zał. I.1.06.2, zał. I.1.06.3). 

W celu umiędzynarodowienia procesu dydaktycznego i stworzenia możliwości studiowania dla 
studentów zagranicznych w 2019 roku uruchomiono studia magisterskie na ocenianym kierunku 
prowadzone całkowicie w języku angielskim dla studentów z Polski i z zagranicy w ramach projektu 
„Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie” finansowanego przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w tym zadaniu w wysokości 627 000 zł. Szerzej o tym projekcie 
wspomniano w kryterium 7.  

1.2. Związek kształcenia z prowadzoną w uczelni działalnością i dyscypliną naukową 

Zgodnie z Misją i Strategią Wydziału Leśnego UR w Krakowie efektywne kształcenie studentów 
jest uzyskiwane poprzez ścisłe powiązanie dydaktyki z rezultatami badań naukowych. Podstawowym 
celem kształcenia na Wydziale Leśnym jest przekazywanie przyszłym absolwentom wiedzy opartej na 
najnowszych osiągnięciach nauk leśnych i przyrodniczych, umiejętności jej kreatywnego stosowania 
w praktyce, a także nabycie przez absolwentów kompetencji zawodowych i społecznych, 
niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Zgodnie z obowiązującym prawem w 2019 roku 
przyporządkowano studia na kierunku Leśnictwo w 100% do dyscypliny nauki leśne w dziedzinie 
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nauk rolniczych (zał. I.1.07). Analiza dorobku naukowego pracowników oraz uzyskiwanych stopni 
i tytułów naukowych w pełni potwierdza takie przyporządkowanie. Większość pracowników 
Wydziału Leśnego jest zatrudniona na etatach badawczo-dydaktycznych, dzięki czemu wyniki ich 
prac badawczych są niezwłocznie włączane w zakres przedstawianej tematyki zajęć dla studentów. 
W wielu tych badaniach uczestniczą sami studenci, którzy w ten sposób zaznajamiają się z tajnikami 
pracy naukowca i jednocześnie zbierają materiały do własnych prac dyplomowych.  

Rozwijane na Wydziale Leśnym UR w Krakowie kierunki badawcze wpisują się w aktualny, szerszy 
kontekst potrzeb dyscypliny nauki leśne w zakresie zarówno regionalnym, jak i globalnym.  
W badaniach zaznaczają się jednocześnie najnowsze trendy związane z modelowaniem wpływu 
globalnych zmian klimatycznych na lasy z wykorzystaniem najnowszych technologii, w tym  
w szczególności technologii teledetekcyjnych takich jak dane satelitarne, lotnicze czy naziemne 
skanowanie laserowe. Pracownicy Wydziału Leśnego realizują wiele projektów badawczych (Tabela 
I.1.1), w tym dużych krajowych i międzynarodowych (zał.I.1.08), które związane są również z nowymi 
wyzwaniami z zakresu ochrony ekosystemów leśnych, restytucji terenów przemysłowych czy 
zarządzania zasobami leśnymi i są podstawą doskonalenia nauczycieli akademickich Wydziału. 

 
Tabela I.1.1. Zestawienie projektów badawczych realizowanych na Wydziale Leśnym Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie według roku zakończenia i instytucji finansujących 

Instytucja finansująca 
Rok zakończenia 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Razem 

Budżet - MNiSW     1  1  2 

Budżet - NCBR 1 2  1     4 

Budżet - NCN 1 1 2 4 9 3 4 1 25 

Inna (Tatrzański Park 
Narodowy) 1        1 

Środki Komisji 
Europejskiej       2  2 

Środki przedsiębiorstw 
krajowych 1 2 2 2 1 1  1 10 

Razem 4 5 4 7 11 4 7 2 44 

 

W realizację projektów włączani są studenci, którzy poza sporządzaniem prac inżynierskich  
i magisterskich, uczestniczą w przygotowywaniu publikacji naukowych (zał.I.1.09). Prowadzenie 
licznych nowatorskich badań w ramach 44 projektów badawczych, które były lub są realizowane  
w latach 2016-2021, poza możliwością bezpośredniego włączenia studentów w projekty badawcze, 
stały się również inspiracją do utworzenia nowych w/w modułów na studiach magisterskich. 

Utworzenie tych modułów nie byłoby możliwe bez bardzo dużego zaangażowania pracowników 
naukowych w badania obejmujące najnowsze trendy w naukach leśnych. W modułach tych, zgodnie 
z ideą studiów magisterskich, kładzie się silny nacisk na powiązanie dydaktyki i realizacji prac 
dyplomowych z badaniami. Kształcenie studentów w ramach w/w modułów zostało wyróżnione 
Certyfikatem Akredytacyjnym i Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością” w VI edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunku Studiów organizowanego przez 
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Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC. (Więcej informacji podano w 
punkcie 1.5). 

Studenci na kierunku Leśnictwo są zaznajamiani, między innymi, z głównymi kierunkami badań 
prowadzonymi na Wydziale Leśnym, które dotyczą:  

 modelowania wpływu zmian warunków klimatycznych na ekosystemy leśne; 
 zastosowania teledetekcji lotniczej i satelitarnej w monitorowaniu lasów oraz zarządzaniu 

zasobami leśnymi i w wieloaspektowych badaniach ekosystemów leśnych; 
 struktury i dynamiki zbiorowisk roślinności leśnej ze szczególnym uwzględnieniem 

ekosystemów górskich; 
 dynamiki drzewostanów naturalnych i zagospodarowanych; 
 struktury i produkcji biomasy ekosystemów leśnych,  
 modelowania potencjalnej produkcyjności siedlisk leśnych; 
 modelowania rozwoju i funkcjonowania lasu w różnych sposobach zagospodarowania; 
 wpływu rodzaju i intensywności zabiegów hodowlanych na wzrost drzewostanów; 
 wykorzystania markerów molekularnych do identyfikacji i określania bioróżnorodności 

biocenoz leśnych; 
 wyróżniania wysoko produktywnych proweniencji głównych gatunków drzew leśnych; 
 biogeochemii i obiegu pierwiastków w ekosystemach leśnych oraz zintegrowanego 

monitoringu ekosystemów leśnych; 
 rekultywacji leśnej i restytucji ekosystemów leśnych na terenach zdegradowanych; 
 gatunków patogenicznych grzybów drzew leśnych i procesów chorobowych drzew leśnych 

oraz ich uwarunkowań; 
 bionomii i ekologii wybranych grup owadów fitofagicznych oraz ich entomofagów; 
 wpływu antropogenicznych skażeń i ekstremalnych warunków klimatycznych  

na uaktywnianie się biotycznych czynników szkodotwórczych w środowisku leśnym; 
 bilansu wodnego atmosfera-drzewostan-gleba w zbiorowiskach leśnych; 
 parametrów technicznych i technologicznych wybranych maszyn leśnych i ich oddziaływania 

na środowisko; 
 optymalizacji pozyskiwania drewna oraz wykorzystania leśnych baz surowcowych w trwałej  

i zrównoważonej gospodarce leśnej. 

W ramach kategoryzacji jednostek naukowych za lata 2013-2016, która miała miejsce w roku 
2017 Wydział Leśny UR w Krakowie otrzymał kategorię naukową A, uzyskując najwyższy łączny 
wynik oceny spośród ocenianych wydziałów leśnych w kraju. Uzyskany wynik bardzo zmotywował 
pracowników Wydziału do jeszcze bardziej aktywnej działalności naukowej. Przyczyniło się to do 
znacznego zwiększenia aktywności publikacyjnej w kolejnych latach.  

Szeroka aktywność naukowa pracowników Wydziału Leśnego przekłada się na organizowanie 
licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych (zał.I.1.10), które stwarzają 
możliwość uczestnictwa w nich również studentom i zapoznania się z najnowszymi badaniami  
w danym temacie. 

Do najważniejszych osiągnięć naukowych pracowników Wydziału w ostatnich 5 latach można 
zaliczyć (zał.I.1.11): 
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1. Uzyskanie licznych patentów i opracowanie unikatowych maszyn dedykowanych dla 
zautomatyzowania (ostatnio nawet robotyzacji) prac w leśnictwie, a dodatkowo rolnictwie 
i ogrodnictwie. Rozwiązania te otrzymały wiele nagród na międzynarodowych targach 
maszyn oraz wystawach kreatywności, innowacyjności i nowych technologii. W pracach nad 
opracowywaniem tych maszyn brali udział również studenci, którzy w ten sposób poznawali 
metody pracy zmierzające do opracowania nowych technologii. W latach 2016-2021 
pracownicy Wydziału opatentowali 21 wynalazków (Tabela I.1.2); 

 Tabela I.1.2. Działalność patentowa pracowników Wydziału Leśnego w latach 2016-2020 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 Łącznie 

Liczba patentów 5 7 4 1 4 21 
 

2. Uzyskanie 4 dużych międzynarodowych projektów badawczych, w tym ze środków EU 
H2020; 

3. Zrealizowanie wielu unikatowych na skalę międzynarodową badań istotnych dla 
działalności dydaktycznej (wyniki badań dla dydaktyki zawarte są między innymi  
w podręcznikach i rozdziałach książek i podręczników wydanych przez wydawnictwa  
o zasięgu krajowym (wyd. CILP, wyd. UR w Krakowie) oraz światowym (Elsevier);  

4. Liczne publikacje naukowe w międzynarodowych prestiżowych czasopismach naukowych 
o wysokim Impact Factor (omówione w kryterium 4); 

5. Osiągnięcie w zakresie współpracy międzynarodowej - współpraca z European Association 
of Remote Sensing Laboratories (EARSeL) w organizacji na Wydziale Leśnym konferencji 
międzynarodowej o zasięgu światowym "Breaking dimensions and resolutions of forest 
remote sensing data" pod patronatem Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz uzyskanie 
organizacji konferencji międzynarodowej ForestSat2022. 

Tak szeroka i bardzo aktywna działalność naukowa i dydaktyczna pracowników Wydziału Leśnego 
zaowocowała powstaniem wielu książek i podręczników istotnych dla działalności dydaktycznej 
(zał.I.1.12) oraz została wielokrotnie uhonorowana nagrodami i wyróżnieniami (zał.I.1.13). Na 
szczególne podkreślenie zasługuje umieszczenie w rankingu TOP 2% 2020 Uniwersytetu Stanforda, 
wydawnictwa Elsevier oraz firmy analitycznej SciTech Strategies, dwóch naukowców z Wydziału 
Leśnego UR w Krakowie - prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski (Dziekan Wydziału) oraz prof. dr 
hab. inż. Tadeusz Kowalski - w grupie 2% naukowców, których prace naukowe były najczęściej 
cytowane na świecie w roku 2019 przez innych autorów. Podstawą rankingu jest ocena całego 
dorobku naukowego badaczy wg indeksu bibliometrycznego, uwzględniającego takie kryteria jak 
indeks Hirscha, liczbę cytowań i miejsce na liście autorów. Zestawienie obejmuje prawie 160 tys. 
specjalistów z 22 dyscyplin podzielonych na 176 bardziej szczegółowych dziedzin. 

 

1.3. Zgodność koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz rynku 
pracy 

Programy kształcenia studentów na poziomie studiów inżynierskich i magisterskich są na bieżąco 
monitorowane pod względem potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. W wyniku uwag  
i sugestii interesariuszy zewnętrznych, z uwzględnieniem kierunku rozwoju badań związanych  
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z zarządzaniem zasobami leśnymi oraz obszarami leśnymi na terenach zurbanizowanych, jak również 
wyraźnymi potrzebami społeczeństwa w warunkach zachodzących i przewidywanych zmian 
środowiskowych programy studiów zarówno na pierwszym jak i drugim stopniu poddane zostały 
głębokiej rekonstrukcji w 2018 roku. Wprowadzone wtedy zmiany ukierunkowane zostały na 
wykrystalizowanie na I stopniu studiów profilu dobrze przygotowanego inżyniera leśnika 
posiadającego mocne podstawy inżynierskie i przyrodnicze, a dopiero potem wysoką specjalizację na 
poziomie studiów magisterskich. Zmiany te miały na celu także  stopniowe wyciszanie  dwóch 
odrębnych specjalności Ochrona zasobów leśnych i Gospodarka leśna na stopniu I oraz 
zlikwidowanie zbyt skomplikowanego i niepotrzebnie rozczłonowanego podziału na cztery 
specjalizacje: Leśnictwo w warunkach naturalnych, Leśnictwo w rejonach przemysłowych, Leśnictwo 
wielofunkcyjne oraz Technika i wykonawstwo prac leśnych. Rezultatem zmian programowych było 
także znaczne poszerzenie oferty przedmiotów do wyboru w ramach kierunku Leśnictwo, dające 
możliwość większej indywidualizacji studiów dla studentów. 

Prowadzona jest stała współpraca dotycząca jakości kształcenia oraz kształtowania 
 i realizowania programów studiów z przedstawicielami głównych grup interesariuszy zewnętrznych, 
w tym szczególnie: Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych (w Katowicach, Krakowie, Krośnie, 
Lublinie, Radomiu i  Wrocławiu), Babiogórski Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Ojcowski 
Park Narodowy, Pieniński Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy, Zarząd Zieleni Miejskiej  
w Krakowie, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej czy Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska. 
Współpraca z szeroką i różnorodną grupą interesariuszy zewnętrznych, włączając w to Radę 
Społeczno-Konsultacyjną (omówione szerzej w kryterium 6), daje możliwość ciągłego monitorowania 
potrzeb potencjalnych pracodawców i pozwala dostosowywać treści kształcenia do zapotrzebowania 
rynku pracy. 

Szerokie możliwości wyboru przedmiotów na studiach I stopnia jak również oferowanych 
modułów na studiach II stopnia pozwalają przygotować absolwentów do wejścia na rynek pracy  
z szeroką wiedzą, wszechstronnymi umiejętnościami i kompetencjami. Aby jak najlepiej przygotować 
przyszłych absolwentów do samodzielnej pracy, w 2021 r. zorganizowano szkolenie z udziałem  
przedstawiciela Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotyczące zakładania i prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej. 

1.4. Sylwetka absolwenta i przewidywane miejsca zatrudnienia 

Absolwenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia posiadają wiedzę inżynierską  
z zakresu funkcjonowania ekosystemów leśnych i gospodarki leśnej oraz kompetencje społeczne 
niezbędne do wykonywania zawodu leśnika i zawodów pokrewnych. Absolwenci posiadają wiedzę  
i umiejętności umożliwiające rozwiązywanie problemów w zakresie: urządzania, organizowania  
i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami zrównoważonej, wielofunkcyjnej 
gospodarki leśnej, uwzględniającej prawa ekologiczne i trwałość ekosystemów leśnych. Absolwent 
potrafi projektować, planować i organizować zabiegi hodowlane i produkcję szkółkarską oraz 
działania z zakresu ochrony lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, biotycznymi i antropogenicznymi; 
potrafi organizować pozyskiwanie i transport surowców leśnych zgodnie z zasadami zachowania 
trwałości lasu. Absolwent jest przygotowany do: sporządzania i realizacji planów gospodarczych, 
ochronnych i finansowych; projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, 
prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych z wykorzystaniem 
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współczesnych technologii i narzędzi informatycznych. Jest także przygotowany do współpracy  
z poziomu gospodarki leśnej z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska i przyrody. 

Uzyskana wiedza i umiejętności inżynierskie umożliwiają absolwentom podjęcie pracy  
w jednostkach administracji Lasów Państwowych, w lasach komunalnych i lasach innych własności,  
w parkach narodowych i krajobrazowych, w biurach urządzania lasu oraz w instytucjach związanych  
z leśnictwem, zagospodarowaniem przestrzennym, bądź w instytucjach zajmujących się doradztwem 
i upowszechnianiem wiedzy z zakresu leśnictwa. Absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności 
pozwalające na prowadzenie własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi na rzecz leśnictwa, 
ochrony przyrody lub w gałęziach pokrewnych.  

Absolwenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia są przygotowani do pracy na 
wyższych szczeblach zarządzania w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, w lasach 
komunalnych i lasach innych form własności, w Parkach Narodowych, Regionalnych Dyrekcjach 
Ochrony Środowiska, Zarządach Zieleni Miejskiej, Biurach Urządzania Lasu, Zespołach Parków 
Krajobrazowych oraz w instytucjach związanych z leśnictwem, ochroną przyrody i środowiska, 
przestrzennym zagospodarowaniem kraju, bądź w instytucjach zajmujących się poradnictwem  
i upowszechnianiem wiedzy z zakresu leśnictwa. Uzyskana wiedza i umiejętności umożliwiają 
absolwentom także otwieranie firm usługowych, działających na rzecz leśnictwa lub gałęzi 
pokrewnych. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci są także przygotowani do podjęcia nauki 
w Szkole Doktorskiej mającej na celu dalszy rozwój naukowy oraz przygotowanie do pracy  
na uczelniach wyższych, w instytutach badawczych lub firmach innowacyjno-wdrożeniowych w kraju 
i za granicą. 

Absolwent modułu Zarządzanie zasobami leśnymi na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 
jest predestynowany zarówno do planowania operacyjnego, taktycznego, jak i strategicznego  
w leśnictwie. Umiejętność prowadzenia badań naukowych stanowi o szczególnym przygotowaniu do 
zrozumienia wpływu sposobów gospodarowania na stan zasobów leśnych w przyszłości oraz aspekty 
ekonomiczne i efektywność gospodarowania w zmieniających się warunkach społecznych, 
gospodarczych i środowiskowych. Jest predestynowany do pracy na specjalistycznych stanowiskach 
wyższego szczebla, związanych z ochroną ekosystemów leśnych, zarówno w Lasach Państwowych, 
Biurach Urządzania Lasu jak również w Parkach Narodowych. 

Absolwent modułu Ochrona ekosystemów leśnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 
charakteryzuje się pogłębioną znajomością bioróżnorodności ekosystemów leśnych oraz zasad jej 
ochrony, w tym szczególnie cennych siedlisk przyrodniczych oraz rzadkich gatunków roślin, zwierząt  
i grzybów. Jest predestynowany do pracy na specjalistycznych stanowiskach wyższego szczebla, 
związanych z ochroną ekosystemów leśnych, zarówno w Lasach Państwowych, jak również  
w Parkach Narodowych. Potencjalnym pracodawcą dla absolwenta tego modułu są również 
Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Inspektoraty Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz pozostałe instytucje administracji państwowej w zakresie wiedzy 
leśnej związanej z ochroną środowiska i ochroną przyrody. Przygotowanie do pracy naukowej  
z wyraźnym sprofilowaniem na zagadnienia ochrony ekosystemów leśnych sprawia, że absolwenci są 
również dobrymi kandydatami do pracy w instytucjach naukowych i firmach badawczo-rozwojowych 
związanych z tą tematyką. 

Absolwent modułu Leśnictwo na terenach zurbanizowanych na studiach stacjonarnych ma 
pogłębioną wiedzę o wpływie zachodzących zmian środowiskowych na lasy i obszary zielone  
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w rejonach zurbanizowanych, przy stale rosnących potrzebach oraz oczekiwaniach społeczności 
rozwijających się dynamicznie aglomeracji miejskich. Absolwent potrafi współpracować ze 
społecznościami lokalnymi, jest kreatywnym liderem, rozumiejącym istotną i złożoną rolę lasów  
i obszarów zielonych w miastach, potrafi zarządzać tymi wielofunkcyjnymi miejskimi kompleksami 
leśnymi oraz obszarami zieleni. Absolwent potrafi aplikować, realizować i monitorować projekty 
związane z prowadzeniem polityki zrównoważonej strategii rozwoju obszarów zurbanizowanych, 
przy zachowaniu wielofunkcyjnej roli lasów miejskich. Ponadto posiada pogłębioną wiedzę  
i umiejętności w zakresie najnowszych rozwiązań technicznych w arborystyce, a także 
wykorzystywania najnowocześniejszych technologii geoinformatycznych wspierających planowanie 
składu gatunkowego, inwentaryzację oraz monitorowanie stanu zdrowotnego i waloryzacji lasów  
i zieleni miejskiej. Miejscem zatrudnienia absolwenta tego modułu są wszelkie instytucje związane  
z zarządzaniem zielenią miejską. 

Absolwent modułu Geoinformatyka w leśnictwie na studiach stacjonarnych potrafi pracować  
w interdyscyplinarnych zespołach związanych z analizą danych przestrzennych, działalnością 
badawczo-wdrożeniową, nie tylko w Lasach Państwowych, ale także w podmiotach tworzących  
i wykorzystujących oprogramowanie geoinformatyczne w obszarze leśnictwa, ochronie środowiska  
i ochronie przyrody. Absolwenci posiadają pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu: budowy, 
przetwarzania i wykorzystania baz danych i systemów informacji przestrzennej, w tym szczególnie 
danych teledetekcyjnych (zobrazowania lotnicze, satelitarne oraz dane z naziemnego i lotniczego 
skanowania laserowego). Zdobyta wiedza pozwala na wykonywanie zaawansowanych analiz GIS  
i modelowania statystycznego, niezbędnych w rozwiązywaniu aktualnych problemów związanych  
z planowaniem i systemami informacji przestrzennej w leśnictwie, ochronie środowiska i ochronie 
przyrody. 

Zatrudnienie absolwentów tego modułu jest możliwe m.in. w: 

 jednostkach administracji samorządowej i rządowej (departamenty i wydziały związane  
z leśnictwem, ochroną środowiska, zmianami klimatu, gospodarką wodną, geologią itp.), 

 państwowych instytutach badawczych (np. Uniwersytety, Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL), 
Instytut Geodezji i Kartografii (IGiK), czy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW)), 

 Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska (RDOŚ) oraz w organach Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska, 

 agencjach (np. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)), 
 firmach prowadzących działalność badawczo-wdrożeniową, 
 firmach konsultingowych, doradczych i pracowniach projektowych (modelowanie biomasy, 

analizy przestrzenne GIS, usługi BSP/UAV, precyzyjne leśnictwo, precyzyjne rolnictwo), 
 prywatnych firmach świadczących usługi w programowaniu systemów informatycznych  

i aplikacji mobilnych w zakresie zarządzania środowiskiem przyrodniczym w Polsce i za 
granicą. 
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1.5. Cechy wyróżniające koncepcję kształcenia 

Koncepcja kształcenia studentów na kierunku Leśnictwo została dostosowana do najnowszych 
potrzeb współczesnego leśnictwa w Polsce i Europie, z dodatkowo dobrym przygotowaniem do 
pracy w terenach najtrudniejszych, tj.  górskich i znajdujących się pod wpływem przemysłu oraz silnie 
rozwijających się terenów zurbanizowanych. Duży nacisk w trakcie procesu kształcenia położony jest 
na podkreślenie znaczenia roli lasów w łagodzeniu zmian klimatu i w obliczu zachodzących 
i przewidywanych zmian środowiskowych. W obecnie realizowanych programach kształcenia 
uwypukla się metody zarządzania zasobami leśnymi pod kątem wypełniania przez nich całego 
szeregu funkcji gospodarczych, środowiskowych i społecznych obejmujących współcześnie 
definiowane pojęcie świadczenia i rozwijania usług ekosystemowych (wpisane ustawowo w zadania 
wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w Polsce). W tym względzie nieocenioną formą kształcenia 
przyszłych leśników są ćwiczenia terenowe realizowane w okolicznych nadleśnictwach, lasach 
Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy, w terenach prawnie chronionych (parki narodowe, 
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe), a także na terenach lasów i terenów zielonych 
w aglomeracjach i na terenach poprzemysłowych oraz wielkoobszarowych klęsk ekologicznych 
w lasach (pożarzyska, gradacje, wiatrowały). W trakcie tej formy nauczania studenci w sposób 
praktyczny zaznajamiają się z konkretnymi pracami związanymi z wykonywaniem zawodu leśnika 
w terenie. 

Jak wspomniano wcześniej unikatowe w skali kraju są programy kształcenia na stacjonarnych 
studiach II stopnia na wyróżnionych czterech modułach, a zwłaszcza dwóch ścieżkach kształcenia 
Leśnictwo na terenach zurbanizowanych oraz Geoinformatyka w leśnictwie. Pierwszy 
z wymienionych modułów, Leśnictwo na terenach zurbanizowanych, inspirowany został pilną 
potrzebą kształcenia specjalistów w zakresie holistycznego zarządzania zantropogenizowanymi 
ekosystemami z dużym udziałem terenów zieleni i lasów aglomeracji miejskich i terenów gminnych, 
w obrębie których koncentruje się coraz większy odsetek ludności. Zieleń miejska wysoka oraz lasy 
w sąsiedztwie aglomeracji miejskich pełnią szczególną i unikatową rolę w funkcjonowaniu 
współczesnych aglomeracji miejskich, nazywanych już megapolisami i dążącymi do uzyskania miana 
tzw. inteligentnego miasta z infrastrukturą zieloną (Green Smart City), zapewniające bezpieczeństwo 
i odpowiednią jakość życia. Uciążliwości życia w miastach towarzyszy gwałtowny wzrost świadomości 
ich mieszkańców w zakresie znaczenia usług ekosystemowych, funkcji społecznych czy edukacyjnych 
terenów zielonych. Zrównoważone zarządzanie, ochrona i kształtowanie terenów zielonych 
w obrębie miast wysuwa się na plan pierwszy jako nieodzowny element kształtowania środowiska 
przyjaznego dla człowieka. Wyzwania te, obserwowane na całym świecie, stymulują powstawanie 
i rozwój programów kształcenia na uczelniach wyższych, przygotowujących wysoko kwalifikowanych 
specjalistów z tego zakresu. Przykładem mogą tutaj służyć program kształcenia na takich wyższych 
uczelniach np. w Ameryce Północnej jak University of British Columbia, Oregon State University, 
University of California-Davis czy University of Washington. Powstanie tego modułu jest również 
odpowiedzą na zapotrzebowanie zgłaszane przez środowiska samorządowe: zarządy zieleni 
miejskiej, gminy i starostwa powiatowe.  

Drugi z wymienionych unikalnych modułów na stacjonarnych studiach II stopnia, Geoinformatyka 
w leśnictwie, kształci specjalistów w zakresie wykorzystywania nowoczesnych i szybko rozwijających 
się narzędzi geoinformatycznych w ochronie i zarządzaniu zarówno zasobami leśnymi poza 
obszarami miejskimi jak również terenów zielonych w obrębie miast. Efektywne zarządzanie 
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ekosystemami leśnymi wymaga szerokiego dostępu do informacji przestrzennej, co wiąże się 
z potrzebą ich ciągłego pozyskiwania, przetwarzania, analizy i udostępniania. Dla funkcjonowania 
współczesnego leśnictwa niezbędne staje się wdrażanie innowacyjnych technologii 
geoinformatycznych, umożliwiających zasilanie i aktualizację baz danych przestrzennych, w tym 
geometrycznych (Leśna Mapa Numeryczna) i opisowych (SILP), w oparciu o analizy aktualnych 
geodanych. PGL Lasy Państwowe, Parki Narodowe, instytucje badawcze, agencje rządowe czy firmy 
prywatne korzystają w coraz większym stopniu z danych przestrzennych 2D i 3D o ekosystemach 
leśnych pozyskiwanych z wykorzystaniem technologii teledetekcyjnych, bezzałogowych statków 
powietrznych, Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej (GNSS) czy systemów lotniczego (ALS) 
i naziemnego (TLS) skanowania laserowego (LiDAR) dostarczających informacji o strukturze 
przestrzennej (3D) drzewostanu. W aspekcie zmieniających się warunków klimatycznych, 
siedliskowych oraz społeczno-gospodarczych, to właśnie technologie geoinformatyczne stają się 
kluczowymi narzędziami dla systemów podejmowania decyzji (DSS), a przez to zapewnienia trwałości 
ekosystemów leśnych oraz wielofunkcyjnej roli lasów. Wdrażanie technologii geoinformatycznych 
w wielu aspektach gospodarki związanej z terenami zielonymi skutkuje rosnącym zapotrzebowaniem 
na specjalistów z tego zakresu. Wydział Leśny otworzył możliwość kształcenia w tym kierunku 
podobnie jak inne uczelnie europejskie m.in. w Finlandii, czy w Ameryce Północnej (University of 
British Columbia, University of Florida). 

W dowód uznania innowacyjności efektów uczenia się, nowoczesnością koncepcji kształcenia, 
jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy, studia II 
stopnia na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym UR w Krakowie uzyskały Certyfikat 
Akredytacyjny i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
i Programu Akredytacji Kierunku Studiów organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji 
i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC (zał.I.1.14, zał.I.1.15). Komisja Akredytacyjna przyznaje 
Certyfikat i Znak Jakości najbardziej innowacyjnym, nowoczesnym i prorynkowym kierunkom 
studiów w Polsce, wyróżniając programy studiów i koncepcje kształcenia cechujące się troską 
o najwyższą jakość dydaktyki, z uwzględnianiem oczekiwań i potrzeb środowisk pracodawców 
oraz silnym zakorzenieniem w realiach społeczno-gospodarczych. 

 

1.6. Kluczowe kierunkowe efekty uczenia się powiązane z koncepcją kształcenia, poziomem, 
profilem i dyscypliną 

Od 1 października 2019 obowiązują programy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia zawierające kierunkowe efekty uczenia się dostosowane do wymogów 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, znowelizowanej ustawy 
z dnia 22 grudnia 2015 o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz Rozporządzenia MNiSW z dnia 14 
listopada 2018 roku. Prace związane z dostosowaniem efektów kształcenia (uczenia się) do 
wymogów prawnych zmierzały również do ich uporządkowania i rewizji. Liczba wyróżnionych 
efektów została taka sama jak w okresie 2017-2019 (Tabela I.1.3). Przy opracowywaniu 
poszczególnych efektów uczenia się brano pod uwagę poziom studiów, dopasowując możliwości ich 
osiągania przez studentów do zakresu przekazywanej wiedzy, rozwijanych umiejętności 
i kompetencji społecznych. Warunkiem uzyskiwania efektów na II stopniu studiów, zwłaszcza 
dotyczących wiedzy i umiejętności, jest zrealizowanie efektów uczenia się na stopniu inżynierskim. 



  

 

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 29 

 

Osiągane przez studentów efekty uczenia się są zgodne z koncepcją kształcenia, która została 
zreformowana w 2018 roku i przedstawiona w kryterium 1. 

Tabela I.1.3. Efekty uczenia się (kształcenia) na kierunku Leśnictwo 

Lata 
Efekty wiedzy 

I/II° 
Efekty umiejętności 

I/II° 

Efekty kompetencji 
społecznych 

I/II° 

2012-2017 (KRK) 18/20 19/14 4/4 

2017-2019 (PRK) 18/7 19/10 4/3 

od 2019/2020 (PRK) 18/7 19/10 4/3 

 

Do kluczowych, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020, zakładanych efektów uczenia 
się dla studiów I stopnia, odnoszących się bezpośrednio do dyscypliny nauki leśne, należą: 

1) w kategorii wiedzy: 

 posiada podstawowe wiadomości z zakresu geodezji leśnej, geomatyki i Systemów Informacji 
Przestrzennej oraz sposoby i technologie: pozyskiwania, przechowywania, zarządzania, 
przetwarzania i udostępniania geodanych służących gospodarce leśnej (LES1_W02); 

 ma podstawową wiedzę z zakresu ekologii, botaniki leśnej, biologii roślin, grzybów, bakterii  
i innych mikroorganizmów oraz owadów i innych zwierząt leśnych, ich roli w ekosystemach 
leśnych, zna zależności między nimi i oddziaływanie na środowisko oraz funkcjonowanie  
w różnych warunkach przyrodniczych z uwzględnieniem antropopresji (LES1_W03); 

 ma podstawową wiedzę o procesach fizjologicznych i biochemicznych decydujących  
o wzroście, rozwoju oraz patologii drzew, ma elementarną wiedzę z zakresu genetyki, biologii 
molekularnej i biotechnologii leśnej, w tym zastosowania analiz genetycznych  
i mikoryzacji drzew (LES1_W04); 

 zna właściwości gleby i procesy w niej zachodzące, zna klasyfikacje gleb i siedlisk leśnych oraz 
zasady oceny ich produkcyjności, zna podstawy klimatologii leśnej, rozumie rolę lasów 
w ochronie gleby i klimatu (LES1_W05); 

 zna czynniki decydujące o wodochronnej funkcji lasu, ma podstawową wiedzę z zakresu 
hydrologii leśnej i meteorologii, w tym właściwości retencyjnych i bilansu wodnego lasu, 
inżynieryjnego zagospodarowania lasu, zagrożeń erozyjnych wynikających z przyczyn 
naturalnych i obecności infrastruktury inżynierskiej w leśnych zlewniach górskich i nizinnych 
oraz o technicznych i biologicznych metodach ich ograniczania, zna podstawy budownictwa 
drogowego, ogólnego i wodno-melioracyjnego uwzględniające wymogi wielofunkcyjnej 
gospodarki leśnej (LES1_W06); 

 posiada wiedzę o metodach pomiaru drzew i drzewostanów oraz urządzania gospodarstwa 
leśnego, zna podstawowe parametry statystyczne i przestrzenne oraz źródła danych służące do 
charakteryzowania środowiska leśnego i procesów w nim zachodzących, zna sposoby ich 
szacowania, opisu i przetwarzania, zna statystyczno-matematyczne metody inwentaryzacji 
zasobów leśnych, metody regulacji oraz sposoby obliczania etatów rębnych i sporządzania 
planów dla gospodarstw leśnych z uwzględnieniem zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, 
waloryzacji i kształtowania funkcji na poziomie krajobrazu (LES1_W07); 
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 rozumie wpływ czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych, w tym zabiegów 
z zakresu hodowli i ochrony lasu, na wzrost, przyrost, produkcyjność, strukturę, żywotność oraz 
stabilność drzewostanów (LES1_W08); 

 zna sposoby określania i ograniczania zagrożenia pożarowego oraz walki z pożarami lasu, zna 
sprawców, symptomy, przebieg i sposoby zwalczania chorób lasu powodowanych przez grzyby, 
metody określania stopnia zagrożenia gradacjami szkodników i patogenami grzybowymi 
i sposoby ich zwalczania, zna zasady planowania i organizowania prac z tego zakresu oraz 
zasady ochrony gatunków pożytecznych w ekosystemach leśnych (LES1_W09); 

 zna wymagania ekologiczne i cechy hodowlane drzew i krzewów leśnych, zna zasady  
i metody odnawiania lasu i produkcji szkółkarskiej, zasady zachowania leśnych zasobów 
genowych oraz prowadzenia selekcji indywidualnej i populacyjnej, zna postępowanie 
hodowlane w zależności od celu i fazy rozwojowej (w ramach pielęgnacji upraw, czyszczeń, 
metod trzebieży, rębni i przebudowy) oraz zasady planowania i organizowania działań z tego 
zakresu, ze szczególnym uwzględnieniem lasów wyżynnych i górskich, posiada wiedzę 
o procesach i cyklach zachodzących w lasach o charakterze pierwotnym, zna uwarunkowania 
prowadzenia rekultywacji leśnej terenów poprzemysłowych oraz zalesienia nieużytków 
i terenów porolnych (LES1_W10); 

 posiada wiedzę na temat gospodarowania populacjami zwierzyny zgodnie z wymaganiami 
stabilności ekosystemów (LES1_W11); 

 zna budowę, podstawy konstrukcji i zasady obsługi maszyn wykorzystywanych w leśnictwie, 
maszyny i urządzenia stosowane w hodowli, szkółkarstwie, ochronie i użytkowaniu lasu ze 
szczególnym uwzględnieniem warunków górskich, ma wiedzę na temat wpływu stosowanych 
maszyn na środowisko leśne (LES1_W12); 

 zna podstawowe parametry i metody zbierania informacji o charakterze operacyjnym, zna 
odpowiednie środki techniczne, metody i technologie stosowane w użytkowaniu lasu 
z uwzględnieniem celów gospodarczych oraz faz rozwojowych drzewostanów, posiada wiedzę 
dotyczącą planowania, organizacji i nadzoru nad realizacją pozyskiwania, zrywki  
i transportu surowca drzewnego, ma wiedzę na temat wpływu stosowanych technologii na 
środowisko leśne, ze szczególnym uwzględnieniem warunków górskich (LES1_W13); 

 posiada wiedzę o budowie drewna, jego właściwościach, ochronie i zmienności zależnie od 
warunków środowiska i sposobu gospodarowania w drzewostanach, posiada wiedzę  
z zakresu brakarstwa, oceny jakości i udziału sortymentów wg klasyfikacji krajowej  
i międzynarodowej oraz podstawowe kierunki racjonalnego gospodarowania surowcem 
drzewnym, zna metody konserwacji drewna, zna niedrzewne produkty leśne oraz zasady ich 
użytkowania i kierunki wykorzystania (LES1_W14); 

2) w kategorii umiejętności: 

 potrafi posługiwać się technikami geodezyjnymi, technologiami geoinformacyjnymi oraz 
informatycznymi stosowanymi w leśnictwie (LES1_U02); 

 potrafi rozpoznawać rośliny runa leśnego, rodzime gatunki drzew i krzewów, wybrane 
introdukowane rośliny drzewiaste, ich nasiona i siewki (LES1_U03); 

 potrafi rozpoznać grzyby, owady i inne składniki fauny występujące w lesie, ze szczególnym 
uwzględnieniem gatunków podlegających ochronie oraz gatunków stwarzających zagrożenie 
dla trwałości ekosystemów leśnych, potrafi zidentyfikować choroby infekcyjne drzew, potrafi 
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określić stan zagrożenia lasu przez patogeny i szkodniki owadzie, ustalić środki i sposoby 
zapobiegania i zwalczania oraz przeprowadzić postępowanie ochronne (LES1_U04); 

 potrafi wykonać diagnozę siedlisk na podstawie gleby, warunków fizjograficznych, klimatu, 
roślin runa i cech drzewostanu oraz zwaloryzować ich przydatność do produkcji leśnej 
(LES1_U05); 

 potrafi ocenić stan istniejącej infrastruktury inżynieryjnej w lasach dotyczącej obiektów 
budownictwa drogowego, wodno-melioracyjnego i ogólnego oraz zaplanować potrzeby 
inwestycyjne (LES1_W06); 

 potrafi obliczać elementy obiegu wody w ekosystemie leśnym, diagnozować stosunki wodne na 
siedliskach leśnych, potrafi ocenić możliwości retencyjne siedlisk leśnych nizinnych  
i górskich oraz zagrożenia związane z gospodarką wodną w lasach (LES1_U07); 

 potrafi wykonać pomiar drzew i drzewostanów, określić cechy taksacyjne drzewostanu 
posługując się odpowiednio dobranymi przyrządami i metodami, potrafi opracować plan 
urządzania gospodarstwa leśnego (LES1_U08); 

 potrafi zaplanować i wykonać kompleksową inwentaryzację i ocenę ekosystemu leśnego  
i zasobów leśnych z wykorzystaniem metod statystycznych i technologii geoinformacyjnych, 
dokonać analizy wyników inwentaryzacji i przeprowadzić prognozę rozwoju drzewostanów  
i lasu oraz potrafi opracować i skontrolować podstawowe leśne plany gospodarcze  
i programy ochrony (LES1_U09); 

 potrafi zaplanować, wykonać, nadzorować zabiegi związane z hodowlą lasu, nasiennictwem 
 i szkółkarstwem, z uwzględnieniem wymagań przyrodniczych i formalnych, umie dobrać 
odpowiednie środki techniczne, metody i technologie do wykonania zabiegów hodowlanych, 
zależnie od celu, siedliska, fazy rozwojowej i składu gatunkowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem lasów wyżynnych i górskich, posiada umiejętność analizy budowy i struktury 
lasów o charakterze pierwotnym i tworzenia wzorców dla hodowli bliskiej naturze (LES1_U10); 

 potrafi ocenić stopień zniekształcenia i zanieczyszczenia środowiska leśnego w odniesieniu do 
istniejących standardów, potrafi dobrać odpowiednie technologie rekultywacji leśnej terenów 
poprzemysłowych oraz zaprojektować zalesienia nieużytków i gruntów porolnych,  
a także zadrzewienia w terenach o małej lesistości (LES1_U11); 

 potrafi ocenić pojemność łowisk, środowisko życia zwierzyny, przeprowadzić jej inwentaryzację 
i zastosować środki przeciwdziałania szkodom w lasach (LES1_U12); 

 potrafi rozpoznać drewno podstawowych gatunków drzew na podstawie cech anatomicznych 
oraz makrostruktury, określić jego fizyczne i mechaniczne właściwości, potrafi rozpoznać 
i dokonać pomiaru wad drewna, określić jakość surowca drzewnego i udział sortymentów 
według klasyfikacji krajowej i międzynarodowej oraz dokonać wstępnej analizy ekonomicznej 
i inżynierskiej sortymentacji surowca drzewnego, umie rozpoznać podstawowe surowce 
niedrzewne oraz określić ich podstawowe właściwości (LES1_U13); 

 potrafi zaplanować, zorganizować i nadzorować zabiegi związane z procesami pozyskiwania, 
zrywki i transportu surowca drzewnego, umie zastosować odpowiednie środki techniczne, 
metody i technologie do wykonania tych zabiegów, zależnie od celu gospodarczego, 
stosowanych rębni i faz rozwojowych drzewostanów zarówno w warunkach nizinnych, jak 
górskich, potrafi wykorzystywać elementy logistyki i planowania łańcucha dostaw  
w użytkowaniu lasu (LES1_U14); 
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3) w kategorii kompetencje społeczne: 

 ma świadomość ryzyka podejmowanych działań związanych z wykonywaniem zawodu leśnika 
i pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej na stan środowiska naturalnego, potrafi 
przygotować stanowisko pracy i zadbać o bezpieczeństwo pracy (LES1_K03). 

Natomiast do kluczowych, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020, zakładanych 
efektów uczenia się dla studiów II stopnia, odnoszących się bezpośrednio do dyscypliny nauki leśne, 
należą: 

1) w kategorii wiedza, zna i rozumie: 

 w pogłębionym stopniu fakty i zjawiska oraz teorie wyjaśniające zależności występujące  
w środowisku leśnym oraz trendy rozwojowe w zagospodarowaniu i zachowaniu zasobów 
naturalnych (LES2_W02); 

 zasady planowania badań w oparciu o osiągnięcia nauk leśnych, zasady funkcjonowania sprzętu 
i aparatury stosowanej w badaniach z zakresu leśnictwa oraz interpretację zjawisk  
i procesów przyrodniczych przydatną w działaniach praktycznych (LES2_W03); 

 w pogłębionym stopniu rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego i zrównoważonego 
leśnictwa dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego (LES2_W04); 

 rolę lasów i leśnictwa w funkcjonowaniu i rozwoju obszarów wiejskich i zurbanizowanych 
(LES2_W05); 

 w pogłębionym stopniu zasady utrzymania urządzeń, obiektów, systemów technicznych  
i technologii związanych z leśnictwem (LES2_W06);  

2) w kategorii umiejętności, potrafi: 

 w zakresie nauk leśnych samodzielnie: planować i przeprowadzać eksperymenty, pomiary oraz 
interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski (LES2_U02); 

 wykonać plany gospodarcze i ochronne dla obszarów leśnych oraz obiektów inżynierii leśnej 
i podstawowych procesów technologii pozyskania drewna korzystając z posiadanej wiedzy, 
różnorodnych źródeł informacji z wykorzystaniem optymalnych metod, technik i narzędzi 
(LES2_U03); 

 wykorzystywać metody i techniki gospodarcze z zakresu: siedliskoznawstwa, selekcji  
i genetyki, biotechnologii, geomatyki i informatyki do optymalizacji i modelowania procesów 
zachodzących w środowisku leśnym wpływających na trwałość, wielkość oraz jakość surowca 
drzewnego (LES2_U04); 

 ocenić stan i chronić środowisko leśne oraz zaplanować postępowanie umożliwiające 
świadczenie usług ekosystemowych przez las (LES2_U05); 

3) w kategorii kompetencje społeczne, jest gotów do: 

 rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu; 
rozwijania dorobku, kultywowania etosu i przestrzegania etyki zawodu leśnika (LES2_K03). 

Wyżej przytoczone kluczowe efekty uczenia się na I i II stopniu są rezultatem kształcenia 
studentów powiązanego ściśle z prowadzoną przez nauczycieli akademickich działalnością naukową. 
Ten związek jest przedstawiony w ramach kryterium 4. 
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1.7. Kluczowe kierunkowe efekty uczenia się prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich 

Wśród efektów uczenia się na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach inżynierskich znajdują się 
takie efekty, które umożliwiają uzyskanie kompetencji inżynierskich. Z zakresu wiedzy takich efektów 
jest 50%, natomiast z zakresu umiejętności jest ich aż 84%. Do kluczowych kierunkowych efektów 
uczenia się prowadzących do zdobycia kompetencji inżynierskich należą w zakresie wiedzy: 
LES1_W02, LES1_W06, LES1_W07, LES1_W12, LES1_W13, LES1_W14, LES1_W15, LES1_W16, 
LES1_W17 oraz w zakresie umiejętności: LES1_U01, LES1_U02, LES1_U04, LES1_U05, LES1_U06, 
LES1_U07, LES1_U08, LES1_U09, LES1_U10, LES1_U11, LES1_U12, LES1_U13, LES1_U14, LES1_U15, 
LES1_U16, LES1_U17. 

Efekty te realizowane są na zajęciach w ramach, między innymi, takich przedmiotów jak: 
informatyka w leśnictwie, diagnostyka i konserwacja maszyn, systemy technologiczne  
w pozyskiwaniu i zrywce drewna, podstawy geomatyki w leśnictwie, przetwarzanie i wizualizacja 
geodanych w leśnictwie, geodezja leśna z elementami rysunku technicznego, budownictwo drogowe 
w leśnictwie, meteorologia i klimatologia leśna, hydrologia leśna i urządzenia wodno-melioracyjne, 
retencyjne właściwości środowiska leśnego, elementy projektowania obiektów inżynierskich  
w lasach (AUTOCAD), wycena nieruchomości leśnych, urządzanie lasu, maszynoznawstwo leśne, 
diagnostyka i konserwacja maszyn, transport leśny, pozyskanie drewna, projektowanie rekultywacji  
z elementami inżynierii ekologicznej. Bardzo istotną rolę w kształtowaniu kompetencji inżynierskich 
pełni praktyka zawodowa w wymiarze 160 godzin, odbywana w jednostkach organizacyjnych Lasów 
Państwowych, parkach narodowych czy w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (kryterium 2), 
seminarium dyplomowe oraz praca inżynierska. 

W ramach powyższych przedmiotów na studiach I stopnia realizowane są zagadnienia 
umożliwiające zdobycie kompetencji inżynierskich w formie i zakresie, na przykład, projektowania  
i wykonywania prac geodezyjnych (Geodezja leśna z elementami rysunku technicznego), 
projektowania składu gatunkowego odnowień (Hodowla lasu), projektowania drogi leśnej 
(Budownictwo drogowe w leśnictwie), obsługiwania Systemów Informacji Przestrzennej oraz baz 
danych przestrzennych (Podstawy geomatyki w leśnictwie), obliczanie odpowiednich wielkości oraz 
projektowania zabudowy potoków leśnych (Hydrologia leśna i urządzenia wodno-melioracyjne) czy 
planowania i przeprowadzania prostych zadań inżynierskich dotyczących podstawowych 
parametrów eksploatacyjnych maszyn i podzespołów roboczych wykorzystywanych w leśnictwie 
(Maszynoznawstwo leśne). Przedstawione powyżej metody zdobywania kompetencji inżynierskich 
przez studentów są jedynie wybranymi przykładami, które uzupełnione o pozostałe formy, mogą dać 
pełny obraz kształcenia w kierunku osiągnięcia kwalifikacji inżynierskich na I stopniu studiów. 

Podobnie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia wiele efektów uczenia się 
umożliwia zdobywanie kompetencji inżynierskich. Z zakresu wiedzy takich efektów jest 43%, 
natomiast z zakresu umiejętności jest ich 30%. Wśród nich do kluczowych efektów uczenia się można 
zaliczyć z zakresu wiedzy: LES2_W03, LES2_W06, LES2_W07, a z zakresu umiejętności: LES2_U01, 
LES2_U02, LES2_U03.  

Efekty realizowane są w ramach zajęć z takich, między innymi, przedmiotów jak: modelowanie 
przestrzenne w leśnictwie, planowanie urządzeniowe, inżynieria ekologiczna w przywracaniu  
i rozwijaniu usług ekosystemowych, biogeochemia, arborystyka, inżynieryjne zagospodarowanie 
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terenów zieleni, GIS I - zaawansowane analizy 3D w leśnictwie, skanowanie laserowe i technologie 
nawigacyjne - zaawansowane aplikacje w leśnictwie, bezzałogowe statki powietrzne w badaniach 
naukowych w leśnictwie i ochronie przyrody, teledetekcja I - podstawy teledetekcji w leśnictwie, 
zarządzanie zielenią miejską, planowanie i ochrona krajobrazu, kartografia cyfrowa w zarządzaniu 
zasobami leśnymi, fotogrametria cyfrowa 3D w aplikacjach leśnych, aktualne kierunki badań  
w Użytkowaniu Lasu i Technice Leśnej, aktualne kierunki badań w Zarządzaniu Zasobami Leśnymi, 
planowanie hodowlane i optymalizacja zabiegów pielęgnacyjnych, podstawy eksploatacji maszyn  
z elementami terramechaniki, hydroekologia, zarządzanie leśnymi zasobami genowymi, inżynieryjne 
zagospodarowanie terenów zieleni, procesy technologiczne w leśnictwie i ich logistyka, kartografia 
cyfrowa w zarządzaniu zasobami leśnymi, technologie geoinformacyjne w zieleni miejskiej, 
algorytmy i wprowadzenie do programowania, teledetekcja I - podstawy teledetekcji w leśnictwie, 
analiza danych i modelowanie przestrzenne w nowoczesnym leśnictwie, modelowanie wzrostu 
drzewostanów i produkcyjności siedlisk leśnych, zarządzanie zielenią miejską, GIS II - zaawansowane 
aplikacje w zarządzaniu środowiskiem leśnym, teledetekcja II - zaawansowane przetwarzanie 
obrazów cyfrowych, relacyjne bazy danych i język SQL.  

Przykładem zdobywania umiejętności inżynierskich na studiach II stopnia jest tematyka zajęć  
z przedmiotu Podstawy eksploatacji maszyn z elementami terramechniki, gdzie studenci  wyznaczają 
na podstawie pomiarów i obliczeń reakcje podporowe na kołach ciągnika i położenie środka ciężkości 
maszyny lub agregatu; stateczność poprzeczną i podłużną maszyny lub agregatu; parametry 
trakcyjne wybranych maszyn, deformacje podłoża i nacisków statycznych wywieranych przez  
elementy układów jezdnych maszyn na podłoże, parametry fizyczno-mechaniczne podłoża  
z użyciem: cylindrów miarowych, penetrometrów, ścinarki glebowej i in., czy wykonują bilans mocy  
i czasu pracy dla przykładowej maszyny i agregatu. Na wielu przedmiotach studenci wykonują 
projekty np. upraw testujących potomstwo (Zarządzanie leśnymi zasobami genowymi), technologii 
pozyskiwania drewna (Procesy technologiczne w leśnictwie i ich logistyka) czy opracowują 
charakterystyki urządzeń wodnych na terenach leśnych (Hydroekologia) lub posługują się 
technologiami geoinformatycznymi w trakcie pozyskiwania, przetwarzania i integrowania danych 
przestrzennych w celu ich wizualizacji wykorzystywanej w dokumentacji branżowej 
(Doświadczalnictwo leśne). Przytoczone powyżej przykłady nie wyczerpują całego zakresu zagadnień 
realizowanych na zajęciach, które umożliwiają zdobywanie kompetencji inżynierskich przez 
studentów. 

Istotnym elementem kształtowania kompetencji inżynierskich jest realizacja kompleksowych 
ćwiczeń terenowych, w trakcie których studenci zaznajamiani są z m.in. pracami wymagającymi tych 
kompetencji. 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 1: 

Podkreślić należy fakt, że dla spełnienia wysokich wymagań współczesnego kształcenia dokonano 
niespotykanego w dotychczasowej 70 – letniej historii Wydziału Leśnego, całego cyklu remontów i 
modernizacji infrastruktury dydaktyczno-badawczej w budynku Wydziału, w tym wykonane 
wcześniej oraz w ostatnich latach od ostatniej akredytacji: nowoczesne i specjalistyczne pracownie i 
sale gleboznawstwa i Muzeum Gleb, pracownie fitopatologii i mikrobiologii, biochemii i fizjologii 
drzew, ekologii i hodowli lasu, mechanizacji prac leśnych (trwający remont i dostosowanie 
prototypowni), certyfikowane laboratorium geochemii, nowoczesne sale wykładowe oraz poddano 
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radykalnej modernizacji sieć światłowodową i infrastrukturę sieci bezprzewodowych z nowymi 
serwerami dla rozbudowy możliwości analizy i rozwoju big data. 

 

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu 
studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja 
procesu nauczania i uczenia się 

 

Na studiach I stopnia kierunku leśnictwo oferowany był do naboru w roku akademickim 
2018/2019 (włącznie) poprzedni program kształcenia. Aktualnie program ten realizują studenci I 
stopnia, ostatnich 2 semestrów (sem. 6 i 7) na studiach stacjonarnych i 3 semestrów (sem. 6-8) na 
studiach niestacjonarnych. Aktualnie na studiach II stopnia obu form kształcenia wszyscy studenci 
realizują nowy program kształcenia wprowadzony w roku akademickim 2018/2019.  

Charakterystyka wygasającego programu studiów I stopnia. Programy studiów zostały 
przedstawione w załącznikach do raportu zał.I.2.01, zał.I.2.02, zał.I.2.03, zał.I.2.04, zał.I.2.05 oraz 
zał.I.2.06. Studia w systemie stacjonarnym realizowane były na dwóch specjalnościach: Gospodarka 
leśna (GL) i Ochrona Zasobów Leśnych (OZL), w systemie niestacjonarnym realizowana była tylko 
specjalność Gospodarka leśna. Pierwszy stopień studiów stacjonarnych trwał 7 semestrów, w trakcie 
których realizowane było 67 przedmiotów obowiązkowych na specjalności GL oraz 65 na specjalności 
OZL. Po pierwszym semestrze studenci obu specjalności mieli możliwość wyboru jednej z dwóch 
specjalizacji. Na specjalności GL były to: Leśnictwo wielofunkcyjne (LW) oraz Technika  
i wykonawstwo prac leśnych (TWL) i na specjalności OZL: Leśnictwo w warunkach naturalnych (LN) 
oraz Leśnictwo w rejonach przemysłowych (LP). W ramach specjalizacji realizowane były 644 godziny 
na GL i 643 godz. na OZL oraz odpowiednio 77 i 74 ECTS. W trakcie studiów I stopnia studenci 
zobowiązani byli dodatkowo wybrać przedmioty (elektywy) o łącznej liczbie 3 ECTS (OZL) i 4 ECTS 
(GL) spośród oferowanych 33 przedmiotów o łącznej liczbie 47 ECTS. Ponadto studenci zobowiązani 
byli do odbycia praktyki gospodarczej oraz wykonania pracy inżynierskiej. Łączna liczba godzin na 
specjalności GL wynosiła 2595, a na OZL 2593 (LN) i 2618 (LP). Łączna liczba punktów ECTS na obu 
specjalnościach wynosiła 210.  Studia niestacjonarne I stopnia trwały 8 semestrów, w trakcie których 
realizowane były 63 przedmioty obowiązkowe w tym seminaria dyplomowe. Po pierwszym 
semestrze studenci mieli do wyboru dwie wspomniane wcześniej specjalizacje. W ramach 
specjalizacji realizowanych było 386 godzin i 83 punkty ECTS. W trakcie studiów I stopnia studenci 
zobowiązani byli do wyboru przedmiotów fakultatywnych w wymiarze 6 ECTS spośród oferowanych 
o łącznej liczbie 43 ECTS. Pierwszy stopień studiów niestacjonarnych liczył 1583 godziny oraz 240 
punktów ECTS. Specyfiką studiów na Wydziale leśnym UR w Krakowie, przekładającą się na wysoką 
jakość kształcenia na kierunku leśnictwo był i jest znaczny udział ćwiczeń terenowych w ramach 
realizowanych przedmiotów zawodowych.  

Jak już wspomniano, przedstawiony program studiów obowiązywał do naboru w roku 
akademickim 2018/2019. Wydziałowy System Jakości Kształcenia wskazywał jednak na szereg 
niedoskonałości tego programu. W tym czasie zmienił się również profil badań prowadzonych na 
Wydziale, a w praktyce gospodarczej ochronne funkcje lasu oraz ekosystemowy akcent zaczął 
wyraźnie dominować, co wyraża się w koncepcji półnaturalnej hodowli lasu, hodowli lasu opartej na 
wzorcach naturalnych czy leśnictwie ekosystemowym. W leśnictwie polskim dominuje nadal 
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koncepcja lasu wielofunkcyjnego jako gwaranta trwałości lasu i łączenia funkcji produkcyjnych  
i pozaprodukcyjnych. Stąd wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne inżyniera leśnictwa muszą 
aktualnie uwzględniać wymienione uwarunkowania i powinien je reprezentować każdy  
z absolwentów. Kierując się tymi przesłankami zrezygnowano na studiach I stopnia z oferowania 
specjalności określanych jako Gospodarka leśna (dominacja gospodarczej funkcji lasu) i Ochrona 
zasobów leśnych (dominacja pozaprodukcyjnych funkcji lasu). Nie sprawdzała się również oferta 
wyboru specjalizacji: Leśnictwo wielofunkcyjne oraz Technika i wykonawstwo prac leśnych (na 
specjalności Gospodarka leśna) oraz Leśnictwo w warunkach naturalnych i Leśnictwo w rejonach 
przemysłowych (na specjalności Ochrona zasobów leśnych). Proponowane specjalności 
i specjalizacje były wartościowe pod względem merytorycznym, posiadały duży potencjał praktyczny 
i poznawczy, a także znajdowały odzwierciedlenie w profilu badawczym koordynatorów tych zajęć. 
Wybór specjalności odbywał się jednak przed rozpoczęciem studiów. Wybór specjalizacji był 
poprzedzony spotkaniem z prodziekanem do spraw dydaktycznych i studenckich, na którym 
przybliżano studentom zakres tematyczny specjalizacji.  Prawdopodobnie zbyt wczesny etap 
studiów, na którym wymagano od studentów wyboru sprawił, że wybór ten mógł nosić znamiona 
przypadkowości. Indywidualizacja ścieżki kształcenia była dodatkowo realizowana przez wybór 
przedmiotów fakultatywnych (do wyboru). W ramach przedmiotów do wyboru oferowano 
studentom bardzo dużą liczbę przedmiotów fakultatywnych. Przedmioty te były odzwierciedleniem 
aktualnej problematyki badawczej pracowników Wydziału, mankamentem jednak okazał się zbyt 
mały udział godzinowy (i ECTS) poszczególnych przedmiotów, który nie pozwalał na wykorzystanie 
pełnej różnorodności metod kształcenia i ich specyfiki. W nowym programie studiów ograniczono 
liczbę przedmiotów ściśle dedykowanych kierunkowym efektom uczenia się i o zdecydowanie 
większym wymiarze godzin kontaktowych, pozwalającym na wykorzystanie pełnego spektrum metod 
kształcenia. Poprzedni system wyboru indywidualnej ścieżki kształcenia na studiach II stopnia był 
analogiczny jak na I stopniu kształcenia, tyle że z odrębną ofertą przedmiotów do wyboru. W okresie 
obowiązywania poprzedniego programu studiów rozszerzył się i uaktualnił zakres badań naukowych 
pracowników Wydziału. W trosce o zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia, uwzględnienia 
aktualnych badań i konkurencyjności absolwentów na rynku pracy podjęto wysiłek przekształcenia 
programu studiów pod kątem współczesnych wymagań praktyki i prowadzonych na Wydziale badań 
naukowych, przez jego dostosowanie do realiów i wyzwań współczesności. Na studiach I stopnia 
w większym stopniu ujednolicono zakres kompetencji inżyniera leśnictwa. Dopiero na studiach II 
stopnia wprowadzono wyraźną dywersyfikację kompetencji absolwentów.  

Obecnie obowiązujące od 1 października 2019 roku programy studiów zostały opracowane  
w oparciu o wytyczne zatwierdzone przez Senat UR w Krakowie uchwałą Nr 31/2019 z dnia  22 
marca 2019 roku (zał.I.2.07.1-2), które implementują zapisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.) i rozporządzenia MNiSW z dnia 
27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm) oraz nowelizacji ustawy 
z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153), która 
wprowadziła charakterystykę drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 
Polskiej Ramy Kwalifikacji (rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 
2218). 

Treści oferowane w ramach przedmiotów są zgodne z przedmiotowymi i kierunkowymi efektami 
uczenia się określonymi w planach studiów, zarówno na studiach I jak i II stopnia (zał.I.2.08.1-2, 
zał.I.2.09.1-2, zał.I.2.10.1-2, zał.I.2.11.1-2). Treści programowe prowadzą również do uzyskania 
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wszystkich kompetencji inżynierskich na obu formach kształcenia (zał.I.2.12, zał.I.2.13, zał.I.2.14, 
zał.I.2.15). 

W odniesieniu do zajęć wyszczególnionych w tabeli 5 przedstawionej w części III raportu zał.1., na 
których studenci osiągają efekty uczenia się prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich 
dobór treści, metod kształcenia, formy zajęć i liczebności grup studenckich pozwalają na uzyskanie 
tych kompetencji. Wyraźnie dominują zajęcia ćwiczeniowe z dużym udziałem zadań o charakterze 
inżynierskim. 

Zakres działalności naukowej pracowników Wydziału odpowiada dyscyplinie leśnictwo i ściśle 
koresponduje z zakresem kształcenia. Osoby odpowiedzialne za treści poszczególnych przedmiotów 
prowadzą badania powiązane z przekazywanymi studentom treściami, co gwarantuje zgodność 
z aktualnym stanem wiedzy i metodyką badań właściwą dla dyscypliny leśnictwo. W znaczącej części 
przedmiotów wymienionych w tabeli 4 przedstawionej w części III do raportu zał.1 omawiane są 
wprost wyniki prowadzonych badań - (https://wl.urk.edu.pl/index/site/4993, 
https://wl.urk.edu.pl/index/site/5002, https://wl.urk.edu.pl/index/site/5001).  Dobrą praktyką 
stosowaną w konstrukcji programu studiów drugiego stopnia jest wprowadzenie na pierwszym 
semestrze grupy przedmiotów omawiających Aktualne kierunki badań w Ekologii i Hodowli Lasu, 
Ochronie Ekosystemów Leśnych, Użytkowaniu Lasu i Technice Leśnej  oraz  Zarządzaniu Zasobami 
Leśnymi. Celem tych zajęć jest przybliżenie studentom najnowszej problematyki badawczej 
realizowanej przez pracowników Wydziału oraz uzyskanych, i na bieżąco uaktualnianych, wyników 
badań. Dodatkowym celem wprowadzenia tych przedmiotów jest przygotowanie studenta do 
wyboru problematyki pracy dyplomowej. 

Program studiów I i II stopnia obu form kształcenia uwzględnia wszystkie treści niezbędne do 
wykonywania zawodu leśnika. Treści wymienione w sylabusach przedmiotów zapewniają uzyskanie 
wszystkich zakładanych efektów uczenia się (zał.I.2.12, zał.I.2.13, zał.I.2.14, zał.I.2.15). Wymienione 
w sylabusach przedmiotów treści kształcenia zostały podane w rozbiciu na efekty uczenia się z 
zakresu: wiedzy (tematyka wykładów) oraz umiejętności (tematyka – odrębnie - ćwiczeń 
laboratoryjnych/projektowych oraz terenowych). Treści te są kompleksowe i specyficzne w zakresie 
danego przedmiotu. Zawierają również duży ładunek innowacyjności i spójności z najnowszymi 
badaniami naukowymi. Na studiach II stopnia, poza wymienionymi, kształtują dodatkowo 
umiejętności podejmowania decyzji w warunkach niepełnej informacji i nieprzewidywalnych zmian 
środowiska. W ramach okresowych przeglądów sylabusów przedmiotów, zgodnie z Procedurą 
ewaluacji efektów uczenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Leśnym - zał.I.2.16, zwraca się 
między innymi uwagę na kompletność metod weryfikacji wszystkich efektów uczenia się oraz na 
potrzebę systematycznego uaktualniania treści w ramach przedmiotu (zał.I.2.17). 

Studia stacjonarne I stopnia trwają 7 semestrów. Plan zajęć na studiach stacjonarnych I stopnia 
obejmuje 2500 godzin kontaktowych i 210 punktów ECTS. Na godziny kontaktowe składają się: 
wykłady (855 godzin), seminaria (30 godzin), ćwiczenia audytoryjne (120 godzin – Język obcy) oraz 
ćwiczenia laboratoryjne, warsztatowe, terenowe i projektowe (1495 godzin, ok. 60%). Godziny 
kontaktowe obejmują 132,4 punkty ECTS (63%). Zajęcia związane z działalnością naukową 
prowadzoną w Uczelni stanowią ok. 90 % (ponad 190 ECTS).   

Studia niestacjonarne I stopnia trwają 7 semestrów. Plan zajęć na studiach niestacjonarnych  
I stopnia obejmuje 1508 godzin kontaktowych (co stanowi ok. 60% godzin studiów stacjonarnych)  
i 210 punktów ECTS. Na godziny kontaktowe składają się: wykłady (526 godzin), seminaria (30 
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godzin), oraz ćwiczenia laboratoryjne, warsztatowe, terenowe i projektowe (868 godzin, ok. 60%). 
Godziny kontaktowe obejmują 85,1 punktów ECTS (40,5%). Zajęcia związane z działalnością naukową 
prowadzoną w Uczelni stanowią ok. 90 % (ponad 190 ECTS).    

Studia stacjonarne II stopnia trwają 3 semestry. Plan zajęć na studiach stacjonarnych II stopnia 
obejmuje 950 godzin kontaktowych i 90 punktów ECTS. Na godziny kontaktowe składają się: wykłady 
(454 godziny), seminaria (60 godzin), ćwiczenia audytoryjne (39 godzin) oraz ćwiczenia 
laboratoryjne, warsztatowe, terenowe i projektowe (397 godzin, ok. 40%). Godziny kontaktowe 
obejmują 54,1 punkty ECTS (60,1%). Zajęcia związane z działalnością naukową prowadzoną w Uczelni 
stanowią 93,3% (84 ECTS).   

Studia niestacjonarne II stopnia trwają 3 semestry. Plan zajęć na studiach niestacjonarnych II 
stopnia obejmuje 621 godzin kontaktowych (co stanowi ok. 65% godzin studiów stacjonarnych) i 90 
punktów ECTS. Na godziny kontaktowe składają się: wykłady (282 godziny), seminaria (60 godzin), 
ćwiczenia audytoryjne (27 godzin) oraz ćwiczenia laboratoryjne, warsztatowe, terenowe  
i projektowe (252 godziny, ok. 40%). Godziny kontaktowe obejmują 54,1 punkty ECTS (60,1%). 
Zajęcia związane z działalnością naukową prowadzoną w Uczelni stanowią 93,3% (84 ECTS).   

W programie studiów na kierunku leśnictwo zwraca uwagę wysoka liczba godzin wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich. W sylabusach przedmiotów liczba punktów ECTS 
jest określana w rozbiciu na: zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego, zajęcia 
realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz pracę własną studenta. 
W ramach zajęć realizowanych z bezpośrednim udziałem prowadzącego wyróżnia się: wykłady, 
ćwiczenia i seminaria, konsultacje, udział w badaniach, obowiązkowe praktyki i staże, udział                                   
w egzaminie i zaliczeniach. Opis przekazywanych treści oraz nakład pracy został określony odrębnie 
dla wykładów, ćwiczeń w siedzibie Uczelni oraz ćwiczeń terenowych co daje gwarancję, że nakłady 
pracy niezbędne do osiągnięcia efektów uczenia się przypisanych do zajęć lub grup zajęć są 
poprawnie oszacowane i zapewniają osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się. 
Doprecyzowanie struktury aktywności studenta pozwala na precyzyjne oszacowanie czasu pracy 
i może być uznane za dobrą praktykę.  

Podsumowując, w opinii Wydziału, zaplanowany czas trwania studiów, nakład pracy mierzony 
łączną liczbą punktów ECTS (a szczególnie liczba godzin zajęć wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich i studentów), konieczny do ukończenia studiów, został oszacowany nie 
tylko prawidłowo, ale z wyraźną dbałością o jakość kształcenia. W przypadku studiów stacjonarnych, 
liczba punktów ECTS uzyskiwana w ramach zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich przekracza połowę programu studiów. Zajęcia związane z prowadzoną w uczelni 
działalnością naukową w dyscyplinie leśnictwo znacząco wykraczają ponad formalne wymagania. 

Na studiach I stopnia obu form zajęć zaplanowano kolejność przedmiotów, związanych  
z leśnictwem, od ogólnych przez kierunkowe wprowadzające, a kończąc na kierunkowych 
przedmiotach typowo zawodowych.  

W ramach przedmiotów ogólnych oferowane są: Matematyka, Technologie informacyjne, 
Chemia, Fizyka, Zoologia, Ekologia ogólna.  

Kierunkowe przedmioty wprowadzające to: Fizjologia drzew, Dendrologia, Botanika leśna  
z fitosocjologią, Meteorologia i klimatologia leśna, Gleboznawstwo leśne, Biometria leśna, 
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Dendrometria, Produkcyjność lasu, Ekologiczne podstawy hodowli lasu, Podstawy geomatyki  
w leśnictwie. 

Kierunkowymi przedmiotami zawodowymi są:  

- grupa przedmiotów związana z inżynierią leśną (Geodezja leśna z elementami rysunku 
technicznego, Budownictwo drogowe w leśnictwie, Hydrologia leśna i urządzenia wodno-
melioracyjne, Maszynoznawstwo leśne, Ergonomia i ochrona pracy);  

- grupa przedmiotów związanych z hodowlą lasu (Typologia leśna, Rekultywacja leśna, Nasiennictwo, 
szkółkarstwo i genetyka drzew, Hodowla lasu I i II);  

- grupa przedmiotów związanych z ochroną lasu (Fitopatologia leśna, Entomologia leśna, Ochrona 
lasu oraz Gospodarka łowiecka); 

- grupa przedmiotów związana z użytkowaniem lasu (Surowce leśne, Pozyskanie drewna, Transport 
leśny); 

- grupa przedmiotów związanych z regulacją i zarządzaniem (Informatyka w leśnictwie, Urządzanie 
lasu, Ekonomika w leśnictwie) do tej grupy można włączyć część treści przedmiotu Typologia leśna; 

- grupa przedmiotów związanych z ochroną przyrody (Ochrona przyrody, Edukacja przyrodniczo-
leśna). 

Kolejność przedmiotów w planie zajęć daje studentom możliwość uzyskania efektów uczenia się 
niezbędnych do efektywnego studiowania przedmiotów zawodowych w tym również zrozumienia 
metodologii prac badawczych.  

Przyjęto rozwiązanie polegające na koncentracji przedmiotów obowiązkowych na pierwszych 6 
semestrach, natomiast ostatni semestr poświęcony jest na indywidualizację ścieżki kształcenia przez: 
przygotowanie pracy dyplomowej, odbycie praktyki zawodowej i wybór przedmiotów 
fakultatywnych. Takie rozwiązanie można uznać za dobrą praktykę, gdyż pozwala na pełną 
konfrontację wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z praktyką gospodarczą oraz skupienie 
się na bardzo istotnym elemencie studiów jakim jest praca dyplomowa. 

W programie studiów II stopnia położono bardzo silny akcent na indywidualizację kształcenia. 
Tylko pierwszy semestr obejmuje przedmioty dedykowane wszystkim studentom. Są to zajęcia 
poświęcone przybliżeniu warsztatu badawczego takie jak: Modelowanie przestrzenne w leśnictwie  
i Doświadczalnictwo leśne oraz Język obcy obejmujący przede wszystkim słownictwo specjalistyczne. 
Druga grupa przedmiotów to omawiane już Aktualne kierunki badań prowadzonych przez 
pracowników Wydziału. Przedmioty te mają przygotować studenta do wyboru modułu zajęć 
specjalizacyjnych. 

W przekonaniu twórców programu studiów na kierunku leśnictwo dobór form zajęć i proporcje 
liczby godzin zajęć realizowanych w poszczególnych formach zapewniają osiągnięcie przez 
studentów wszystkich zakładanych efektów uczenia się na obu stopniach studiów i obu formach 
kształcenia. W programach studiów wyraźnie dominują godzinowo formy zajęć umożliwiające 
uzyskanie umiejętności zawodowych, umiejętności prowadzenia badań i kompetencji inżynierskich 
i są to głównie: ćwiczenia laboratoryjne, warsztatowe, projektowe i terenowe (ok. 60% i 40% planu 
studiów, odpowiednio na I i II stopniu kształcenia). Zajęcia seminaryjne obejmują 30 i 60 godzin, 
odpowiednio na I i II stopniu kształcenia. Są to bardzo wysokie wskaźniki. Kolejnym elementem 
wyraźnie wyróżniającym program studiów na Wydziale Leśnym w Krakowie jest bardzo duży udział 
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ćwiczeń terenowych w planie studiów. Na studiach I stopnia stacjonarnych wynosi on 434 godziny, 
 a na studiach niestacjonarnych 270 godzin. Jest to na obu formach studiów po ok. 17% wszystkich 
godzin kontaktowych. Na studiach II stopnia stacjonarnych liczba tych godzin wynosi zależnie od 
specjalizacji od 33 do 126 godzin oraz 40 godzin terenowych ćwiczeń kompleksowych, na studiach 
niestacjonarnych liczby te wynoszą odpowiednio: od 58 do 80 godzin i 24 godziny terenowych 
ćwiczeń kompleksowych. 

Zarówno na studiach I jak i II stopnia obu form kształcenia, program studiów zapewnia studentom 
elastyczne kształtowanie ścieżki kształcenia. Taka możliwość jest wyróżnikiem oferty edukacyjnej na 
II stopniu studiów. 

Na studiach I stopnia student dokonuje wyboru spośród 9 przedmiotów o tematyce 
humanistycznej i społecznej. Przedmioty te obejmują łącznie 12 ECTS, student wybiera moduł  
o łącznej liczbie 5 punktów ECTS. Od piątego semestru proponuje się studentom moduł 21 
przedmiotów do wyboru (fakultatywnych). Przedmioty te cechują się dużą jednostkową liczbą godzin 
(40 godzin) oraz różnorodnością form zajęć. Mieszczą się one w profilu badawczym Wydziału, 
odpowiadają na wyzwania współczesności i często cechuje je innowacyjność proponowanych 
rozwiązań. Przedmioty te nie mają charakteru przypadkowego, a ich celem jest rozszerzenie oferty 
dydaktycznej charakterystycznej dla studiów leśnych. W semestrze 7 dodatkowo oferowane jest 6 
przedmiotów w języku angielskim. Jako przedmioty do wyboru zalicza się również praktykę 
zawodową (realizowaną w jednym z trzech podmiotów gospodarczych z odrębnymi efektami 
przedmiotowymi, ale pozwalającymi na uzyskanie tych samych kierunkowych efektów uczenia się). 
Istotnym elementem indywidualizacji programu studiów jest wybór seminarium dyplomowego 
i zakresu pracy inżynierskiej. Łącznie, przedmioty wybieralne obejmują na obu formach kształcenia 
po 65 ECTS co stanowi 31% programu studiów. Do przedmiotów wybieranych nie zaliczono języka 
obcego chociaż studentom oferuje się kształcenie w zakresie języka angielskiego, niemieckiego, 
francuskiego i rosyjskiego. Zasady wyboru reguluje - Procedura zgłaszania, zatwierdzenia i wyboru 
przedmiotów fakultatywnych realizowanych w programie kształcenia obowiązującym od roku 
akademickiego 2019/2020 – (zał.I.2.18). 

Na studiach stacjonarnych II stopnia szczególną uwagę zwrócono na potrzebę: zachowania 
potencjału lasów polskich jako źródła odnawialnego surowca jakim jest drewno; reakcji na dyskusję, 
w środowisku naukowców reprezentujących nauki leśne, o możliwości równoczesnego pełnienia 
przez las funkcji produkcyjnej i pozaprodukcyjnej (idei lasu wielofunkcyjnego) i wyzwań związanych 
ze zmianami klimatu; rozwijania specyfiki zarządzania lasami w obrębie miast oraz wykorzystania  
w praktyce leśnej innowacyjnych rozwiązań z zakresu zaawansowanych analiz przestrzennych. Dwa 
pierwsze moduły specjalizacyjne (Zarządzanie zasobami leśnymi i Ochrona ekosystemów leśnych) 
mieszczą się w tradycyjnym nurcie nauk leśnych, a oferowana problematyka wpisuje się 
w najnowsze trendy kształcenia w zakresie leśnictwa. Dwa pozostałe moduły (Leśnictwo na terenach 
zurbanizowanych i Geoinformatyka w leśnictwie) wyróżniają program studiów stacjonarnych na 
Wydziale Leśnym UR w Krakowie i nie mają tak jednoznacznych odpowiedników w ofercie innych 
jednostek prowadzących kształcenie na kierunku leśnictwo. Na studiach niestacjonarnych oferowane 
są tylko pierwsze dwie z wymienionych specjalności. Zasady wyboru reguluje - Procedura wyboru 
modułu na kierunku leśnictwo na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia - zał.I.2.19. 
Przedmioty obowiązkowe, wspólne dla wszystkich studentów obejmują 25 ECTS w 1 semestrze. 
Wszystkie pozostałe (65 ECTS, 72%) związane są z wyborem specjalizacji i przedmiotów 
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humanistyczno-społecznych obejmujących 5 ECTS, spośród oferty 11 przedmiotów (razem 15 ECTS). 
W ramach wybranej specjalizacji dodatkowo oferowane są zarówno przedmioty obowiązkowe jak  
i fakultatywne. Na drugim i trzecim semestrze przedmioty obowiązkowe obejmują 45 ECTS 
a fakultatywne 20 ECTS. Stanowi to, w ramach już wybranej specjalizacji, dodatkowy wybór w 
zakresie 33%.  

Na kierunku leśnictwo nie prowadzi się zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. 

  Na kierunku leśnictwo, na I i II stopniu kształcenia obu jego form, wykorzystywane są różnorodne 
metody kształcenia. W zakresie efektów dotyczących wiedzy są to przede wszystkim wykłady oraz 
praca samodzielna studenta związana ze studiowaniem zalecanej literatury. Dobrą praktyką jest 
wymóg łączenia wiedzy podręcznikowej oraz najnowszych publikacji o tematyce związanej  
z wybranymi przedmiotowymi efektami uczenia się. Zakres indywidualnego uzupełnienia wiedzy do 
egzaminu określają prowadzący indywidualnie dla danego przedmiotu. Dodatkowym efektem pracy 
własnej studenta jest doskonalenie językowe, gdyż z reguły wymagane jest wykorzystanie literatury 
obcojęzycznej. Przygotowując referaty studenci nabierają również biegłości w prezentowaniu 
wiedzy, wykorzystania metod prezentacji i krytycznego spojrzenia na wyniki jednostkowych badań. 
Wystąpienia studentów, kształtują ich umiejętność wystąpień publicznych oraz dyskusji. Uzyskują oni 
również świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia się. W tradycyjnej formie wykładu 
wykorzystywane są wszystkie współczesne środki i narzędzia dydaktyczne, w które wyposażone są 
nie tylko sale wykładowe, ale również ćwiczeniowe i seminaryjne. Dobrą praktyką jest prowadzenie 
wykładów w formie interaktywnej oraz wykorzystanie wyników bieżących badań własnych 
zweryfikowanych w procesie publikacyjnym. W okresie pandemii wykłady odbywają się głównie na 
platformie TEAMS w czasie rzeczywistym i w godzinach ujętych w harmonogramie semestru. Zaleca 
się wprowadzenie do praktyki tak prowadzonych zajęć elementu interakcji i aktywizacji studentów. 
Studentom stawia się również wymagania z zakresu wiedzy jako przygotowanie do ćwiczeń. 

Studenci osiągają efekty z zakresu umiejętności oraz kompetencji inżynierskich przez 
uczestniczenie w ćwiczeniach laboratoryjnych, warsztatowych, projektowych i terenowych.  
W ramach zajęć w siedzibie Uczelni na ćwiczeniach realizowane są prace projektowe na podstawie 
przekazanych przez prowadzącego założeń projektowych lub na podstawie pomiarów wykonanych 
podczas ćwiczeń terenowych. W projektach zwraca się uwagę na rozwiązywanie praktycznych zadań 
inżynierskich oraz pełne wykorzystanie standardów i norm inżynierskich (zwłaszcza w przypadku 
inżynierii leśnej) obowiązujących w leśnictwie oraz stosowania technologii właściwych dla tego działu 
gospodarki. Projekty często zawierają ocenę ekonomiczną proponowanych rozwiązań (np. projekt 
upraw), co kształtuje efekt LES1 _K04. Część projektów (zadań inżynierskich) opiera się na 
symulacjach komputerowych z wykorzystaniem np. symulatorów wzrostu drzewostanu. W ramach 
ćwiczeń laboratoryjnych studenci wykonują analizy właściwe dla danego przedmiotu, wykonane 
czynności kończą zwykle sprawozdania indywidualne lub grupowe oraz wnioski o charakterze 
ekspertyz. Sprawozdania są również formą dokumentacji prac inwentaryzacyjnych (np. prace  
z zakresu urządzania lasu) oraz wykonanych na ich podstawie zadań inżynierskich (np. optymalizacja 
cięć). Od studentów wymaga się dokonania krytycznej analizy istniejących/przyjętych rozwiązań 
technicznych i ich oceny (np. projekt rębni na podstawie danych z portalu Bank Danych o Lasach). 
Ważnym elementem studiów na kierunku leśnictwo jest umiejętność rozpoznawania taksonów czy 
objawów chorobowych. Kształceniu w tym zakresie służą zbiory zielnikowe, owadów, grzybów  
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i nasion. Od studentów wymaga się przygotowania takich zbiorów i są one później wykorzystywane 
w procesie kształcenia. Umiejętności dyskusji, znajomości szeroko pojętych kompetencji w zakresie 
prowadzenia badań naukowych studenci nabywają podczas seminariów dyplomowych. W ramach 
ćwiczeń terenowych studenci wykonują czynności właściwe dla danego przedmiotu np. wyznaczanie 
i wykonywanie zabiegów, prace pomiarowe, inwentaryzacyjne. Podczas ćwiczeń terenowych 
ogranicza się do minimum element pokazu na rzecz fizycznego wykonania określonych czynności, ale 
jest to również okazja do prezentacji wysoko specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatury. 
Ćwiczenia te zawierają element konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktycznym jej zastosowaniem  
i służą osiąganiu efektów uczenia się z zakresu kompetencji społecznych (LES1 _K02, LES1 _K03).  
Liczebność grup ćwiczeniowych z reguły nie przekracza 15 osób. Na ćwiczeniach terenowych 
studenci pracują w zespołach 2-4 osobowych przygotowując często sprawozdania cząstkowe.  

System prowadzenia ćwiczeń w formie zdalnej w roku akademickim 2020/2021 wymuszonej 
pandemią regulują następujące przepisy: ZR nr 8/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie 
organizacji kształcenia w trybie zdalnym w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, 
 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zał.I.2.20), ZR nr 7/2021  
z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad organizacji kształcenia w semestrze letnim roku 
akademickiego 2020/2021, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(zał.I.2.21), ZR nr 233/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie zasad organizacji weryfikacji 
osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na studiach  
i studiach podyplomowych prowadzonych przez Uczelnię (zał.I.2.22.1, zał.I.2.22.2), ZR nr 203/2020  
z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia, w okresie od 2 listopada 2020 roku do 
odwołania, organizacji nauczania w Uczelni w trybie zdalnym, w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zał.I.2.23), ZR nr 193/2020 z dnia 16 października 2020 r.  
w sprawie organizacji nauczania w Uczelni w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zał.I.2.24) oraz ZR nr 
192/2020 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego 
im. Hugona Kołłątaj w Krakowie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 
(zał.I.2.25). 

Podsumowaniem procesu kształcenia na kierunku leśnictwo są prace dyplomowe. Studenci uczą 
się planować i przeprowadzać eksperymenty, symulacje, stosować metody analityczne, 
interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. Zakres i formę egzaminu dyplomowego oraz 
zakres i formę pracy inżynierskiej i magisterskiej reguluje Procedura wyboru i zatwierdzania tematów 
prac dyplomowych oraz dyplomowania (zał.I.2.26), a także Załącznik do w/w procedury (zał.I.2.27), 
które zostały przedstawione w kryterium 3.1e. 

  Zajęcia z języka obcego na studiach stacjonarnych I stopnia trwają 120 godzin, na studiach 
niestacjonarnych 84 godziny (8 ECTS na obu formach studiów). Na studiach II stopnia zajęcia trwają 
30 i 21 godzin (2 ECTS) i służą doskonaleniu w zakresie języka fachowego. Zakres przedmiotu 
umożliwia po ukończeniu studiów I stopnia uzyskanie kompetencji językowych na poziomie B2,  
a w trakcie studiów II stopnia kompetencje są poszerzane do poziomu B2+, przede wszystkim  
w zakresie praktycznego używania języka specjalistycznego. 

Studenci kierunku Leśnictwo mają możliwość kreowania procesu nauczania i uczenia się wg 
zróżnicowanych potrzeb indywidualnych i grupowych - głównie w celu wspierania, rozwijania 
talentów, jak również z uwzględnienia ich indywidualnych możliwości i predyspozycji. Reguła ta 
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dotyczy zarówno studentów niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych w zakresie, który nie będzie 
kolidował ze sprawnym i transparentnym zarządzaniem procesem kształcenia i został uzgodniony  
z Dziekanem lub (i) koordynatorami poszczególnych kursów. 

Studenci mają możliwość studiowania według indywidualnej organizacji studiów (IOS), 
wynikającej z Regulaminu studiów (par. 8 RS, zał.I.2.28) na zasadach i warunkach ustalonych przez 
Dziekana, który indywidualnie w porozumieniu z zainteresowanym uwzględnia możliwości 
efektywnej realizacji IOS i określa (wyznacza) indywidualne etapy studiów, uwzględniając potrzebę 
realizacji wszystkich efektów uczenia się wynikających z obowiązującego programu studiów. IOS 
może obejmować zmianę: kolejności realizacji przedmiotów, harmonogramu, formy i terminu 
realizacji zajęć. Dziekan ustala zasady kształcenia i czas realizacji zajęć w trybie IOS oraz sprawuje 
nadzór nad realizacją przyjętego planu i harmonogramu. Więcej informacji na ten temat zostało 
przedstawionych w kryterium 8. 

Wspominane już bloki przedmiotów fakultatywnych i modułów tematycznych sprzyjają rozwijaniu 
indywidualnych zainteresowań naukowych i zawodowych studentów. Dlatego też wprowadzono 
powszechną indywidualizację grupową procesu kształcenia poprzez możliwość uczestnictwa  
w zajęciach z przedmiotów do wyboru obejmujących na studiach stacjonarnych 400 godzin zajęć  
w języku polskim i 60 godzin zajęć w języku obcym (zał.I.2.08.1 i zał.I.2.08.2), a na studiach 
niestacjonarnych 240 godzin zajęć w języku polskim i 36 godzin zajęć w języku obcym (zał.I.2.09.1  
i zał.I.2.09.2) I stopnia oraz uczestnictwo w jednym z czterech modułów tematycznych na studiach 
stacjonarnych i dwóch na studiach niestacjonarnych (zał.I.2.10.1, zał.I.2.10.2, zał.I.2.11.1, zał.I.2.11.2) 
II stopnia. 

W odniesieniu do studentów niepełnosprawnych zakres indywidualnej organizacji studiów (IOS) 
określa Dziekan uwzględniając ich indywidualne potrzeby i uzdolnienia. W tym szczególnym 
przypadku student ma prawo do zaliczenia zajęć oraz składanie egzaminu w trybie indywidualnym. 
Jednakże przyjęto jednolity system oceny efektów kierunkowych, dotyczy on również studentów  
z niepełnosprawnościami, przez co uzyskane efekty uczenia się nie różnią się ze względu na tryb 
studiów. 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie sygnował „Porozumienie Krakowskich Uczelni” w sprawie 
pomocy w procesie kształcenia osobom niepełnosprawnym. Dlatego też studenci UR mogą korzystać 
z zajęć dostosowanych do stopnia niepełnosprawności realizowanych również na innych uczelniach 
krakowskich wymaganych i akceptowanych w procesie kształcenia na kierunku Leśnictwo (kryterium 
8).  

Uczelnia jak i Wydział Leśny w szczególności przygotowana jest do kształcenia osób 
niepełnosprawnych. W celu zapewnienia równego dostępu do wykształcenia, wyeliminowano 
wszelkie bariery, zarówno architektoniczne jak i mentalne. W Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie 
powołano jednostkę, której celem jest udzielanie wszechstronnej pomocy i wsparcia studentom 
zarówno w sprawach materialnych, związanych z kształceniem jak i w kontekście szeroko rozumianej 
integracji w środowisku akademickim (Biuro ds. Pomocy Materialnej i Osób Niepełnosprawnych). 
Jedynym warunkiem ograniczającym dla osób niepełnosprawnych mogą być przeciwwskazania 
lekarskie do studiowania kierunku leśnictwo.  
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Warunki pełnego udziału studentów niepełnosprawnych jak i zaspokajanie ich indywidualnych 
potrzeb materialnych i infrastrukturalnych oraz stworzenie przyjaznego procesu kształcenia 
systemowo reguluje Zarządzenie Rektora Nr 52/2014 (zał.I.2.29) 

Wszystkie budynki dydaktyczne Uniwersytetu, w tym zwłaszcza budynek i sale Wydziału Leśnego, 
zostały zmodernizowane i wyposażone m.in. w podesty podjazdowe (windy) dla osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie sale wykładowe i niektóre dydaktyczne spełniają warunki sal 
konferencyjnych. Posiadają bardzo dobry system nagłośnienia ogólnego jak i do dyspozycji pozostają 
również indywidualne (bezprzewodowe) zestawy słuchawkowe. Rozwinięty system sieci 
komputerowej (światłowodowej i Wi-Fi) pozwala już od dawna na strumieniową transmisję obrazu  
i dźwięku na terenie całego kampusu i poza nim - za ich funkcjonowanie i udostępnianie 
odpowiadają wydziałowy informatyk i opiekunowie sal. Wykaz usprawnień dla studentów  
z niepełnosprawnością przedstawiono w zał.I.2.30. 

Sale są wyremontowane, jasne, dopuszczające oświetlenie naturalne. Dodatkowo są wyposażone 
w uzupełniające bardzo dobre oświetlenie sztuczne, a podczas zajęć laboratoryjnych zainstalowanie 
dodatkowych (punktowych) źródeł światła nie stanowi problemu. 

Prowadzący mają obowiązek udostępnić materiały studentom z wadami wzroku, by Ci mogli 
spokojnie i w dogodnym dla siebie czasie i powiększeniu zapoznać się z nimi. Od wielu lat 
prowadzona jest tzw. digitalizacja posiadanych zbiorów eksponatów, które oprócz fizycznej 
dostępności są udostępnianie zarówno w pracowniach komputerowych jak i na komputerach 
osobistych (PC) w dowolnym powiększeniu bez ograniczeń czasowych. 

Na Wydziale Leśnym opiekę nad studentami z niepełnosprawnymi sprawuje pełnomocnik 
Dziekana ds. Studentów Niepełnosprawnych. Służy on pomocą i radą, a dla osób  
o znacznym stopniu niepełnosprawności, pełni rolę opiekuna dydaktycznego. Do dyspozycji 
studentów pozostaje także Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Można z nim 
uzgodnić możliwość indywidualnego sposobu realizacji zadań oraz ustalić potrzeby w zakresie 
sprzętu i materiałów dydaktycznych dostosowanych indywidualnie do stopnia niesprawności 
studenta.  

Ważnym wsparciem dla studentów niepełnosprawnych jest trwała i skuteczna eliminacja 
różnorodnych barier zarówno poprzez edukację, motywowanie i kształtowanie postaw etycznych 
pracowników i rówieśników (studentów) poprzez rozszerzanie kompetencji społecznych do pracy  
z osobami niepełnosprawnymi m.in. w formie szkoleń organizowanych przez Biuro ds. Pomocy 
Materialnej i Osób Niepełnosprawnych, happeningów prowadzonych przez Radę Samorządu 
Studentów Wydziału Leśnego (np. warsztaty z języka migowego) oraz formalnie zrealizowanych 
programów integracyjnych z udziałem studentów oraz osób niepełnosprawnych - kierowanych, 
koordynowanych lub współorganizowanych przez p. dr inż. Magdalenę Frączek. W tym zakresie 
można wymienić: 

A. Współpraca z organizacjami pozarządowymi:  

– projekt „Lasy dla życia” realizowany z Fundacją Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Lasami 
Państwowymi (2014-2015) – aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych z Domów Pomocy 
Społecznej z Krakowa http://lasydlazycia.info/ 

– projekt edukacyjny "Akademia Leśnego Odkrywcy" realizowany z Fundacją Forum Wspierania 
Inicjatyw Lokalnych (październik-kwiecień 2015/2016) – edukacja dzieci niewidomych  
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i słabowidzących (Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących”  
w Krakowie, ul. Tyniecka 6) 

B. Współpraca z Domami Pomocy Społecznej poprzez organizację świątecznych kiermaszów 
charytatywnych na terenie WL (2016-2019) 

C. Studia Podyplomowe „Edukacja Przyrodniczo-Leśna” – w ramach programu studiów warsztaty dla 
studentów z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi prowadzi Krzysztof Wostal - osoba 
niewidoma i słabosłysząca. 

Pozostałe formy elastycznego procesu kształcenia i indywidualizacji ścieżki zdobywania 
kompetencji miękkich i uzupełniających kwalifikacji zawodowych wynikają ze współpracy  
z otoczeniem społeczno-gospodarczym - szczegółowo przedstawione w kryterium 6. 

  Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia zobowiązani są do zrealizowania 
praktyki zawodowej, która służy przede wszystkim ugruntowaniu kompetencji inżynierskich  
i przygotowania do wejścia na rynek pracy. Stanowią one integralną część programu studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
(https://wl.urk.edu.pl/index/site/4960 , https://wl.urk.edu.pl/index/site/4961). Praktyka zawodowa 
jest przedmiotem umożliwiającym kreowanie indywidualnej, lecz celowo ukierunkowanej ścieżki 
osiągnięcia i praktycznego wykorzystania efektów kierunkowych przewidzianych w programie 
studiów przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii dostępnych w instytucjach przyjmujących  
z uwzględnieniem etycznych aspektów współpracy nauki, gospodarki i zasad odpowiedzialności 
społecznej. Nadrzędnym celem praktyk studenckich jest wykształcenie umiejętności zastosowania  
w praktyce wiedzy teoretycznej, uzyskanej w toku studiów. Realizacja celu następuje w drodze 
wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania nadleśnictwa (Lasów Państwowych), Biura 
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Parku Narodowego. W czasie praktyk studenci zapoznają się  
z sposobami definiowania i rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych. W toku 
praktyk studenci powinni rozszerzyć umiejętność pracy w zespole i/lub kierowania zespołem.  

Celem szczególnym praktyk jest (a) uzyskanie praktycznej wiedzy związanej z funkcjonowaniem 
wymienionych jednostek organizacyjnych, gdzie istnieje (b) możliwość zrealizowania efektów 
uczenia się przypisanych kierunkowi leśnictwo oraz (c) zdobycia umiejętności wykorzystania wiedzy 
teoretycznej w praktyce podczas wykonywania indywidualnych lub zespołowych zadań. Ogólnym 
celem praktyk jest dobre przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy zawodowej,  
w zakresie oczekujących ich zadań oraz przyspieszenie adaptacji w wybranym zawodzie. Podczas 
praktyki studenci mogą zweryfikować zdobytą podczas studiów wiedzę i skonfrontować ją  
z wymogami stawianymi przez pracodawców.  

Praktyka oprócz funkcji edukacyjnej, daje też możliwość zapoznania się studentów z ich 
przyszłymi pracodawcami oraz pracodawców z ich potencjalnymi pracownikami. Odbywana przez 
studentów praktyka pozwala im na porównanie swojej wiedzy i oczekiwań z warunkami pracy,  
a pracodawcom sprawdzenie umiejętności i przygotowania przyszłych pracowników do pracy 
zawodowej. Praktyki pozwalają na osiąganie wybranych efektów uczenia się poprzez (a) rozszerzenie 
wiedzy akademickiej o zagadnienia pochodzące z gospodarki, (b) zagadnienia wynikające  
z praktycznego zastosowania zaawansowanych rozwiązań technicznych i technologicznych, (c) 
poznanie zasad funkcjonowania firm sektora leśnego, (d) uczestniczenie w realizacji konkretnych 
projektów i rozwiązywanie rzeczywistych problemów inżynierskich oraz (e) doskonalenie właściwej 
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organizacji pracy, (f) kształtowanie najważniejszych cech osobowości tj. sumienności czy 
odpowiedzialności za powierzone zadania. 

Opisane (zakładane) efekty uczenia się przedstawione w sylabusach (zał.I.2.31, zał.I.2.32, 
zał.I.2.33, zał.I.2.34, zał.I.2.35, zał.I.2.36) są zgodne z efektami przypisanymi do pozostałych grup 
zajęć i wynikają z treści programowej przedmiotów (w szczególności kierunkowych przedmiotów 
zawodowych). 

Treści programowe praktyk ujęto w grupy zagadnień opisanych w pkt. 5 Zasad organizacji, 
realizacji i zaliczania praktyki (zał.I.2.37). Szczegółowy program ustalany jest indywidualnie zarówno  
z opiekunem instytucji przyjmującej jak i zainteresowanym studentem, kładąc szczególny nacisk na 
różnorodność zagadnień, zasadę realizacji przez studenta co najmniej pięciu efektów kierunkowych 
wynikających z aktualnych zadań gospodarczych, planistycznych, ochronnych i społecznych  
w instytucji przyjmującej (zał.I.2.31, zał.I.2.32, zał.I.2.33, zał.I.2.34, zał.I.2.35, zał.I.2.36). 

Praktyka zawodowa obejmuje 160 godzin pracy w instytucji przyjmującej oraz 2 godziny 
kontaktowe z pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk o łącznej wartości 6 pkt. ECTS. Stanowi ona 
warunek zaliczenia ostatniego siódmego semestru studiów. Praktyka realizowana jest w instytucjach 
gospodarujących (zarządzających) zasobami naturalnymi (PGL Lasy Państwowe, Parki Narodowe, 
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej) - jednostkach sprawdzonych od wielu lat i współpracujących 
z WL w zakresie realizacji badań naukowych. Miejsce i czas realizacji praktyki, ze względu na 
przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej, stanowi wybór indywidualnej, ścieżki uczenia się 
studenta. 

Studenci zobowiązani są do szczegółowej dokumentacji przebiegu praktyki w tzw. Dzienniku 
Praktyk i potwierdzenie wykonania poszczególnych zadań u opiekuna ze strony instytucji 
przyjmującej (zał.I.2.38). Po zakończeniu praktyki opiekun (IP) przygotowuje opinię opisową pracy 
praktykanta jak również sporządza ocenę jego pracy (zał.I.2.39, zał.I.2.40). Zaświadczenie  
o ukończeniu praktyki podlega akceptacji przez kierownictwo instytucji przyjmującej.  

Całość dokumentacji (Dziennik Praktyk wraz z zaświadczeniem o ukończeniu praktyki) jest 
przedkładana Pełnomocnikowi Dziekana ds. Praktyk, który na egzaminie ustnym kompleksowo 
sprawdza poziom realizacji założonych efektów uczenia się przez studenta i zalicza praktyki wpisując 
ocenę (zaliczenie) do protokołu USOS. Jednocześnie student przeprowadza samoocenę osiągniętych 
efektów uczenia się, jak również ocenę przebiegu praktyk poprzez wypełnienie ankiety  
i przedyskutowanie z Pełnomocnikiem jej wyników, co skutkuje trwałością uzyskanych efektów. 
Program praktyk, warunki i tryb ich realizacji podlega systematycznej ocenie przez praktykanta 
poprzez wypełnienie wspomnianej ankiety, jak również zgłaszanie pochwał i ewentualnych uwag 
podczas ustnego zaliczenia u Pełnomocnika ds. Praktyk.  

Reasumując - procedura potwierdzenia efektów uczenia się obejmuje zarówno: (a) 
przygotowanie Dziennika Praktyk, (b) opinię i ocenę sporządzoną przez zespół osób 
odpowiedzialnych ze strony instytucji przyjmującej, (c) ocenę ich adekwatności przez Pełnomocnika 
ds. Praktyk jak i (d) subiektywną (indywidualną) ocenę ankietową studenta dotyczącą warunków 
realizacji celów praktyki (zał.I.2.41, zał.I.2.42, zał.I.2.43). Stanowi to o uniwersalności i zapewnia 
wzorcowy, trwały i skuteczny proces nauki i uczenia się. 

Opiekunami praktyk (IP) są osoby z wyższym wykształceniem stanowiące trzon średniej kadry 
kierowniczej, posiadają ukończone studia wyższe magisterskie oraz wieloletnie doświadczenie 
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zawodowe, będące gwarancją wartości zawodowych, etycznych i społecznej odpowiedzialności. 
Zasadniczo jeden opiekun sprawuje pieczę nad jednym praktykantem, w wyjątkowych przypadkach 
nad kilku osobową grupą praktykantów, koordynując wykonanie specyficznych złożonych zadań. 
Pełnomocnik Dziekana jak i praktykant mają ograniczony wpływ na wybór i przydzielenie opiekuna 
praktyk, gdyż należy to uznać za autonomiczną decyzję instytucji przyjmujących, która wynika 
zarówno z sytuacji kadrowej, realizowanych zadań jak i bieżących potrzeb.  

Praktyka zawodowa realizowana jest w jednostkach, instytucjach gospodarujących, 
zarządzających i monitorujących zasoby leśne (PGL Lasy Państwowe, Parki Narodowe, Biuro 
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej), które dysponują sprawdzoną infrastrukturą organizacyjną, 
techniczną, edukacyjną oraz najlepszymi zasobami ludzkimi, umożliwiając tym samym sprawną, 
skuteczną i innowacyjną realizacje procesu nauczania i uczenia się zgodnego z kierunkiem leśnictwo. 

Organizacja praktyk i nadzór nad ich realizacją odbywa się wg przyjętych przez Radę Kierunku 
Studiów i upublicznionych na stronie internetowej Wydziału zasad 
(https://wl.urk.edu.pl/index/site/4968), ramowego porozumienia z Generalną Dyrekcją Lasów 
Państwowych (zał.I.2.44) oraz indywidualnej umowy (porozumienia - zał.I.2.45) zawartej pomiędzy 
sygnatariuszami - Wydziałem Leśnym i Instytucją Przyjmującą. Załącznikiem do indywidualnej 
umowy (porozumienia) określającej m.in. warunki, zakres odpowiedzialności, osoby odpowiedzialne 
jest ramowy program praktyk (zał.I.2.37) stanowiący wykaz głównych, minimalnych wymagań w celu 
zapewnienia należytego standardu osiągnięcia założonych efektów nauczania i uczenia się.   

Osobami odpowiedzialnymi za realizację praktyk ze strony Wydziału są Prodziekan ds. 
Dydaktycznych i Studenckich, jak i wyznaczony przez Dziekana Pełnomocnik ds. Praktyk. Zakres 
zadań i odpowiedzialność została określona w załączonych Zasadach organizacji, realizacji i 
zaliczania praktyki na kierunku leśnictwo (zał.I.2.37) i świadczą o odpowiedzialności i dbałości o 
jakość kształcenia na Wydziale Leśnym UR w Krakowie.  

Student ma prawo zaproponować miejsce odbywania praktyk na terenie całego kraju jak również 
po uzgodnieniu z Prodziekanem ds. Dydaktycznych i Studenckich poza granicami kraju. Wprawdzie 
istnieje możliwość odbycia części praktyk w przedsiębiorstwach prywatnych, jednostkach 
administracji rządowej i samorządowej to jednak tylko duże przedsiębiorstwa państwowe (Lasy 
Państwowe, Parki Narodowe, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej) gwarantują spełnienie 
wszystkich oczekiwań i warunków wynikających z przyjętych efektów uczenia się na kierunku 
leśnictwo.  

Lasy Państwowe, Parki Narodowe i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, są ponadto 
długoletnimi sprawdzonymi partnerami Wydziału stale współpracującymi w zakresie: edukacji 
studentów, jak i realizacji badań naukowych kierowanych przez nauczycieli akademickich Wydziału 
Leśnego UR w Krakowie. Należy przyjąć, że takie umiejscowienie praktyk zawodowych gwarantuje 
efekt synergii wynikający z zainteresowania sygnatariuszy, docenienia wyników prac badawczych i 
pozytywnej (wewnętrznej) motywacji studentów, co gwarantuje wysoki poziom realizacji założonych 
efektów kierunkowych. 

Preferowanie dużych przedsiębiorstw wynika z faktu dysponowania przez nich wykwalifikowaną 
kadrą inżynierską gwarantującą realizację praktyk na najwyższym poziomie wraz z dostępem do 
najnowszych, innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych, związanych z zarządzaniem 
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zasobami leśnymi i zasobami środowiska naturalnego przy zachowaniu specyficznej 
interdyscyplinarności studiowanego kierunku. 

Według przyjętej procedury Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk na końcu trzeciego semestru 
(zimowego) organizuje spotkanie informacyjne dla kierunku Leśnictwo. Aby dotrzeć skutecznie  
z informacją do jak największej liczby studentów informacja o trybie, warunkach i programie praktyk, 
przekazywana jest na spotkaniu w godzinach przebywania studentów na Uczelni tzn. w dniach zajęć 
regularnych, ujętych w planie studiów. O terminie spotkania studenci powiadamiani są zarówno 
drogą elektroniczną poprzez e-mail z systemu informatycznego USOS wykorzystywanego na 
Wydziale, jak i informacje przekazywane przez starostów roku i pracowników dziekanatu. 

Praktyki zawodowe realizowane są w okresie niekolidującym z zajęciami na Uczelni (lipiec - sierpień).  

W czasie trwania praktyki Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk pozostaje w kontakcie e-mailowym 
lub telefonicznym z opiekunami praktyk i kierownictwem instytucji przyjmującej w celu 
doprecyzowania uzgodnień i ewentualnej interwencji w przypadku rozwiązania sytuacji kryzysowych. 
Monitoring przebiegu praktyk odbywa się w oparciu o bieżące przekazywanie ważnych informacji  
o planowanym przebiegu i realizacji praktyk oraz ewentualnej korekty warunków zgłaszanych przez 
każdą z zainteresowanych stron (praktykanta, opiekuna, specjalistów ds. kadr, kierownictwo 
wyższego szczebla, dziekanat). 

Do końca lutego studenci składają oświadczenia woli odbycia praktyki wraz z potwierdzeniem 
możliwości ich przyjęcia w wybranej jednostce. Po weryfikacji przez Pełnomocnika lub Prodziekana 
ds. Dydaktycznych i Studenckich miejsca odbycia praktyk podlegają akceptacji przez te osoby. 
Następnie sporządzane jest tzw. zapotrzebowanie, które w formie zbiorczego zestawienia (zał.I.2.46) 
jest przekazywane do Generalnej Dyrekcji LP w Warszawie, a stamtąd osoby (studenci) są 
rozdysponowywani do poszczególnych wybranych przez nich jednostek, z zachowaniem 
zaproponowanych przez studentów terminów. W okresie kwiecień/maj są sporządzane 
indywidualne umowy/porozumienia sygnowane przez Prodziekana ds. Dydaktycznych i Studenckich 
oraz uprawnionego przedstawiciela instytucji przyjmującej (zał.I.2.45). 

Alternatywnie dla osób zatrudnionych w branży lub po zakończeniu rocznego stażu (szczególnie 
dotyczy to studentów studiów niestacjonarnych) istnieje możliwość uznania osiągniętych efektów 
uczenia się przypisanych dla praktyki zawodowej po złożeniu odpowiedniego wniosku do 
Pełnomocnika ds. Praktyk (zał.I.2.47) wraz ze stosowną dokumentacją. Dodatkowo, bezwzględnie 
podczas egzaminu ustnego prowadzonego przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk weryfikacji 
podlegają zadania i efekty uczenia się (udostępnione m.in. na stronie Wydziału: 
https://wl.urk.edu.pl/index/site/4962 ). 

Praca Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk również podlega ocenie poprzez anonimowe, 
dobrowolne i poufne wypełnienie ankiet przez studentów w systemie USOS zgodnie z Procedurą 
przeprowadzania przez studentów oceny zajęć dydaktycznych w zakresie jakości kształcenia 
(zał.I.2.48.1, zał.I.2.48.2). Studenci (absolwenci) uczestniczą w trwałym procesie kształtowania 
jakości kształcenia także po zakończeniu każdego cyklu dydaktycznego poprzez wyrażenie swojej 
opinii dotyczącej toku studiów. Uzyskane w ten sposób wyniki są na stałe wykorzystywane w cyklu 
ustawicznego doskonalenia programu i zasad ich realizacji wg Zarządzenia Dziekana WL nr 6/2020 
z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania oceny ankietowej 
opinii absolwentów w zakresie organizacji studiów oraz jakości kształcenia (zał.I.2.49) 
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Osobą odpowiedzialną za proces kształcenia na Wydziale Leśnym UR w Krakowie jest Dziekan. 
Ramy organizacyjne zajęć określa udostępniony program studiów 
(https://wl.urk.edu.pl/index/site/4960). Program studiów zawiera semestralny wykaz przedmiotów, 
liczbę uzyskanych pkt. ECTS oraz formę zaliczenia końcowego. Szczegółowe plany realizacji 
poszczególnych etapów kształcenia (harmonogramy zajęć) są opracowywane jeszcze przez 
rozpoczęciem semestru i upublicznione (https://wl.urk.edu.pl/index/site/4953). Uwzględniają one 
organizację roku akademickiego na Uniwersytecie (https://wl.urk.edu.pl/index/site/4955), formę 
studiów, poziom, etapy kształcenia i grupy studentów.  

Całość informacji jest przekazywana i udostępniania co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem 
semestru na stronach Wydziału oraz w uczelnianym systemie obsługi studentów (USOS) w zakładce 
Mój USOSWeb. Informacje te dostępne są dla studentów zarówno z komputerów PC jak i za pomocą 
dedykowanej aplikacji mobilnej USOS UR. W ten innowacyjny sposób uzupełniono funkcjonalność 
USOS, co usprawniło przepływ informacji, obsługę toku studiów i warunkuje ze strony studenta 
indywidualną możliwość planowania oraz efektywnego wykorzystania czasu przeznaczonego na 
zajęcia, naukę własną, rozwijanie zainteresowań i odpoczynek. 

Na obecnym etapie przyjęto, że skuteczna realizacja programów studiów dla ogółu studentów 
odbywa się w cyklach semestralnych. Każdy semestr obejmuje 15 tygodni przeznaczonych na zajęcia 
zorganizowane, okres sesji egzaminacyjnej oraz przerwę semestralną. Zajęcia na studiach 
stacjonarnych są rozplanowane na maksymalnie 5 dni roboczych, natomiast zajęcia na studiach 
niestacjonarnych odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych (z zaleceniem elastyczności: 
nie częściej niż raz na dwa tygodnie). Zajęcia odbywają się w grupach, dostosowanych do form 
kształcenia, których normatywną liczebność zamieszczono w zarządzeniu Rektora (zał.I.2.50). 

Kolejnym ważnym elementem organizacji procesu nauczania są plany rozliczenia przedmiotów  
w poszczególnych sesjach. Stanowią one ograniczone w czasie etapy kształcenia, podczas którego 
koordynatorzy poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do potwierdzenia efektów nauczania  
i uczenia się według wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia (zgodnie z Procedurą 
ewaluacji efektów uczenia się zał.I.2.16).  

Terminy zaliczeń końcowych i egzaminów przygotowuje starosta roku w porozumieniu  
z prowadzącym przedmiot, przy uwzględnieniu wymogu, że powinny one przypadać na okres sesji 
egzaminacyjnej, który został określony przez Rektora w organizacji roku akademickiego 
(https://wl.urk.edu.pl/index/site/4955).  

Plan zaliczeń (egzaminów) z przedmiotów zatwierdza Prodziekan ds. Dydaktycznych  
i Studenckich, podaje go do wiadomości studentów najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem właściwej 
sesji. W przypadku braku zaliczenia i/lub negatywnych wyników egzaminów, mają zastosowanie 
odpowiednie zapisy Regulaminu studiów (zał.I.2.28). 

W przypadku studentów kończących dany stopień studiów ważny jest proces dyplomowania. 
Został on precyzyjnie i trwale wkomponowany w organizację procesu kształcenia. Szczególne dotyczy 
to studentów kończących I stopień studiów, dla których wprowadzono skuteczny tok elastycznego 
zakończenia semestru i płynnego przejścia (złożenia aplikacji) na II stopień studiów. Efektem jego 
funkcjonowania jest m.in. zmniejszenie obciążenia i uelastycznienie formy, trybu zajęć i godzin tzw. 
kontaktowych, zapewnienie wystarczającego czasu na potwierdzenie efektów kierunkowych oraz 
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dopełnienia formalności związanych z procedurą składania i obrony prac dyplomowych (zał.I.2.26, 
zał.I.2.27). 

W wyniku wprowadzenia wewnętrznej procedury doskonalenia jakości kształcenia 
 i potwierdzania efektów kierunkowych prowadzący zajęcia, a szczególnie koordynatorzy 
przedmiotów zobowiązani zostali do archiwizacji sprawozdań, projektów, protokołów z przebiegu 
egzaminów i zaliczeń i innych form weryfikacji osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się,  
w okresie nie krótszym przewidziany w Regulaminie Studiów. Stanowią one dokumentację 
zawierającą informacją zwrotną o uzyskanych efektach i postępach, udostępnianą na bieżąco na 
każdym etapie kształcenia również na żądanie zainteresowanego studenta, koordynatora, Dziekana. 

 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, 
zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

 

Rekrutacja w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie odbywa się według zasad 
obowiązujących w konkretnym roku naboru, które określone są w odpowiednich Zarządzeniach 
Rektora UR. Na kierunku Leśnictwo rekrutacja w ostatnich latach prowadzona była zarówno na 
studia stacjonarne, jak i niestacjonarne, dla I i II stopnia studiów. Treści Zarządzeń formułowane są  
z rocznym wyprzedzeniem i ogłaszane w pełnym brzmieniu do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Uniwersytetu (https://akty.urk.edu.pl). W okresie objętym akredytacją były to 
Zarządzenia zawarte w załącznikach: I.3.01-I.3.06. Wybrane kryteria rekrutacji na kierunek Leśnictwo 
zamieszczono poniżej. 

O przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia mogą ubiegać się kandydaci 
posiadający świadectwo dojrzałości. Nabór na studia I stopnia odbywa się na podstawie przeliczenia 
wyników egzaminów maturalnych (dla tzw. nowej matury) oraz ocen z egzaminu dojrzałości lub/i 
ocen klasyfikacji końcowej (dla tzw. starej matury). O przyjęciu na studia I stopnia, zgodnie z limitem 
miejsc, decyduje liczba uzyskanych punktów z wybranych przedmiotów (tzw. przedmiotów 
rekrutacyjnych) zdawanych na maturze w trybie podstawowym lub rozszerzonym. Brane są pod 
uwagę przedmioty: biologia, matematyka, chemia, fizyka z astronomią i geografia, dla których wyniki 
egzaminów mnożone są przez odpowiednie przeliczniki (wyniki z egzaminu na poziomie 
podstawowym mnożone są przez współczynnik 0,7, a na poziomie rozszerzonym – przez 
współczynnik 1,0). Daje to podstawę do utworzenia listy rankingowej kandydatów. Rejestracja 
kandydatów odbywa się w sposób elektroniczny – w uczelnianym systemie rekrutacyjnym IRK 
(wcześniejsza wersja: ERK). Kandydaci po wykonaniu pełnej rejestracji i dokonaniu opłaty 
rekrutacyjnej są wstępnie kwalifikowani do przyjęcia na studia i w określonym terminie składają 
komplet wymaganych dokumentów. Bez postępowania kwalifikacyjnego (poza listą rankingową) 
przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad i konkursów określonych w odpowiednich Uchwałach 
Senatu UR. Mogą oni skorzystać ze zwolnienia z kwalifikacji tylko raz, w roku uzyskania świadectwa 
dojrzałości. Liczba studentów przyjętych na pierwszy rok studiów niestacjonarnych nie może być 
większa niż liczba studentów przyjętych odpowiednio na studia stacjonarne. 

Kandydaci na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia przyjmowani są na 
podstawie wyników postępowania konkursowego. Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest 
posiadanie przez kandydata kwalifikacji z pierwszego stopnia studiów (co najmniej) zdobytych na 
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studiach inżynierskich (nie licencjat). Rozpatrywane są kandydatury osób, które ukończyły I stopień 
na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów, lub ukończyły studia II stopnia na pokrewnym 
kierunku studiów. Za kierunek pokrewny uznaje się taki, na którym zrealizowane zostały wszystkie 
kompetencje inżyniera, a efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych uzyskane na studiach I stopnia pokrywają się w co najmniej 50% z efektami uczenia się 
na kierunku, na który ubiega się kandydat. Kandydaci posiadający dyplom ukończenia kierunku 
pokrewnego, po przyjęciu na studia, zobowiązani są do uzupełnienia efektów uczenia się. Kandydaci 
rejestrują się w elektronicznym systemie rekrutacyjnym IRK (ERK) i dokonują opłaty rekrutacyjnej, po 
czym następuje kwalifikacja wstępna i składanie wymaganych dokumentów. O przyjęciu na studia II 
stopnia, w ramach limitu miejsc, decyduje ocena końcowa na dyplomie, a w przypadkach spornych 
brana jest pod uwagę średnia ze studiów. Kandydaci w czasie składania dokumentów deklarują 
wybór specjalności/modułu studiów jaką preferują (podstawowego wyboru i drugiego wyboru). 
Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje, w ramach limitu miejsc, o przyjęciu kandydatów na dane 
specjalności. 

Przyjęcie na studia osób posiadających obce obywatelstwo odbywa się na podstawie 
obowiązujących przepisów lub decyzji Rektora UR. Do postępowania rekrutacyjnego warunkowo 
dopuszczane są osoby zdające egzamin dojrzałości w szkołach należących do organizacji matur 
międzynarodowych, które w chwili składania dokumentów nie posiadały jeszcze świadectwa 
dojrzałości. Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością składają, oprócz wymaganych dokumentów, 
również kopię orzeczenia o niepełnosprawności. Limit przyjęć na studia I i II stopnia regulowany jest 
co roku Zarządzeniami Rektora UR w sprawie kryteriów i warunków rekrutacji, a od 2019 roku 
odpowiednią uchwałą Senatu UR. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kopie dokumentów kontrolując ich 
zgodność z oryginalnymi dokumentami przedstawianymi do wglądu. 

Nad prawidłowym przebiegiem postępowania rekrutacyjnego czuwa Uczelniana Komisja 
Rekrutacyjna powoływana co roku Zarządzeniem Rektora UR. Nabór na studia w okresie czterech 
ostatnich lat w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym I i II stopnia na kierunku Leśnictwo 
przedstawiono w załączniku I.3.07 i I.3.08. 

Zasady, warunki i tryb potwierdzenia efektów uczenia się, uzyskanych w procesie uczenia się poza 
systemem studiów, reguluje Zarządzenie Rektora nr 68/2015 z dnia 24 września 2015 roku, 
znowelizowane Zarządzeniem Rektora Nr 22/2016 z dnia 2 maja 2016 roku (zał.I.3.09.1-2).  

Weryfikacja efektów uczenia się określona została w Regulaminie Studiów Uniwersytetu 
Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Dział IV Formy prowadzenia zajęć dydaktycznych i warunki 
ich zaliczania (Zarządzenie Rektora Nr 20/2019). Obowiązujący regulamin został dostosowany do 
wymogów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), a weryfikacja 
efektów uczenia się dokonywana jest zgodnie z zasadami ujętymi w Polskiej Ramie Kwalifikacji,  
z uwzględnieniem: (W) wiedzy, (U) umiejętności i (K) kompetencji społecznych. Sposoby weryfikacji  
i oceny osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów uczenia się powinny być właściwe dla 
poszczególnych form kształcenia:  

 dla wykładów – egzamin ustny lub pisemny; 
 dla ćwiczeń – sprawozdanie, ustne lub pisemne sprawdziany bieżącej wiedzy, ocena 

nabytych umiejętności, w tym wykonania zadania badawczego lub projektowego, 
przeprowadzenie analizy, obliczeń lub opracowanie i interpretację danych,  
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 dla seminarium – przygotowanie i przedstawienie prezentacji oraz aktywny udział w dyskusji, 
umożliwiający ocenę osiągniętych przez studenta kompetencji społecznych w zakresie 
argumentowania i uzasadniania własnego stanowiska.  

Sposoby weryfikacji i sprawdzania stopnia osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów 
uczenia się, a także zasady i kryteria oceny, są szczegółowo opisane w sylabusach dla wszystkich 
realizowanych przedmiotów. Sylabusy są dostępne w ogólnouczelnianym systemie USOS oraz na 
stronie BIP. Obowiązujące programy studiów oraz pliki z efektami uczenia się udostępnione są na 
stronie Wydziału Leśnego w zakładce Student/Program Studiów.  

Według Regulaminu studiów formą zaliczenia końcowego przedmiotu może być: egzamin, 
zaliczenie na ocenę oraz zaliczenie bez oceny. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2012 Rektora UR  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokumentowania przebiegu studiów prowadzonego w formie 
elektronicznej (zał.I.3.10), prowadzący przedstawia warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: zakres, 
formę i termin zaliczenia oraz termin ogłoszenia wyników. W szczególności prowadzący powinien 
określić wymogi w zakresie przygotowania do zajęć i czynnego udziału studenta w tych zajęciach, 
zasady oceniania, w tym kryteria uzyskania zaliczenia z poszczególnych zajęć i uwarunkowania 
przystępowania do zaliczenia powtórnego, w przypadku braku takiego zaliczenia, oraz warunki 
zaliczenia końcowego określonej formy kształcenia oraz warunki ustalania oceny końcowej  
z przedmiotu.  Zaliczenie końcowe przedmiotów odbywa się w czasie sesji egzaminacyjnej. Zaliczenie 
końcowe przedmiotów jest potwierdzane jedną oceną końcową, uwzględniającą zaliczenie różnych 
form kształcenia, w oparciu o prowadzoną dokumentację. Studentowi przysługują dwa terminy 
egzaminu i jeden dodatkowy termin w sesji poprawkowej. Zaliczenie przedmiotów, nie kończących 
się egzaminem odbywa się według zasad zdefiniowanych w sylabusie. Sposób i tryb ogłaszania 
wyników zaliczeń i egzaminów prowadzący zajęcia ustala ze studentami, a ogólne zasady określa 
Regulamin dokumentowania przebiegu studiów, prowadzony w formie elektronicznej. Studenci są 
informowani o ocenach ze sprawdzianów wiedzy wraz z omówieniem wyników i wskazaniem 
możliwości ich poprawy. W przypadku braku zaliczeń i/lub negatywnych wyników egzaminów, mają 
zastosowanie zapisy Regulaminu studiów oraz procedury zatwierdzone zarządzeniami Dziekana: 
procedura przedłużeni sesji (zał.I.3.11), procedura warunkowego zaliczenia semestru (zał.I.3.12), 
procedura skierowania studenta na powtarzanie semestru (zał.I.3.13) oraz procedura skreślenia  
z listy studentów (zał.I.3.14).  

Podstawą formalną do oceny uzyskanych przez Studenta efektów uczenia się, jest Regulamin 
studiów, który określa rodzaj zajęć dydaktycznych oraz obowiązującą skalę ocen. Ocena końcowa 
potwierdza stopień osiągniętych przez studenta wszystkich zakładanych dla tych zajęć efektów 
uczenia się. W przypadku przedmiotów obejmujących wykłady i ćwiczenia, ćwiczenia zaliczane są na 
podstawie sprawdzianów cząstkowych, sprawozdań, projektów itp. Pozytywna ocena z ćwiczeń 
uprawnia studenta do przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu, który może mieć formę 
testu, odpowiedzi na pytania opisowe lub formę ustną. W sylabusie przedstawione są kryteria 
dotyczące udziału w ocenie końcowej wartości ocen z wykładów i ćwiczeń. Sprawozdanie z zadań 
praktycznych jest podstawą uzyskania zaliczenia z kompleksowych ćwiczeń terenowych. 
Potwierdzenie realizacji praktyki zawodowej stanowi dziennik praktyk, prowadzony przez studenta  
w trakcie jej trwania. Na podstawie dostarczonej dokumentacji potwierdzającej realizację praktyki 
oraz po przeprowadzeniu zaliczenia sprawdzającego, powołany przez dziekana Pełnomocnik ds. 
Praktyk potwierdza osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów uczenia się i dokonuje zaliczenia 
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praktyki zawodowej oraz wpisu oceny do właściwych protokołów uczelnianego systemu 
informatycznego. Weryfikacja osiągania umiejętności przez studentów, uzyskiwana jest głównie na 
zajęciach praktycznych (zajęcia audytoryjne, laboratoryjne, terenowe). Oceniane są takie 
umiejętności jak: wykonanie doświadczenia laboratoryjnego, wykonanie pomiarów w trakcie 
ćwiczeń terenowych, przeprowadzenie obliczeń, analiza i interpretacja zebranych danych, 
wykonanie projektu, wykonanie prezentacji, rozpoznanie minerałów, skał, gleb etc. Weryfikacja 
nabywanych przez studenta kompetencji językowych, w zakresie wiedzy odbywa się formie testów 
 i kartkówek, a w zakresie umiejętności oceniane są wypowiedzi ustne i pisemne, czytanie, słuchanie 
oraz prezentacje. Efekty, w zakresie kompetencji społecznych na Wydziale Leśnym oceniane są na 
podstawie aktywności, zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania, 
umiejętności pełnienia nałożonej funkcji w zespole. Efekty uczenia się, prowadzące do uzyskania 
kompetencji inżynierskich, sprawdzane i oceniane są w trakcie pracy własnej, indywidualnej lub 
zespołowej, poprzez rozwiązywanie zadań lub przygotowywanie projektów związanych tematycznie 
z zakresem wiedzy wymaganej na egzaminie inżynierskim. 

Po uzyskaniu zaliczenia wszystkich zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów oraz 
uzyskaniu efektów uczenia się, którym przypisano określoną w programie studiów liczbę punktów 
ECTS, student podlega końcowemu sprawdzianowi, którym jest proces dyplomowania. Proces 
dyplomowania składa się z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego. Na WL na kierunku 
Leśnictwo proces dyplomowania jest realizowany zgodnie z zasadami określonymi w „Procedurze 
wyboru i zatwierdzenia tematów prac dyplomowych oraz dyplomowania” (zał.I.2.26; zał.I.2.27, 
szczegółowe omówienie w Kryterium 10). 

Pracę dyplomową stanowi na studiach pierwszego stopnia praca inżynierska, na studiach 
drugiego stopnia praca magisterska. Praca inżynierska ma charakter projektu, inwentaryzacji, 
ekspertyzy, dokumentacji lub wstępnych badań naukowych. Praca inżynierska jest oparta na 
aktualnej wiedzy i przyjętych zasadach postępowania. Tematyka pracy inżynierskiej dotyczy zadań  
z jakimi absolwent może zetknąć się w praktyce zawodowej inżyniera. Przygotowanie pracy 
inżynierskiej powinno ukształtować lub pogłębić umiejętność czynnego posługiwania się nabytą  
w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej do zastosowań w praktyce. Student w trakcie 
przygotowywania pracy inżynierskiej samodzielnie poszukuje materiałów źródłowych związanych  
z jej tematem. Praca inżynierska powinna przedstawiać pożądane znaczenie praktyczne (utylitarne), 
wskazywać poprawność przyjętych rozwiązań, uzasadniać aktualność i zapotrzebowanie na prace  
o tematyce z tego zakresu oraz posiadać znaczenie ekonomiczne, społeczne lub środowiskowe. 

Praca magisterska jest pracą naukową, poszerza lub weryfikuje aktualną wiedzę. Jest oparta na 
wynikach badań własnych, właściwych dla danej dyscypliny lub jest twórczą, systematyzującą, 
krytyczną analizą/oceną dorobku danej dziedziny wiedzy o charakterze monograficznym. 

Przygotowanie pracy magisterskiej kształtuje lub pogłębia umiejętności: 

 czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej do 
wnioskowania teoretycznego i zastosowania w praktyce, 

 samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych, związanych z jej tematem, 
 posługiwania się literaturą przedmiotu i innymi materiałami z powołaniem się na źródła, 
 krytycznej analizy i oceny dorobku teoretycznego w danej dyscyplinie, 
 dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie badanych zjawisk, 
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 diagnozowania i oceny problemu badawczego w praktyce gospodarczej, 
 stosowania warsztatu badawczego w zakresie posługiwania się naukowymi metodami 

badań, 
 prowadzenia logicznego toku wywodów, 
 posługiwania się jasnym i precyzyjnym oraz poprawnym stylistycznie i gramatycznie 

językiem. 

Student przygotowuje pracę dyplomową pod kierunkiem opiekuna, na którym spoczywa 
obowiązek merytorycznej opieki nad pracą. Opiekunem pracy dyplomowej jest nauczyciel 
akademicki, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Tematy prac dyplomowych podlegają 
weryfikacji pod kątem ich zgodności i zakresu prac dyplomowych z kierunkiem studiów przez 
Dziekańską Komisję ds. Jakości Kształcenia oraz zaopiniowaniu przez Radę Kierunku Studiów  
i zatwierdzeniu przez Prodziekana ds. Dydaktycznych i Studenckich. Wszystkie prace dyplomowe 
podlegają kontroli antyplagiatowej, za pomocą licencjonowanego i dedykowanego oprogramowania. 
Wynik kontroli jest każdorazowo weryfikowany i akceptowany przez opiekuna pracy.  

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:  

 uzyskanie zaliczenia wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów dla danego 
kierunku i poziomu,  

 uzyskanie pozytywnej weryfikacji pracy dyplomowej przeprowadzoną z wykorzystaniem 
Jednolitego Systemu Antyplagiatowego,  

 uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej,  
 złożenie wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych do rozliczenia studiów, w tym 

wynikających z obowiązujących zarządzeń Rektora.  

Ocena pracy dyplomowej odbywa się na formularzu recenzji prac dyplomowych zgodnie 
 z załącznikiem 6 do Zarządzenia nr 15/2019 Rektora UR z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie 
procedur składania, sprawdzania i archiwizowania prac dyplomowych i doktorskich studentów  
i doktorantów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z późniejszymi zmianami 
(zał.I.3.15.1-3). Ocena końcowa studiów zarówno I jak II stopnia jest wyliczana jako suma: 60% oceny 
zajęć dydaktycznych, 20% oceny egzaminu dyplomowego oraz 20% oceny pracy dyplomowej.  

Podczas egzaminu dyplomowego, zarówno inżynierskiego jak i magisterskiego, student 
przedstawia główne założenia i osiągnięte wyniki pracy, a następnie odpowiada na trzy 
protokołowane pytania zadawane przez członków komisji egzaminacyjnej, tj. dwa pytania 
sformułowane przez opiekuna i jedno przez recenzenta. Pytania powinny nawiązywać do zagadnień 
poruszanych w pracy. W przypadku uwag dotyczących pracy, wymienionych w recenzji pracy, 
student ma obowiązek udzielić wyjaśnień. 

Na WL prowadzony jest monitoring postępów studentów w zaliczaniu kolejnych semestrów 
studiów. Każdorazowo, po zakończonym semestrze, sporządzane są odpowiednie zestawienia, które 
podlegają analizie pod kątem skuteczności studiowania oraz uzasadnienia przyczyn skreśleń 
studentów. Informacje podsumowujące znajdują się w Raportach rocznych WL. Skuteczność 
studiowania na studiach w roku akademickim 2016/2017 wynosiła 94%, w roku akademickim 
2017/2018 wynosiła 86%, w roku akademickim 2018/2019 wynosiła 81%, a w roku akademickim 
2019/2020 wynosiła 87%. 
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Udział studentów skreślonych po pierwszym semestrze kształtował się w badanym okresie na 
studiach stacjonarnych I stopnia w przedziale od 32 do 62 studentów, a na studiach II stopnia od 13 
do 29 studentów (Tab. I.3.1). Udział studentów skreślonych po pierwszym semestrze na studiach 
niestacjonarnych I stopnia kształtował się w przedziale od 35 do 62 studentów, a na studiach 
niestacjonarnych II stopnia od 7 do 18 studentów. W kolejnych semestrach skreśleń było wyraźnie 
mniej, a sprawność studiowania sięgała często 100%.  

Powody skreśleń studentów są niezależne od działań Wydziału Leśnego, ponieważ ich 
przyczynami są - niepodjęcie studiów, rezygnacja, przeniesienie na inną uczelnię, niezaliczenie 
semestru, brak postępów w nauce oraz niezłożenie pracy dyplomowej. W semestrze 1 najczęstsze 
przyczyny skreślenia to niepodjęcie studiów, rezygnacja oraz niezaliczenie pierwszego semestru,  
w semestrach 2-6 najczęstszą przyczyną jest niezaliczenie semestru, sporadycznie rezygnacja  
i przeniesienie na studia niestacjonarne. W 7 i 8 semestrze studiów I stopnia oraz w 3 semestrze 
studiów II stopnia główną przyczyną jest niezłożenie pracy dyplomowej oraz niezaliczenie 
semestru/brak postępów w nauce. Po 1 semestrze studiów stacjonarnych II stopnia dużo osób 
przenosi się na studia niestacjonarne ze względu na podejmowaną pracę/staż w Lasach 
Państwowych. Na podstawie analizy struktury ocen wynika, że największe problemy z uzyskaniem 
pozytywnych ocen mają studenci pierwszego roku, zwłaszcza z przedmiotów podstawowych: 
chemia, matematyka, fizyka. Zapewne wynika to z różnego ich poziomu przygotowania po szkole 
średniej. 

Tabela I.3.1. Sprawność kształcenia na poszczególnych latach i formach studiów 

Rok rekrutacji  

Semestr 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Liczba osób skreślonych 

Studia stacjonarne I stopnia 

I 53 62 45+1*** 32 44 

II 9+2*** 11+2*** 10+1** 8+1** 5+1*** 

III 5+1*** 6+2*** 4 4 - 

IV 8+2*** 7+1** 5 1+1*** - 

V 2+1** 1+1** 1 - - 

VI 4 2 0 - - 

VII 1 6 - - - 

Studia stacjonarne II stopnia 

I 5+11*** 10+19*** 4+6***+3** 4+12*** 7+9*** 

II 0 0 0 1*** - 

II 1 5 3 11 - 

Studia niestacjonarne I stopnia 

I 42 35 59+3* 44+1* 55 

II 12 5 11+2* 6 2 
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III 4 1 3 6 - 

IV 3 3 6 2 - 

V 0 1 1 - - 

VI 1 2 1 - - 

VII 0 0 - - - 

VIII 8 0 - - - 

Studia niestacjonarne II stopnia 

I 13 7 17+1** 11 11+2* 

II 3 4 7 3 - 

III 1 11 7 9 - 

*- przeniesienie na studia stacjonarne 
**- przeniesienie na inną uczelnię 
***- przeniesienie na studia niestacjonarne 

Kontrola jakości nauczania, realizowana jest na Wydziale Leśnym zgodnie z procedurą 
przeprowadzenia oceny ankietowej opinii absolwentów w zakresie organizacji studiów oraz jakości 
kształcenia (zał.I.2.49). Absolwenci anonimowo i dobrowolnie, wyrażają za pomocą ankiety swoją 
opinię o programie nauczania, organizacji i jakości kształcenia. Ankiety z każdego zakończonego cyklu 
kształcenia poddawane są analizie przez Dziekańską Komisję ds. Jakości Kształcenia, a wyniki 
przekazywane są Prodziekanowi ds. Dydaktycznych i Studenckich. Zbiorcza analiza jest 
przedstawiana przez Prodziekana ds. Dydaktycznych i Studenckich na posiedzeniu Rady Kierunku 
Studiów podsumowującej proces dydaktyczny danego roku akademickiego, jako narzędzie oceny 
jakości kształcenia i element rocznego raportu jakości kształcenia na Wydziale.  

Monitorowanie karier studentów realizowane jest przez Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego, 
którego celem jest dostosowanie kierunków i programów studiów do potrzeb rynku pracy. Biuro 
Karier i Kształcenia Praktycznego gromadzi informacje dotyczące wymagań i potrzeb potencjalnych 
pracodawców, a następnie przekazuje je studentom i absolwentom. Narzędziem badań jest ankieta, 
przesyłana absolwentom w formie elektronicznej po 12 miesiącach oraz 5 latach od daty zakończenia 
przez nich studiów (zał.I.3.16). 

Cele, jakie zostały postawione przed badaniem: 

 określenie planów edukacyjnych i zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rolniczego im. 
Hugona Kołłątaja. 

 określenie sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy. 
 gromadzenie informacji dotyczących otoczenia gospodarczo – społecznego absolwenta 

poszukującego pracy. 
 określenie poziomu przydatności programu studiów w pracy zawodowej. 
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Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie 
oraz rozwój i doskonalenie kadry 

 

4.1 Dorobek naukowy, kompetencje dydaktyczne, liczebność i stabilność kadry.  

Kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia na kierunku Leśnictwo składa się z nauczycieli 
akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczo-dydaktycznych oraz doktorantów i innych 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych. W roku akademickim 2020/2021 
przedmioty na kierunku Leśnictwo prowadzi 122 osoby (pracowników badawczo-dydaktycznych  
i dydaktycznych) zatrudnionych w większości na Wydziale Leśnym (78) (zał.I.4.01), jak również na 
innych wydziałach UR: Inżynierii Środowiska i Geodezji (5), Biotechnologii i Ogrodnictwa (4), 
Rolniczo-Ekonomicznym (1 – pod wyborze przez studentów przedmiotu do wyboru z zakresu nauk 
humanistycznych), Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego (1), Instytut Badawczy Leśnictwa (1) 
Uniwersytetu Pedagogicznego (1), pracownicy z otoczenia społeczno-gospodarczego (m.in. PGL LP, 
BULiGL),  (5), oraz doktoranci (4). Ponadto w procesie dydaktycznym biorą udział pracownicy: 
Studium Języków Obcych (11), Studium Wychowania Fizycznego (10).  

Kadra dydaktyczna w roku akademickim 2020/21 obejmuje 8 profesorów tytularnych, 37 
doktorów habilitowanych, 50 doktorów, 27 magistrów (10 SJO, 10 SWF, 5 doktorantów). 
Wymienione grupy pracowników posiadają odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne oraz naukowe 
jak również praktyczne, szczególnie zatrudnieni pracownicy Lasów Państwowych, czy Biura 
Urządzania Lasu.   

Rozwój kadry naukowej w ostatnich 6 latach był dynamiczny co potwierdza wysoką jakość 
prowadzonych badań naukowych. W tym czasie uzyskano: 

- 4 tytuły naukowe profesora (2016 – 1, 2017 – 3);  

- 19 stopni doktora habilitowanego (2015 – 2, 2016 – 3, 2017 – 1, 2018 – 4, 2019 – 8, 2020 – 1) 

- 41 stopni doktora: 2015 – 3, 2016 – 8, 2017 – 5, 2018 – 10, 2019 -6, 2020 – 9.  

Szczegółowy wykaz uzyskanych tytułów profesora oraz stopnia doktora habilitowanego i doktora 
zamieszczono w załączniku nr I.4.02.  

Dorobek naukowy pracowników kierunku Leśnictwo w latach 2016-2021 obejmuje łącznie 656 
pozycji (zał.I.4.03). Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo dynamiczny wzrost liczby artykułów 
naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych z listy Journal Citation 
Reports (JCR) posiadających Impact Factor (IF) (Tabela I.4.1). W okresie 2016-2021 pracownicy 
Wydziału opublikowali aż 444 artykuły naukowe z listy JCR, co daje średnio blisko 6 artykułów na 
jednego pracownika, lecz z uwagi na współautorstwo liczba ta jest jeszcze ponad dwukrotnie wyższa. 
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Tabela I.4.1. Wykaz artykułów naukowych opublikowanych w latach 2016-2021 przez pracowników 
Wydziału Leśnego, prowadzących zajęcia na kierunku Leśnictwo  

Rodzaj artykułu 
Rok opublikowania 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Razem 

JCR - Journal 
Citation Report (IF) 73 89 93 70 104 15 444 

spoza JCR 70 53 52 31 5 1 212 

Razem 143 142 145 101 109 16 656 
  

Bardzo dobrym trendem jest publikowanie coraz większej liczby artykułów w renomowanych 
czasopismach naukowych o światowym zasięgu, w tym artykułów o punktacji 35-50 pkt. w latach 
2016-2018 i artykułów o punktacji 70-200 pkt. w latach 2019-2021. 

Tabela I.4.2. Liczba publikacji naukowych opublikowanych przez pracowników naukowych Wydziału 
Leśnego w latach 2016-2021 z podziałem na kategorie punktowe oraz czasopisma z listy Journal 
Citation Reports (kolor niebieski) i spoza listy JCR (kolor żółty) 

Punktacja 
Rok opublikowania Łącznie 

2016-
2018 

Rok opublikowania Łącznie 
2019-2021 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

do 14 pkt (spoza JCR) 67 53 53 173 21 2  23 

15 

Publikacje 
z Journal    
Citation 

Report (IF) 

28 22 13 63    0 

20 6 14 10 30 10 3 1 14 

25 8 9 10 27    0 

30 10 14 24 48    0 

35 7 8 15 30    0 

40 9 12 11 32 21 24 1 46 

45 7 10 7 24    0 

50 1  2 3    0 

70     10 12 1 23 

100     25 40 5 70 

140     8 16 3 27 

200     6 12 5 23 

JCR 
razem 76 89 92 257 70 104 15 189 

 

Pracownicy WL są autorami lub współautorami 38 pozycji książkowych wykorzystywanych  
w procesie dydaktycznym na kierunku Leśnictwo (zał.I.4.04). 



  

 

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 59 

 

  Pracownicy, doktoranci oraz studenci WL aktywnie uczestniczą w międzynarodowych 
organizacjach i projektach naukowych, w szczególności licznych akcjach COST co zostało 
przedstawione w kryterium 7. 

W latach 2016-2020 pracownicy WL wyjeżdżali na zagraniczne staże naukowe (26) do: Bośni  
i Hercegowiny, Czech, Estonii, Hiszpanii, Kanady, Luksemburgu, Niemiec, Norwegii, Portugalii, 
Słowacji, Wielkiej Brytanii, Włoch i USA (zał.I.4.05).  

Poza działalnością naukową bardzo silną stroną Wydziału jest działalność patentowo- 
wdrożeniowa. W latach 2016-2021 opatentowano 21 wynalazków szczegółowo przedstawionych  
w Tabeli I.1.2. 

Dorobek oraz doświadczenia badawcze są na bieżąco włączane do treści kształcenia przedmiotów 
na kierunku leśnictwo co umożliwia studentom zapoznać się z najbardziej aktualną wiedzą w danym 
obszarze. Szczególnym przykładem jest przedmiot: „Aktualne kierunki badań”, w ramach którego 
studenci moją możliwość zapoznania się z prowadzonymi bieżącymi badaniami w poszczególnych 
katedrach. 

Nauczyciele akademiccy na kierunku Leśnictwo są przygotowani do prowadzenia zajęć w językach 
obcych. Znaczna większość nauczycieli prowadzi lub prowadziło już zajęcia głównie w języku 
angielskim w ramach programu ERASMUS oraz prowadzonych w całości w języku angielskim studiach 
II stopnia “Forestry”. Duża aktywność w ramach współpracy międzynarodowej, realizowanych 
projektach i stażach międzynarodowych sprzyja nabywaniu umiejętności posługiwania się 
profesjonalnym, specjalistycznym w danej dziedzinie nauki słownictwem.  Przy zatrudnianiu nowych 
pracowników, jednym z kryteriów branym pod uwagę jest biegła znajomość języków obcych. 

Osoby prowadzące zajęcia na kierunku Leśnictwo są przygotowane do prowadzenia zajęć  
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z pandemią COVID19  
w Uniwersytecie Rolniczym podjęto odpowiednie działania przygotowujące do prowadzenia tego 
typu zajęć w tym: szkolenia, webinaria oraz bieżące wsparcie wyznaczonych pracowników UR 
służących pomocą przy rozwiązywaniu problemów. Od semestru letniego roku akademickiego 
2019/2020 nauczanie zdalne odbywało się systematycznie zgodnie z aktualizowanymi na bieżąco 
Zarządzeniami Rektora UR w tym zakresie (zał.I.2.20 i I.2.21). Na kierunku Leśnictwo prowadzone są 
zajęcia zdalne z wykorzystaniem platformy MS Teams i eUReKa po wcześniejszym przeszkoleniu 
pracowników w posługiwaniu się nimi. Nauczanie metodą kształcenia na odległość odbywają się  
w czasie rzeczywistym zgodnie z planem zajęć.  Kierownicy jednostek na bieżąco kontrolują jakość 
prowadzonych zdalnie zajęć, w tym prowadzą hospitacje zgodnie z obowiązującymi w UR przepisami. 
Ocena prowadzonych zdalnie zajęć wskazuje, że tego typu nauczanie pozwala na osiągnięcie 
wymaganych efektów uczenia się oraz zaliczanie semestrów.    

Najważniejsze osiągnięcia dydaktyczne w okresie 2015-2020: 

1. Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za rok 2020 przyznana w kategorii znaczące osiągnięcia  
w zakresie działalności dydaktycznej zespołowi pracowników Wydziału Leśnego, którzy są 
autorami Atlasu Siedlisk Leśnych tj. prof. dr. hab. Stanisławowi Brożkowi, dr. hab. inż. 
Jarosławowi Lasocie, prof. UR, prof. dr. hab. inż. Piotrowi Grubie, dr hab. inż. Ewie Błońskiej, 
prof. UR, dr. inż. Tomaszowi Wanicowi, dr. inż. Maciejowi Zwydakowi oraz dr. inż. Piotrowi 
Pacanowskiemu. Atlas został wydany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego  
w Krakowie oraz Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. 
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2. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zespołowa za osiągnięcie dydaktyczne – 
grudzień 2016. za 2015 rok.: dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR, dr hab. inż. Grzegorz 
Durło, dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski, dr hab. inż. Jarosław Socha, dr hab. inż. Kazimierz 
Januszek, prof. UR, dr hab. inż. Ewa Błońska, dr inż. Tomasz Wanic, dr hab. inż. Jarosław 
Kucza, dr inż. Rafał Starzak, prof. dr hab. inż. Józef Suliński, dr inż. Jacek Banach, dr inż. 
Marta Kempf, dr hab. inż. Kinga Skrzyszewska. Podstawą do wniosku o nagrodę była 
monografia naukowa pt. „Ekologiczne i hodowlane uwarunkowania przebudowy 
drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim i Beskidzie" stanowiąca podręcznik 
akademicki, a zarazem „przewodnik po obiektach badawczych w drzewostanach 
świerkowych”. 

3. Wyróżnienie dla prof. dr. hab. inż. Stanisława Małka z zespołem (dr inż. Jacek Banach, dr inż. 
Józef Barszcz, mgr inż. Katarzyna Dudek, dr hab. inż. Grzegorz Durło, dr hab. inż. Mariusz 
Kormanek, mgr inż. Iwona Skowrońska, mgr inż. Krystyna Jagiełło-Leńczuk, mgr inż. Milena 
Przybyłek, mgr inż. Kacper Bierowiec) za opracowanie naukowe pt. „Optymalizacja produkcji 
sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w wybranych szkółkach kontenerowych”  
w kategorii II - najbardziej doniosła, z punktu widzenia podstawowej lub/oraz przydatności 
praktycznej, zakończona i zrealizowana na terenie RP praca naukowa dotycząca szeroko 
rozumianego Leśnictwa  - Nagroda Lasów Państwowych im. Adama Loreta Edycja 2017. 

4. Prof. dr hab. inż. Jarosław Socha otrzymał wyróżnienie za pracę naukową pt. "Aktualna  
i potencjalna produkcyjność siedlisk leśnych Polski dla głównych gatunków lasotwórczych" - 
Nagroda Lasów Państwowych im. Adama Loreta Edycja 2017. 

5. Wyróżnienie Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Państwowej Akademii Nauk za 
wybitną monografię naukową pt. „Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach 
Europy”, rok 2015 

6. Dr hab. inż. Paweł Tylek w 2018 roku otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego I stopnia za osiągnięcia organizacyjne, które znacząco wpłynęły na poprawę 
współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności prowadzenie badań 
naukowych i prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców. 

 

4.2 Obsada zajęć  

Obsada zajęć dydaktycznych na kierunku Leśnictwo jest zgodna z programem studiów i umożliwia 
prawidłową realizację zajęć w tym osiąganie przez studentów zamierzonych efektów uczenia się. 
Podstawowym kryterium doboru pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych jest zgodność 
tematyki zajęć z prowadzonymi badaniami naukowymi oraz kompetencje dydaktyczne. Wykłady 
prowadzone są przez osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.  
W sporadycznych, uzasadnionych przypadkach wykłady prowadzone są przez osoby posiadające 
duże doświadczenie i wiedzę ze stopniem doktora – w takiej sytuacji wymagana jest akceptacja Rady 
Kierunku (do 30. 09. 2019 r. Rady Wydziału). Zgoda taka wymagana jest również w przypadku 
prowadzenia zajęć przez osobę spoza Wydziału Leśnego. Propozycję koordynatorów poszczególnych 
przedmiotów zgłaszają kierownicy katedr a zatwierdza Dziekan po pozytywnej opinii Rady Kierunku. 
Przedmioty prowadzone są przez nauczycieli posiadających dorobek naukowy oraz doświadczenie 
dydaktyczne z zakresu realizowanych przedmiotów. W prowadzeniu niektórych przedmiotów biorą 
udział osoby z otoczenia społeczno-gospodarczego (pracownicy Lasów Państwowych, Biura 
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Urządzania Lasu) o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, co poszerza zakres 
przekazywanej wiedzy o ukierunkowaniu praktycznym. Obsada zajęć prowadzonych na kierunku 
Leśnictwo w roku akademickim 2020/2021 została zamieszczona w załącznikach cz. III. zał. nr 2.2.1 
oraz cz. III. zał. nr 2.2.2 (wykaz materiałów uzup.). Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu 
kształcenia sprawuje Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich oraz kierownicy poszczególnych 
jednostek.  

Przydział zajęć oraz obciążenie godzinowe poszczególnych nauczycieli akademickich jest ustalane 
odpowiednio do wymiaru pensum i zgodnie z zasadą równomiernego obciążenia pracowników. Do 
obowiązków nauczycieli akademickich, oprócz prowadzenia zajęć należy realizacja innych prac 
związanych z procesem dydaktycznym i wychowawczym, w tym: dyżury, konsultacje, sprawdzanie 
egzaminów i kolokwiów, sprawdzanie prac studentów, promotorstwo i recenzowanie prac 
dyplomowych, opieka nad kołem naukowym.  

4.3 Polityka kadrowa, ocena nauczycieli  

Polityka kadrowa na Wydziale Leśnym/kierunku Leśnictwo dotycząca trybu zatrudniania nowych 
pracowników, awansowania oraz zmiany charakteru zatrudnienia prowadzona jest zgodnie ze 
Statutem Uczelni oraz na podstawie stałych analiz potrzeb rozwojowych (np. nowo przyjęci 
pracownicy w ostatnich latach, w tym do prowadzenia zajęć w module geomatyki w leśnictwie - były 
pracownik NASA). Liczba pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale Leśnym 
jest zoptymalizowana do potrzeb dydaktycznych i utrzymania wysokiej aktywności naukowej (mamy 
na uwadze nierozerwalność dobrej dydaktyki i wysokiego poziomu naukowego, kryteria N0  
w ramach parametryzacji). Zatrudnianie pracowników na poszczególnych stanowiskach odbywa się 
w drodze konkursu, przy czym wymagania ogólne są jednolite w skali Uczelni (podane są  
w obowiązującym Statucie), a szczegółowe (dotyczące dorobku i specjalizacji naukowej) podawane 
są indywidualnie do danych konkursów.  

Władze UR, WL oraz Rada Dyscypliny nauki leśne wspierają proces aktywizacji działalności 
naukowej pracowników. Opracowano odpowiedni regulamin aktywizacji działalności naukowej 
pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych. W obowiązującym załączniku nr 1 do 
Zarządzenia Rektora 165/2020 wyznaczono środki finansowe na aktywizacje naukową pracowników 
(zał.I.4.06.1-2). Środki te mogą być przeznaczone na wsparcie finansowe kontynuacji badań 
naukowych, za opublikowanie prac w wysoko punktowanych czasopismach, za złożenie wniosku 
grantowego, który został pozytywnie oceniony.  

Pracownicy WL mają również możliwość otrzymania stypendium z własnego funduszu 
stypendialnego, którego zasady przyznawania reguluje Zarządzenie Rektora 48/2019 (zał.I.4.07.1-3). 
Stypendia przeznaczone są na dofinansowanie zagranicznych staży naukowych, dla nauczycieli 
wyróżniających się w zdobywaniu środków na projekty międzynarodowe, NCN i NCBiR, oraz 
stypendia fundowane od osób fizycznych.  

Nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia na kierunku Leśnictwo są oceniani  
w zakresie prowadzenia zajęć, działalności dydaktycznej i wychowawczej oraz działalności naukowej: 
1) przez studentów w formie ankiet personalnych, 2) przez innych nauczycieli w formie hospitacji 
zajęć.  

Studenci dokonują oceny poszczególnych osób prowadzących zajęcia anonimowo za pomocą 
aplikacji w systemie USOS. Studenci w ankiecie odpowiadali na następujące pytania: A - Atrakcyjność 
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zajęć (rozbudzenie zainteresowania przedmiotem, stopień wykorzystania środków dydaktycznych), B 
- Sprecyzowanie wymagań wobec studentów (warunki zaliczenia, egzaminu, zasady oceny pracy), C – 
Umiejętność przekazywania wiedzy, D - Terminowość i punktualność zajęć oraz wykorzystanie czasu 
zajęć, E - Komunikatywność pomiędzy prowadzącym a studentami. Skala oceny mieściła się w 
zakresie od 2 (ocena najniższa) do 6 (ocena najwyższa). Analizy ankiet studentów po każdym roku 
akademickim zostały umieszczone w załącznikach nr od I.4.08.1-5. 

Hospitacje zajęć przeprowadzane są cyklicznie przez kierowników jednostek lub osoby przez nich 
wyznaczone zgodnie z Zarządzeniem Rektora UR nr 16/2007 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie 
hospitacji zajęć dydaktycznych (zał.I.4.9.1-2). Każdy nauczyciel akademicki objęty jest oceną 
prowadzonych zajęć w formie hospitacji co najmniej raz na trzy lata. Obligatoryjnie, w pierwszej 
kolejności przeprowadzane są hospitacje zajęć osób prowadzących zajęcia po raz pierwszy 
(doktoranci, nowozatrudnieni pracownicy) oraz nauczyciele, którzy uzyskali niską ocenę jakości 
prowadzonych zajęć przez studentów lub z poprzednich hospitacji. Przykładowe protokoły 
przeprowadzonych hospitacji w latach 2019/2020 oraz 2020/2021 stanowi załącznik nr I.4.10.  

Ocena dokonywana przez absolwentów. Zgodnie z Procedurą oceny przez studentów zajęć 
dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości kształcenia przyjętej przez Radę 
Wydziału w dniu 25 czerwca 2014 roku, absolwenci danego kierunku studiów anonimowo  
i dobrowolnie wyrażają za pomocą ankiety swoją opinię o programie nauczania, kadrze nauczającej, 
organizacji kształcenia i osiągniętych efektach edukacji. Analiza ankiet absolwentów została 
zamieszczona w załączniku nr od I.4.11.1 do I.4.11.4. 

Ocena okresowa.  Wszyscy nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku Leśnictwo 
poddawani są obligatoryjnej okresowej ocenie działalności naukowej oraz dydaktycznej zgodnie z 
aktualnie obowiązującym Zarządzeniem Rektora (zał. I.4.12.1, zał. I.4.12.2). Przy ocenie dydaktycznej 
na tym etapie brane pod uwagę są wyniki oceny poszczególnych pracowników wystawione przez 
studentów za pomocą ankiet.  

Wyniki oceny osób prowadzących zajęcia dokonywanej przez studentów (ankiety), oraz innych 
nauczycieli akademickich (hospitacje zajęć) analizowane są co roku przez Uczelniany System Jakości 
Kształcenia funkcjonujący zgodnie z obowiązującymi na Wydziale procedurami. W przypadku 
wystąpienia wątpliwości co do jakości prowadzonych zajęć Władze Wydziału podejmują działania 
polegające na rozmowach wyjaśniających czy dyscyplinujących oraz dodatkowych hospitacjach.  

W przypadku wystąpienia konfliktów, zagrożenia bezpieczeństwa czy podejrzenia o stosowanie 
przemocy i dyskryminacji podejmowane są przez Władze Wydziału odpowiednie kroki określone 
m.in. Zarządzeniem Rektora UR nr 15/2011 z dnia 17 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia  
w Uniwersytecie Rolniczym “Wewnętrznej polityki antymobbingowej” - (zał.I.4.13), załącznikiem nr 2 
- zasady postępowania w zakresie przeciwdziałania mobbingowi do Zarządzenia Rektora UR nr 
175/2019 z dnia 16 października 2019 r. (z późn. zm) w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu 
pracy Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (zał.I.4.14). oraz Zarządzeniem 
Rektora UR nr 143/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie powołania na Uniwersytecie Rolniczym 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie rzecznika akademickiego (zał.I.4.15). 
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Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów 
oraz ich doskonalenie 

 Proces kształcenia na kierunku Leśnictwo prowadzony jest na terenie Kampusu Uniwersytetu 
Rolniczego mieszczącego się przy Al. 29 Listopada w Krakowie. Znakomita większość zajęć odbywa 
się w budynku Wydziału Leśnego, jedynie zajęcia z języków obcych oraz zajęcia sportowe odbywają 
się poza budynkiem Wydziału, ale zarówno studium językowe jak i studium WF mieszczą się na 
terenie Kampusu UR (w odległości odpowiednio 150 m oraz 300 m od budynku WL). 

 Budynek Wydziału Leśnego stwarza wyjątkowo dobre warunki do studiowania. W budynku 
znajdują się sale wykładowe, sale ćwiczeniowe, liczne pracownie oraz laboratoria (zał.I.5.01, zał. 
I.5.02).  

 Do dyspozycji studentów znajduje się 5 sal wykładowych, które mogą pomieścić łącznie 426 osób 
(zał.I.5.01). Sala Wydziału Leśnego (50 miejsc) przeznaczona jest między innymi do wykorzystywania 
przez komisje egzaminacyjne. Sala V jest również przystosowana i wyposażona do zajęć z edukacji 
przyrodniczo-leśnej, gdzie zajęcia są przeprowadzane zarówno podczas toku studiów dla studentów, 
jak również dla dzieci i młodzieży z małopolskich szkół.  

W strukturze Wydziału znajdują się również zamiejscowe stacje badawcze (zał.I.5.02) oraz 
Wydział korzysta z możliwości jakie stwarza Leśny Zakład Doświadczalny UR w Krynicy 
(https://lzdkrynica.urk.edu.pl/) i działający w ich strukturach Centrum Szkolenia „u Leśników’ 
(https://krynica.urk.edu.pl/) do prowadzenia badań, a zwłaszcza dydaktyki (ćwiczeń terenowych). 
Zajęcia odbywają się w 20 salach dydaktycznych bogato wyposażonych i przystosowanych 
tematycznie do zajęć realizowanych w toku studiów. Pełny wykaz sal znajduje się w załączniku I.5.02. 

 Zajęcia z wykorzystaniem technik informatycznych realizowane są w 5 pracowniach, w których 
znajduje się łącznie 96 stanowisk komputerowych (zał.I.5.02). Ważną częścią zasobów edukacyjnych 
Wydziału, wykorzystywanych w procesie dydaktycznym i realizacji programu studiów, jest 
oprogramowanie pracowni komputerowych. Wśród licencjonowanych programów oraz aplikacji 
Open Source, studenci mają dostęp, między innymi do: serwer sshd, serwer Apache2 + phpPgAdmin, 
serwer PostgreSQL + PostGIS, serwer Tomcat z aplikacją GeoServer, kompilator GCC, interpreter 
Python 3, Orange 3, Ms Office 2016, DOS Box, Notepad++, R, R-Studio, Statistica 13.3, QGIS, Faro 
Scene LT, SNAP Desktops, ILWIS Academic, Pix4Dmapper, MobileMapper Office, i-Tree, Google Earth 
Pro, Geomatica Banff, Autodesk Civil 3D 2019, Autodesk ReCap, Autodesk ReCap Photo, AeroSIM-RC, 
Agisoft Metashape Profesional, ArcMap 10.7,- ArcGis Pro 10.6. Na terenie całego budynku WL jest 
możliwy dostęp do sieci uczelnianej WiFi, która jest dostępna dla studentów i pracowników UR po 
zalogowaniu do sieci UR.  

 Na terenie wydziału studenci mają okazje do korzystania z wielu kolekcji i ekspozycji. Dostęp do 
nich jest nieograniczony (ekspozycje na korytarzach) lub ograniczony (konieczność kontaktu 
z pracownikami odpowiedzialnymi za kolekcje lub ekspozycje) (zał.I.5.02).  

 Studenci odbywający praktyki zawodowe korzystają z infrastruktury i wyposażenia jaka znajduje 
się w jednostkach, w których odbywają praktyki.  
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 Budynek Wydziału Leśnego jest corocznie modernizowany. W ostatnich pięciu latach została 
odnowiona elewacja budynku, wyremontowano korytarze na parterze w części niskiej, 
zmodernizowano wystawę skał i minerałów, zmodernizowano 4 sale ćwiczeniowe (zał.I.5.03). 

Budynek Wydziału Leśnego jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (miejsca parkingowe, 
podjazd, toalety, windy) (zał.I.2.30). Podjęto starania w sprawie dostawy i montażu pętli indukcyjnej 
na salę wykładową.  

 Studenci kierunku leśnictwo w celu realizacji zajęć z języków obcych korzystają z sal 
dydaktycznych mieszczących się w odrestaurowanym Dworku Janczewskiego mieszczącym się na 
Kampusie UR (pod adresem Al. 29 Listopada 46) (https://sjo.urk.edu.pl). Zajęcia sportowe odbywają 
się w nowoczesnej hali oddanej do użytku w roku 2013, jak również w siłowniach mieszczących się 
w budynku Wydziału Leśnego (siłownia męska) oraz w sąsiednim budynku (siłownia damska) 
(https://swf.urk.edu.pl). Na kampusie znajduje się również Klub akademicki Arka (od 1 kwartału 
2021) w świeżo wyremontowanym i zmodernizowanym budynku przy ulicy Klemensiewicza 3. 
W budynku oprócz klubu studenckiego znajdować się będzie stołówka studencka, jak i siedziba 
zespołu „Skalni” oraz chóru Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Bliskość od Wydziału pozwala 
studentom komfortowo spędzać czas wolny, jak i chętnym rozwijać różnorodne pasje.  

 W najbliższej odległości od budynku Wydziału Leśnego znajdują się dwa domy studenckie DS-3 
„Oaza” oraz DS-4 ”Czwórka+”, w których studenci mają możliwość o ubieganie się o zakwaterowanie. 
Pozostałe dwa domy studenckie, DS-1 “Bratniak” i DS.-2 “Młodość”, znajdują się centrum Krakowa. 
Akademiki zostały wyremontowane i dostosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy 
toalety). Pokoje przystosowane do wózków inwalidzkich znajdują się w DS. OAZA. Obecnie w obu 
domach studenckich przygotowanych jest łącznie 1149 miejsc (z racji obostrzeń COVID-19 ich liczba 
została zmniejszona do 719). Ponadto przygotowanych jest 87 miejsc dla studentów studiów 
niestacjonarnych, którzy przyjeżdżają na zajęcia weekendowe.  

 Na Wydziale Leśnym działają laboratoria oraz 4 stacje terenowe, w których wykonuje się badania  
w dyscyplinie naukowej – nauki leśne (zał.I.5.02). Laboratorium Geochemii Środowiska Leśnego 
i Terenów Przeznaczonych do Rekultywacji od roku 2017 posiada akredytacje PCA na wykonywanie 
analiz w zakresie badań chemicznych roślin i gleby https:/labgeochemia.urk.edu.pl. Wszystkie 
laboratoria wyposażone są w najnowszą aparaturę pozwalającą na realizację zaawansowanych 
badań naukowych i analiz oraz procesu naukowo-dydaktycznego. Nowoczesne i dobrze wyposażone 
laboratoria pozwalają na aplikowanie o projekty badawcze oraz publikować w prestiżowych 
czasopismach.  

 W Uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi Biblioteka Główna 
funkcjonująca na podstawie Zarządzenia Rektora nr 10/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku. Studenci  
i pracownicy mogą korzystać z zasobów systemu na miejscu w czytelniach, poprzez wypożyczanie 
materiałów na zewnątrz w Wypożyczalni, w trybie wypożyczeń międzybibliotecznych oraz 
elektronicznie, z wykorzystaniem technologii informatycznych. Studenci mogą korzystać także  
z materiałów do zajęć udostępnionych na stronach internetowych katedr oraz z informacji 
dostarczanych przez systemy: USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów), APD (Archiwum Prac 
Dyplomowych), a także z repozytorium instytucjonalnego (REPO), które rejestruje w swoich 
zasobach dorobek naukowy pracowników i studentów Uniwersytetu. Biblioteka Główna dysponuje 
dużym, liczącym ok. 353 tys. woluminów zbiorem książek i czasopism, posiada także ponad 8,5 tys. 
jednostek zbiorów specjalnych (norm, kartografii, materiałów elektronicznych) z zakresu badań 
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i kierunków kształcenia na Uczelni. Rocznie do Biblioteki wpływa ok. 350 tytułów czasopism polskich 
i zagranicznych. W katalogu online jest już zarejestrowanych prawie 128 tys. egzemplarzy książek, co 
stanowi 47% wszystkich zbiorów (dane na koniec 2020 roku). Wszyscy członkowie społeczności 
akademickiej mają dostęp do prenumerowanych przez Bibliotekę pełnotekstowych lub 
abstraktowych baz o zasięgu krajowym i międzynarodowym (m. in. Elsevier, Ebsco, Scopus, Springer, 
Wiley, iBUKLibra, czasopisma polskie wydawnictw SIGMA–NOTi Elamed), a po spełnieniu 
określonych warunków mogą z nich korzystać również w lokalizacjach innych niż sieć uczelniana.  
Z kolei w ramach usług świadczonych przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną istnieje możliwość 
zamówienia, z innych bibliotek w Polsce, pozycji niedostępnych w naszej Bibliotece i dostarczenia ich 
do Czytelni Głównej w formie tradycyjnej lub w postaci skanu. Główną siedzibą Biblioteki jest 
Budynek Jubileuszowy przy al. Mickiewicza 24/28, gdzie znajdują się: Czytelnia Główna (z zasobem 
ponad 7 tys. książek i czasopism), Wypożyczalnia, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, Oddział 
Informacji Naukowej oraz Muzeum. Oprócz wymienionych agend działają również czytelnie 
zewnętrzne przy Wydziałach: Technologii Żywności, Leśnym oraz Biotechnologii i Ogrodnictwa. 
W każdej z czytelń użytkownicy mogą korzystać ze stanowisk komputerowych, które mają dostęp do 
Internetu i elektronicznych baz danych oraz pakietów biurowych. Studenci kierunku Leśnictwo mogą 
korzystać z zasobów czytelni: przy Wydziale Leśnym, Głównej oraz przy Wydziale Biotechnologii 
i Ogrodnictwa, w której również znajdą przydatną literaturę zgodną z treściami przekazywanymi na 
zajęciach. W Czytelni przy Wydziale Leśnym studenci mają do dyspozycji księgozbiór liczący ok. 1300 
woluminów (w tym ponad 110 książek wydanych i zakupionych w latach 2016-2020; wykaz na końcu 
załącznika I.5.04). Księgozbiór Czytelni Głównej i przy Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa 
częściowo pokrywa się z zasobem Czytelni przy Wydziale Leśnym, zatem dotarcie do literatury 
przedmiotu nie powinno stanowić problemu dla studentów (zał.I.5.04).  

 Sprawność sprzętu elektronicznego oraz pozostałego wyposażenia w salach wykładowych 
sprawdzana jest codziennie przez pracowników wydziału, oddelegowanych do obsługi technicznej. 
Sprawność w salach dydaktycznych oraz laboratoriach sprawdzana jest przez pracowników przed 
przystąpieniem do pracy. Usterki i awarie zgłoszone przez nauczycieli i studentów oraz personel 
sprzątający są usuwane na bieżąco przez pracowników działu technicznego uczelni. Decyzje  
o zamierzeniach inwestycyjnych, podejmowane są w okresie tworzenia planu inwestycji i remontów. 
Wówczas Kierownicy jednostek po konsultacjach ze swoimi zespołami zgłaszają propozycje do planu 
w formie składanych wniosków. Propozycje są konsultowane z przedstawicielem WL w Senackiej 
Komisji ds. Inwestycji i Remontów. Ostatecznie wnioski zaopiniowane przez Dziekana rozpatruje 
Senacka Komisja, a następnie zatwierdza Senat w formie planów rocznych. 

 Istotnym kanałem komunikacji ze studentami jest system obsługi studenta USOS, strona 
internetowa wydziału oraz strona na portalu Facebook. Umieszczane są tam wszystkie istotne 
informacje. Wydział prowadzi również kanał na portalu Youtube (kryterium 9). 
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Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 
i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

 

6.1. Zakres i formy współpracy Wydziału Leśnego z instytucjami otoczenia społeczno-
gospodarczego  

Wydział Leśny aktywnie współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Uchwałą nr 
74/2013 Rady Wydziału z dnia 5 czerwca 2013 roku powołano Radę Społeczno-Konsultacyjną (RSK) 
(zał.I.6.01) i uchwalono Regulamin Rady (zał.I.6.02). W skład obecnej Rady Społeczno-Konsultacyjnej 
wchodzą Dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w: Lublinie, Krośnie, Krakowie, 
Katowicach i Radomiu oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektor 
Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Sękocin Stary, Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, 
Dyrektorzy Ojcowskiego, Gorczańskiego i Tatrzańskiego Parku Narodowego (zał.I.6.03). Spotkania z 
interesariuszami zewnętrznymi odbywają się corocznie, przy okazji inauguracji roku akademickiego 
na WL. Kooperacja ma zarówno charakter sformalizowany, jak i niesformalizowany. Zasady, formy 
oraz zakres współdziałania o charakterze sformalizowanym dotyczącego realizacji i doskonalenia 
efektów uczenia oraz programu studiów, a także wpływu na rozwój kierunku zostały określone w 
Regulaminie Prac Rady Społeczno-Konsultacyjnej Wydziału Leśnego UR w Krakowie (RSK). 
Członkowie RSK reprezentując oczekiwania szerokiego spektrum potencjalnych pracodawców 
wywierają realny wpływ na wszystkie elementy i etapy procesu nauczania na kierunku leśnictwo, 
począwszy od zarysu koncepcji nauczania, poprzez program i jego realizację, w tym organizację i 
przeprowadzenie praktyk. Rezultatem działań RSK są innowacje programowe, polegające m.in. na 
wprowadzeniu nowych przedmiotów do nauczania. Opinie Rady są także brane pod uwagę przy 
organizacji nieobligatoryjnych form kształcenia studentów, zwłaszcza pomocnych w uzyskaniu 
dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji ułatwiających absolwentom skuteczne 
aplikowanie i konkurowanie o miejsca pracy.  

Poprzez aktywną współpracę z Radą Społeczno-Konsultacyjną: 

 osiągane są trwałe i partnerskie więzi Wydziału z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy 
Państwowe, Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony 
Środowiska, Parkami Narodowymi, organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi, 
zawodowymi oraz pożytku publicznego o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym a także 
organami samorządowymi, 

 monitorowany i modyfikowany jest na bieżąco profil dydaktyczny Wydziału zwłaszcza  
w kontekście oczekiwań pracodawców krajowych, aktualnych potrzeb gospodarki i trendów 
w Unii Europejskiej, 

 systematycznie są poddawane weryfikacji możliwości odbywania praktyk zawodowych  
i staży, co wydatnie ułatwia wejście absolwentów kierunku leśnictwo na rynek pracy, a także 
realizację prac dyplomowych poruszających aktualne tematy i aplikowalnych do praktyki 
gospodarczej. 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału czynnie współpracują z otoczeniem społeczno-
gospodarczym poprzez przewodniczenie lub członkostwo w Radach Naukowych Parków 
Narodowych: Gorczańskiego PN, Magurskiego PN, Pienińskiego PN, Babiogórskiego PN. Są także 
członkami Rady Naukowo – Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie”, Rady 
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Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, zespołu zadaniowego do opracowania wieloletnich 
łowieckich planów hodowlanych na lata 2017-2027 dla łowieckich rejonów hodowlanych położonych 
na terenie RDLP w Krośnie i RDLP w Krakowie. Powyższa aktywność zawodowa pracowników 
Wydziału pozwala nie tylko wpływać na realne procesy gospodarcze w zakresie ochrony przyrody, 
gospodarki łowieckiej i gospodarki leśnej, ale także gromadzić nowe doświadczenia wykorzystywane 
do podnoszenia jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych. 

Nauczyciele akademiccy Wydziału działają aktywnie w stowarzyszeniach i związkach związanych 
z szeroko rozumianym leśnictwem. Są członkami władz na szczeblu regionalnym oraz centralnym 
Polskiego Towarzystwa Leśnego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa oraz Polskiego 
Związku Łowieckiego, PAU, Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN. Uczestniczą  
w organizacji kursów dla myśliwych i selekcjonerów, są ekspertami Medalowej Wyceny Trofeów 
Łowieckich i szacowania szkód łowieckich. Doświadczenia uzyskiwane dzięki aktywności  
w wymienionych organizacjach i stowarzyszeniach znajdują bezpośrednie przełożenie na aktualność  
i wysoki poziom treści merytorycznych prowadzonych kursów, jak również uzyskiwanie ważnych 
umiejętności praktycznych przez słuchaczy kierunku leśnictwo. 

W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Wydział realizował programy 
dedykowane dla studentów ostatniego roku studiów inżynierskich (6-7 semestr). W tym celu podjęta 
została kooperacja: z jednostkami organizacyjnymi PGL LP, Parkami Narodowymi, oddziałami Biura 
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska oraz jednostkami 
samorządu terytorialnego (urzędy miast i gmin) realizując projekt „Program staży dla studentów 
Kierunku Leśnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie” współfinansowany ze środków EFS-POWR, 
Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie 
wyższym. W latach 2018 i 2019 w stażach wzięło udział odpowiednio: 61 i 71 osób, łącznie 132 
studentów. W latach 2015-2017 zostały zorganizowane kursy brakarskie dla słuchaczy Wydziału 
finansowane ze środków EFS-UE POWR.03.01.00-00-K313/15. W trzech edycjach wzięło udział 
łącznie 120 studentów. Nabyli oni kompetencje brakarza niezbędne w pracy na stanowisku 
podleśniczego i leśniczego. Posiadanie powyższych kwalifikacji podnosi konkurencyjność 
absolwentów w procesie selekcji kandydatów do pracy w PGL LP oraz zakładach przemysłu 
drzewnego. W latach 2017-2019 zostały przeprowadzone kursy zawodowe umożliwiające uzyskanie 
kwalifikacji:  arborystyka - pielęgnacja drzew i krzewów oraz operator maszyn leśnych typu harvester 
i forwarder, finansowane z EFS-UE POWR.03.01.00-00-K318/16. W kursie arborystycznym w latach 
2017 i 2018 wzięło udział po 20 studentów, zaś w 2019 – 35. Kurs operatorów maszyn leśnych typu 
harwester i forwarder pozwolił poszerzyć możliwości zatrudniania absolwentów o przedsiębiorstwa 
zajmujące się wykonywaniem usług w zakresie pozyskiwania i zrywki drewna. Umożliwił także 
podejmowanie przez absolwentów pracy w jednostkach organizacyjnych PGL LP na stanowiskach 
związanych z kosztorysowaniem prac pozyskaniowych. W kursie dla operatorów maszyn leśnych 
typu harvester i forwarder (uzyskując uprawnienia UDT) corocznie brało udział po 8 osób, łącznie 
kwalifikacje uzyskało 24 studentów. Realizowane były także szkolenia w zakresie kompetencji 
miękkich: rachunkowość uproszczona, autoprezentacja, zarządzanie czasem, ECDL Base - dotyczące 
obsługi komputera i oprogramowania MS, geoinformacja, metody GIS w ochronie przyrody, 
autoprezentacja i zarządzanie czasem, finansowane ze środków EFS-UE POWR.03.01.00-00-K318/16. 
W latach 2015-2018 wzięło w nich udział 195 osób. Łącznie w latach 2015-2019 nieobligatoryjne 
formy kształcenia ukończyło 546 studentów Wydziału (zał.I.6.04).  
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Kolejną formą współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym są prowadzone na Wydziale 
studia podyplomowe. Liczne grono słuchaczy pojawiających się w kolejnych edycjach stanowi dowód 
na bardzo dobre wyczucie potrzeb rynku w tym zakresie. Oferta studiów podyplomowych jest stale 
modyfikowana i poszerzana, zarówno w odniesieniu do wcześniej oferowanych studiów 
podyplomowych, jak i tworzenia nowych. Słuchaczami są pracownicy: Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe, parków narodowych, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
nauczyciele szkół ponadpodstawowych (szczególnie leśnych), parków krajobrazowych, firm 
świadczących usługi dla leśnictwa, samorządów terytorialnych, Biura Urządzania Lasu i Geodezji 
Leśnej, edukatorzy leśni, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego i myśliwi. Wydział Leśny 
aktualnie prowadzi 7 studiów podyplomowych (https://wl.urk.edu.pl/index/site/4940) (zał.I.6.05-
11). 

Pracownicy Wydziału szeroko współpracują z otoczeniem zewnętrznym w zakresie działalności 
naukowej. W ramach tej kooperacji były realizowane badania zamawiane przez PGL LP. W ich wyniku 
opracowano wytyczne do produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym oraz dały one 
podstawy do uzyskania projektu naukowego NCBiR realizowanego wspólnie z firmą Bioefekt. 
Określono prawne uwarunkowania lokalizacji i eksploatacji ujęć wody na terenach zarządzanych 
przez RDLP Kraków. Opracowano modele bonitacyjne i algorytmy przyrostowe pozwalające na 
prognozowanie przyrostu miąższości drzewostanów dla głównych gatunków lasotwórczych Polski. 
Modele bonitacyjne i algorytmy przyrostowe zostały zaimplementowane w wersji wdrożeniowej 
(beta) programu PAPS (Potencjalna i aktualna produkcyjność siedlisk) pozwalającego na określanie 
bonitacji, zadrzewienia i przyrostu miąższości drzewostanów na podstawie bazy danych programu 
Taksator współpracującego z Systemem Informatycznym Lasów Państwowych. Program jest 
aktualnie wdrażany we współpracy z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej i LP przez jego 
wykorzystanie przy sporządzaniu planów urządzenia lasu. Przygotowano wdrożenia metody 
określania kształtu i miąższości drzew na podstawie danych z naziemnego skanowania laserowego 
we współpracy z firmą Taxus SI. Opracowano metodę inwentaryzacji urządzeniowej stanu lasu na 
podstawie lotniczego skanowania laserowego (ALS) biorąc udział w Konsorcjum projektu 
wdrożeniowego REMBIOFOR na zlecenie DGLP, która została wdrożona w praktyce. Kolejnym 
efektem współpracy jest umowa licencyjna z firmą MARBET sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej na 
wyciskarkę sadzonek z kaset. Pracownicy Katedry Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej brali 
udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach Poznańskich POLAGRA-PREMIERY w latach 2016 
oraz 2018 oraz w Międzynarodowych Targach Leśnictwa i Łowiectwa SILVA REGINA w Brnie w 2018 
roku. Funkcjonuje także współpraca z Akademią Sztuk Pięknych w zakresie datowania powstania 
dzieł sztuki wykonanych z drewna w oparciu o metody dendrochronologiczne. 

Nauczyciele akademiccy doskonalą doświadczenie dydaktyczne w trakcie szkoleń prowadzonych 
dla pracowników PGL LP i innych organizacji. Studenci mają możliwość realizacji prac dyplomowych, 
praktyk, wizyt studyjnych, a także realizowania części zajęć dydaktycznych. Ćwiczenia terenowe 
realizowane w ramach 27 kursów przeprowadzono we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. 
Najczęściej odbywały się one w Nadleśnictwach PGL LP, Parkach Narodowych, firmach prywatnych 
działających na rzecz leśnictwa oraz we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie 
(zał.I.6.12).  

W strukturze Wydziału funkcjonuje Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb, unikalne 
miejsce na terenie Polski i jedno z nielicznych w Europie, które jest poświęcone glebom, jednemu  
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z najważniejszych elementów środowiska. Centrum jest miejscem edukacji dla studentów 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i studentów innych uczelni. W ramach współpracy  
z otoczeniem społecznym organizuje lekcje i pogadanki dla uczniów szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych. Rocznie Centrum odwiedza około 2000 osób, co odpowiada ok. 50 grupom. 
Wśród osób zwiedzających są: rolnicy, leśnicy, architekci krajobrazu i pracownicy biur urządzania 
lasu. Centrum jest głównym organizatorem obchodów Światowego Dnia Gleby w Małopolsce. 
Współpracuje z Urzędem Miasta w Krakowie w organizacji corocznych obchodów Dni Ziemi.  
W organizacji obu wymienionych wyżej wydarzeń biorą aktywny udział studenci Wydziału. W roku 
2020 pracownik Centrum współpracował z Ambasadą Królestwa Niderlandów jako ekspert 
tworzonego przez ambasadę e-learningu dla Polskich rolników. Centrum współpracuje również  
z Muzeum Etnograficznym w Krakowie na polu edukacji (warsztaty oraz spacer gleboznawczy). 

Kolejną formą współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest organizacja wydarzeń 
popularyzujących wiedzę adresowanych do mieszkańców Małopolski, Podkarpacia oraz 
odwiedzających te regiony turystów. W latach 2015-2019 pracownicy naukowo-dydaktyczni we 
współpracy ze studentami współorganizowali: Małopolską Noc Naukowców, Festiwal Nauki i Sztuki, 
GIS Day i Dni Owada. 

  

6.2. Wpływ współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na proces kształcenia na kierunku 
leśnictwo 

Nawiązując do dyskusji i wniosków wypracowanych podczas posiedzenia RSK w dniu  
2 października 2017 roku władze Wydziału podjęły reformę programu studiów mającą na celu m. in. 
lepsze przygotowanie absolwentów do aktualnych wymagań rynku pracy. W jej wyniku od roku 
akademickiego 2018/2019 roku na studiach II stopnia studenci mają do wyboru 4 moduły: 
Zarządzanie Zasobami Leśnymi (ZZL), Ochronę Ekosystemów Leśnych (OEL), Geoinformatykę  
w Leśnictwie (GL) oraz Leśnictwo na Terenach Zurbanizowanych" (ang. Urban Forestry; UF). Opis 
modułów, charakterystyka absolwentów oraz miejsca ich zatrudnienia zostały przedstawione  
w ramach kryterium 1.  

Dążąc do przekazywania studentom w procesie kształcenia aktualnych treści oraz praktycznych 
umiejętności niezbędnych na rynku pracy powierzono współprowadzenie wybranych zajęć 
dydaktycznych praktykom. Efektem tych działań jest m.in. prowadzenie wykładów i ćwiczeń przez: 
mgr inż. Adama Wasiaka w przeszłości Dyrektora Generalnego PGL LP, obecnie zastępcę dyrektora 
BULiGL; mgr inż. Marcin Polaka, byłego zastępcę Dyrektora Generalnego PGL LP ds. Ekonomicznych, 
obecnie nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz; mgr inż. Bożydara Neroja szefa produkcji BULiGL oraz 
mgr inż. Jana Lacha zastępcy dyrektora oddziału krakowskiego BULiGL. Szczegółowe dane dotyczące 
kursów oraz wymiaru godzinowego zatrudnionych specjalistów zewnętrznych zawiera załącznik 
I.6.13. Realizowane przy współpracy z przedstawicielami potencjalnych pracodawców kursy są 
wysoko oceniane przez studentów, doceniających możliwość nabycia kompetencji praktycznych 
przydatnych w przyszłej pracy. 

Realizacja badań zamawianych dała bogaty materiał ilustracyjny do przedstawianych treści 
programu nauczania prowadzonych przedmiotów tj. Ekologia ogólna oraz Ekologiczne podstawy 
hodowli lasu, Maszynoznawstwo oraz wielu innych. Uzyskany materiał dał podstawę do 
przygotowania i opracowania treści wykładowych przy realizacji programu II stopnia w ramach 
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przedmiotu Aktualne Kierunki Badań w Ekologii i Hodowli Lasu. W oparciu o uzyskane wyniki badań 
przygotowano nowatorskie elektywy pt.: Szkółkarstwo precyzyjne oraz Global Change Forestry effect 
on stands and waters in mountain areas. Powstał także kurs dotyczący datowania wyrobów z drewna 
metodami dendrochronologiczymi.  

Bardzo istotnym polem współpracy Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym łączącym  
w sobie dwie ważne aktywności akademickie: badania naukowe i dydaktykę było przygotowanie prac 
dyplomowych inżynierskich i magisterskich w liczbie 711. Najczęściej realizowane były tematy 
współdziałając z nadleśnictwami PGL LP – 529 oraz Parkami Narodowymi – 117 prac. Ponadto prace 
dyplomowe były także przygotowywane we współpracy z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów 
Państwowych - 20, Zakładami Usług Leśnych - 27, Kołami lub Zarządami okręgowymi PZŁ - 10, 
jednostkami samorządu terytorialnego – 6 oraz Wspólnotą Leśną w Witowie oraz firmą Husqvarna 
(zał. I.6.14).  

W odpowiedzi na oczekiwania największego potencjalnego pracodawcy, zatrudniającego 
absolwentów Wydziału oraz w trosce o podniesienie poziomu kształcenia praktycznego 
wprowadzono na studiach II stopnia w ramach modułu Zarządzanie zasobami leśnymi przedmiot 
Organizacja i Zarządzanie w Lasach Państwowych w wymiarze 20 godzin wykładów na studiach 
stacjonarnych i 12 godzin wykładów na studiach niestacjonarnych, współprowadzony przez mgr inż.  
Adama Wasiaka. 

Regulamin prac Rady Społeczno-Konsultacyjnej Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. 
Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz wypracowane i ugruntowane wieloletnią współpracą dobre 
praktyki są podstawą weryfikacji, monitorowania i doskonalenia efektów uczenia, programu studiów 
na kierunku leśnictwo na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  
w Krakowie. Zgodnie ze wspomnianym dokumentem i wypracowanymi procedurami dobrych 
praktyk, na Wydziale jest prowadzony okresowy monitoring i aktualizacja realizowanych programów 
studiów z uwzględnieniem wymagań zdefiniowanych przez interesariuszy zewnętrznych 
(pracodawców, absolwentów i instytucje społeczno-gospodarcze). Corocznie na posiedzeniu RSK są 
przedstawiane przez władze Wydziału informacje na temat prowadzonej działalności dydaktycznej  
i sugerowanych innowacji programowych, które następnie są przedmiotem dyskusji. Władze 
dziekańskie wysłuchują opinii członków Rady, starając się analizować możliwości wprowadzania 
sugerowanych zmian w życie. 

Ważną grupą interesariuszy są studenci oraz absolwenci poszczególnych stopni studiów. Ich 
opinie na temat programu studiów, przebiegu procesu studiowania i jakości prowadzonych zajęć są 
gromadzone za pośrednictwem ankiet wdrożonych w ramach Systemu Jakości Kształcenia. Corocznie 
jest prowadzona procedura ewaluacji przedmiotowych efektów uczenia się na kierunku 
prowadzonym na Wydziale. Informacje uzyskane dzięki ankietom i walidacji służą do ciągłego 
doskonalenia programu studiów i zajęć realizowanych w poszczególnych kursach.  

  

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 6: 

Współpracując z otoczeniem społeczno-gospodarczym nauczyciele akademiccy Wydziału 
organizują i koordynują dedykowane młodzieży szkół średnich Dnia Otwarte Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie, których celem jest ułatwienie absolwentom szkół ponadpodstawowych 
dokonanie właściwych wyborów w zakresie dalszej edukacji. Pracownik Wydziału dr inż. Magdalena 
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Frączek była koordynatorem projektu edukacyjnego dla uczniów techników leśnych (w Rogozińcu, 
Zagnańsku i Biłgoraju), realizowanego w 2018 roku, który promował zrównoważoną gospodarkę 
leśną. Była także ekspertem w polsko-słowackim programie edukacyjnym „Edukacja dla przyrody 
pogranicza” - Program Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska Słowacja 2014-2020 
realizowanym przez Babiogórski Park Narodowy i CHKO Horna Orava oraz ekspertem w programie 
edukacyjno - informacyjnym "Krajobraz Małopolski" realizowanym przez Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. 

Pracownicy dydaktyczni współpracowali w latach 2015-2020 z placówkami oświatowymi na 
terenie Małopolski realizując warsztaty edukacji leśnej dla przedszkoli i szkół w ramach projektu 
"Lasy dla przedszkolaków" i "Lasy dla uczniów" oraz projektu edukacyjnego "Soil discovery bilingual 
workshop" (2016). Uczestniczyli w przygotowaniu i realizacji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Rolniczych w bloku Leśnictwo, m. in. przewodnicząc obradom jury.  

Realizując misję popularyzacji wiedzy nauczyciele akademiccy brali udział w przygotowaniu 
audycji telewizyjnych i radiowych oraz występowali w roli ekspertów w tych mediach. Łącznie  
w latach 2015-2020 wzięli udział w co najmniej 81 audycjach radiowych i telewizyjnych w: Radio 
Kraków – 48; Radio Zet – 10; RMF Classic – 8; TVP3 Kraków – 6; Radio Eska – 4; TV Polsat News – 3; 
Telewizja Nowa TV – 2, TVN24 – 1;  

  Pracownicy Wydziału są wykładowcami w Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz Uniwersytecie 
Młodzieży prowadzonych przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Współpracują również z fundacją 
prowadzącą Uniwersytet Dzieci.  

 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na 
kierunku 

Podnoszenie stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku Leśnictwo wpisuje 
się w strategię rozwoju Uczelni i Wydziału Leśnego na lata 2015-2020. W ramach 
umiędzynarodowienia procesu kształcenia realizowane są następujące działania: 

 położenie nacisku na obowiązkowe kształcenie językowe w ramach wybranego lektoratu,  
w celu zarówno pogłębienia znajomości języka i umiejętności posługiwania się nim, jak 
również zapoznania studentów z fachową terminologia leśną; 

 aktywne uczestnictwo studentów w fakultatywnych zajęciach prowadzonych w języku 
angielskim umożliwiające korzystanie z fachowej literatury obcojęzycznej; 

 uczestnictwo studentów w programach wymiany międzynarodowej (ERASMUS+, CEEPUS); 
 podnoszenie kwalifikacji z języka obcego nauczycieli akademickich poprzez m.in. 

uczestnictwo w szkoleniach językowych i wyjazdach zagranicznych w ramach programu 
ERASMUS+ i CEEPUS; 

 uczestnictwo nauczycieli w stażach naukowych w zagranicznych ośrodkach badawczych; 
 uczestnictwo kadry naukowej, studentów i doktorantów w konferencjach i seminariach 

międzynarodowych; 
 uczestnictwo kadry naukowej w międzynarodowych projektach i sieciach naukowo-

dydaktycznych; 
 zapraszanie naukowców z zagranicy (visiting profesors) do prowadzenia specjalistycznych 

zajęć dla studentów Leśnictwa; 
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 uruchomienie studiów II stopnia w języku angielskim. 

W programach studiów przewidziane jest kształcenie w zakresie języków obcych. W ramach 
prowadzonej przez Studium Języków Obcych UR w Krakowie działalności dydaktycznej, odbywają się 
lektoraty z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. Na studiach stacjonarnych  
i niestacjonarnych I stopnia, zajęcia są realizowane od 2 do 5 semestru, odpowiednio w wymiarze 
120 i 84 h (łącznie 8 ECTS, po 2 ECTS na każdy semestr). Pierwsze trzy semestry nauki języka kończą 
się zaliczeniem bez oceny, natomiast ostatni, czwarty, egzaminem na poziomie biegłości B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, obejmującym efekty uczenia się z czterech 
semestrów. Natomiast na studiach II stopnia, zajęcia z języka obcego, w wymiarze 30 h i 2 ECTS 
(studia stacjonarne) oraz 21 h i 2 ECTS (studia niestacjonarne), realizowane są w semestrze 1 na 
poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Podstawą zaliczenia 
na pozytywną ocenę języka obcego na studiach magisterskich, jest znajomość specjalistycznej 
terminologii, zrozumienia literatury fachowej i umiejętności formułowania wypowiedzi na tematy 
naukowe z zakresu leśnictwa. Weryfikacja kompetencji językowych następuje poprzez testy 
śródsemestralne, wypowiedzi ustne i prezentacje w języku obcym (zał.I.7.01). 

Wzbogacaniem procesu dydaktycznego, związanego z nauczaniem języków obcych studentów 
Uniwersytetu Rolniczego, są olimpiady, konkursy oraz dodatkowe kursy organizowane przez SJO.  
I tak, np. Studium Języków Obcych prowadzi komercyjny kurs z języka niemieckiego, w wymiarze 
30 h zajęć. Dodatkowo, studenci planujący wejście na rynek pracy mają możliwość podjęcia 
dodatkowego kursu z języka specjalistycznego – English for Work, pomagającego opanować 
uniwersalne umiejętności potrzebne do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku pracy. 
Kurs obejmuje 30 h zajęć o tematyce związanej m.in. z: poszukiwaniem pracy, pisaniem CV i listu 
motywującego, rozmową kwalifikacyjną, komunikacją w zakresie udziału w zebraniach, pracą w 
grupie, rozwiązywaniem problemów, negocjacjami, pisaniem wiadomości formalnych i 
nieformalnych. 

Studenci wszystkich kierunków studiów mogą uczestniczyć w prestiżowych konkursach  
i olimpiadach językowych, organizowanych przez Studium Języków Obcych UR w Krakowie 
(zał.I.7.02; zał.I.7.03). Studium Języków Obcych, w roku 2020, przeprowadziło I edycję Konkursu na 
prezentację w języku obcym dla studentów UR uczęszczających na IV semestr lektoratu (zał.I.7.04) 
oraz konkurs lingwistyczno-fotograficzny (zał.I.7.05.1-2) dla studentów, celem pogłębiania fachowej 
terminologii oraz rozwijania pasji artystycznych. Od 25 lat, SJO corocznie prowadzi olimpiady 
językowe dla studentów (w zakresie języka angielskiego i niemieckiego). Ich uczestnicy zmagają się  
z zagadnieniami na poziomie B2 oraz C1, często wykraczającymi poza tematykę lektoratów w ramach 
obowiązującego kursu (zał.I.7.04). 

Studium Języków Obcych UR w Krakowie bezpłatnie udostępnia studentom specjalistyczne 
podręczniki w języku obcym. Studenci dokształcają się, korzystając z tych materiałów. Autorami 
podręczników są pracownicy SJO UR w Krakowie. Przykładami takich podręczników są:  

 Basic Forest Vocabulary , 2013, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa; 
 English in Forestry , 2013, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa; 
 Thematic Forest Dictionary, 2015, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, 
 Forest Terminology in Use, 2020, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa. 
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W proces powstania tych podręczników aktywnie zaangażowanych było 5 nauczycieli Wydziału 
Leśnego, którzy służyli fachową pomocą dotyczącą terminologii leśnej w języku angielskim. Świadczy 
to o wysokich kwalifikacjach językowych pracowników Wydziału Leśnego. Podręczniki te 
przeznaczone są dla studentów leśnictwa i praktyków związanych z gospodarką leśną, którzy uczą się 
angielskiego na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym (B1-B2). 

Studium Języków Obcych prowadzi również warsztaty, dokształcające dla nauczycieli 
akademickich w języku angielskim nt. „Jak prowadzić zajęcia z przedmiotów zawodowych w języku 
obcym”, które realizowane są w wymiarze 18 h. 

W programie studiów na kierunku Leśnictwo, zarówno na I jak i na II stopniu oferowane są liczne 
przedmioty fakultatywne w języku obcym, głównie w angielskim, umożliwiające pogłębienie 
znajomości niektórych zagadnień z wykorzystaniem fachowej terminologii leśnej. Na I stopniu 
studiów studenci mają do zrealizowania 60 godzin (6 ECTS), a na II stopniu 30 godzin (2 ECTS) 
przedmiotów w języku obcym. Wyboru dokonują spośród następujących przedmiotów: 

1) na I stopniu: 

- Animal ecology and conservation 
- Essentials of ecology 
- Forstklimatologie 
- English language in ecology and nature conservation  
- Vademecum of Soil Science and Geology  
- Principles of Conservation Biology 

2) na II stopniu 

- Airborne and terrestrial laser scanning  
- Forest and climate change  
- Global change forestry - effect on stands and waters in mountain areas 
- Invasion ecology - impacts of invasive species and their control in forests 
- Monitoring and conservation of forest biodiversity 
- Natural disturbances in forest communities 
- Population ecology of trees 
- The outline of applied silviculture in North America 
- Tree-ring dating of wooden art and architecture  

Studenci, doktoranci oraz nauczyciele akademiccy związani z kierunkiem Leśnictwo mają 
możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach międzynarodowych programów tj. ERASMUS+  
i CEEPUS. Wydział Leśny ma podpisane umowy bilateralne z 29 zagranicznymi wyższymi uczelniami  
w 16 krajach europejskich (Austria, Chorwacja, Czechy, Finlandia, Hiszpania, Łotwa, Niemcy, 
Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Włochy, Węgry oraz Wielka Brytania) 
(zał.I.7.06). W ramach tych umów studenci Leśnictwa mogą wyjeżdżać na studia zagraniczne (1 lub 2 
semestry), a także Wydział Leśny może przyjmować studentów zagranicznych na studia w Krakowie. 
Wzajemna wymiana dotyczy również nauczycieli akademickich, którzy dzięki temu programowi mogą 
prowadzić zajęcia ze studentami na zagranicznych uczelniach. W latach 2015-2020 z udziału  
w programie ERASMUS+ skorzystało 10 studentów z Wydziału Leśnego, którzy zdecydowali się na 
studia (1 semestr) lub praktykę w instytucjach mieszczących się w takich państwach jak Niemcy, 
Czechy, Szwecja i Włochy.  W tym samym czasie Wydział Leśny przyjął na studia 8 studentów z takich 
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krajów jak Włochy, Hiszpania, Niemcy i Finlandia. Nieco więcej nauczycieli niż studentów (13) 
wyjechało w celu prowadzenia zajęć na zagranicznych uczelniach w Słowacji, Hiszpanii, Czech, 
Finlandii, Austrii, Niemczech i Węgrzech. Natomiast na Wydział Leśny przyjechało tylko 2 nauczycieli 
zagranicznych (Czechy). W tym samym czasie program CEEPUS umożliwił przyjazd 10 nauczycielom 
zagranicznym na Wydział Leśny oraz wyjazd 20 nauczycielom z naszego Wydziału, głównie do Czech  
i Węgier. Szczegółowy wykaz mobilności studentów i nauczycieli zamieszczony jest w załączniku 
I.7.07. Zagraniczni studenci mają możliwość uczestniczenia w tych samych fakultatywnych 
przedmiotach w języku angielskim oferowanych dla studentów krajowych. W ostatnim roku 
akademickim ta mobilność studentów i pracowników zupełnie ustała ze względu na stan 
epidemiczny. Na przełomie lutego i marca każdego roku organizowane są przez pracowników Biura 
Współpracy i Wymiany Międzynarodowej UR w Krakowie w porozumieniu z Prodziekanem ds. 
Dydaktycznych i Studenckich Wydziału Leśnego otwarte spotkania dla studentów leśnictwa w celu 
zaprezentowania oferty wyjazdów zagranicznych na studia lub praktykę w ramach programu 
ERASMUS+. W trakcie tych spotkań przedstawiane są wielorakie korzyści płynące z uczestnictwa w 
programach wyjazdowych. Chociaż przedstawiana oferta budziła duże zainteresowanie wśród 
studentów, to rzeczywiste wykorzystanie możliwości było raczej niewielkie. Jednak w skali całej 
uczelni przyznane limity wyjazdowe były wykorzystywane w 94% w ostatnich latach. Niestety 
przedstawiona międzynarodowa wymiana studencka na Wydziale nie jest imponująca, co wynika z 
wyrażanych wielokrotnie obaw studentów przed studiowaniem w języku obcym oraz przed zbyt 
wysokimi kosztami pobytu za granicą w trakcie studiowania. Stawki stypendium oferowane 
studentom w ramach programów wymiany nie zawsze pokrywają koszty transportu i utrzymania w 
obcym państwie.   

Możliwością zwiększenia mobilności wśród nauczycieli akademickich są oferowane staże 
zagraniczne w ramach realizowanego projektu pt. „Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego 
im. H. Kołłątaja w Krakowie” w latach 2019-2023, finansowanego ze środków UE przez agencję 
pośredniczącą NCBiR w ramach programu operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój, działanie 3.5 
Kompleksowe programy szkół wyższych. Do tego projektu zgłosiło się 2 nauczycieli z Wydziału 
Leśnego, którzy mieli odbyć trzy-miesięczne staże naukowo-dydaktyczne w zagranicznych uczelniach. 
Efektem tych staży miało być podniesienie kompetencji językowych oraz dydaktycznych nauczycieli, 
którzy mieli nabyte doświadczenia za granicą wdrażać w procesie dydaktycznym na Wydziale 
Leśnym. Obecnie, ze względu na stan epidemiczny i brak możliwości wyjazdów realizacja tego 
zadania w projekcie została zawieszona. W ramach tego samego projektu była możliwość 
uczestniczenia w zajęciach specjalistycznych prowadzonych w języku obcym w celu podniesienia 
kompetencji językowych, umożliwiających wzbogacenie oferty przedmiotów w języku obcym. Z tej 
możliwości skorzystała jedna osoba z Wydziału Leśnego. 

W latach 2016-2020, 23 nauczycieli Wydziału Leśnego (26 wyjazdów) odbyło zagraniczne staże 
naukowe finansowane głównie z Własnego Funduszu Stypendialnego, utworzonego na 
Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (omówione w kryterium 4). 

W celu zwiększenia umiędzynarodowienia studiów na kierunku Leśnictwo zaplanowane  
i zrealizowane zostały studia magisterskie w języku angielskim w ramach już wcześniej 
wspomnianego projektu pt. „Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w 
Krakowie”, w ramach Zadania 6 „Realizacja programu kształcenia w j. angielskim na kierunku 
Leśnictwo” (zał.I.7.08; zał.I.7.09). W ramach projektu finansowana była jedna edycja studiów 
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magisterskich na kierunku Leśnictwo w języku angielskim, które rozpoczęły się w lutym 2019 r., a 
zakończyły w czerwcu 2020 r. Kwota dofinansowania wynosiła 627 tys. zł. W ramach tego programu 
zrekrutowano 8 osób z zagranicy (Ukraina, Kazachstan, Jemen) oraz jednego absolwenta studiów 
inżynierskich na Wydziale Leśnym w Krakowie, chociaż planowana była grupa 15 osobowa - 8 z 
zagranicy i 7 z Polski. Studia prowadzone były wyłącznie w języku angielskim według programu 
studiów II stopnia (zał.I.7.10), obowiązującego przed gruntowną ich reformą w 2018 roku. Wynikało 
to z faktu wcześniejszego ubiegania się w NCBiR o środki finansowe na ten cel. Jednym z kluczowych 
elementów realizacji tego programu studiów było zaangażowanie zagranicznych profesorów 
wizytujących, którzy prowadzili wykłady i ćwiczenia dla tej grupy studentów na Wydziale Leśnym. 
Część tych zajęć prowadzona była także zdalnie z powodu rozprzestrzeniającej się pandemii wiosną 
2020 r. Realizacja tych studiów ewidentnie wpłynęła na podniesienie kompetencji i umiejętności 
językowych nauczycieli akademickich Wydziału Leśnego prowadzących zajęcia, co znajdzie swoje 
odbicie w udoskonalaniu studiów II stopnia prowadzonych w języku angielskim. 

 Lata 2016-2020 były dla Wydziału Leśnego kontynuacją silnego umiędzynarodowienia badań  
i nawiązywania rozległych kontaktów międzynarodowych przez udział pracowników Wydziału  
w licznych projektach naukowych (zał. I.1.07), jak również w 24 akcjach COST (European Cooperation 
in Science and Technology) (zał.I.7.11).  Pracownicy WL pełnili lub pełnią w nich rolę członków 
komitetów sterujących i przewodniczących grup roboczych. W latach 2016-2020 pracownicy, 
doktoranci i studenci WL uczestniczyli w kilkudziesięciu spotkaniach krajowych i wyjazdach 
zagranicznych związanych z COST. W większości były to spotkania Komitetu Zarządzającego 
(Management Committee), grup roboczych (Working Group Meetings), warsztaty (Training Schools) 
oraz krótkoterminowe pobytu naukowe w ośrodkach zagranicznych (Short Term Scientific Missions). 
W ramach COST na wydział przyjeżdżali liczni pracownicy naukowi z zagranicy. Wydział Leśny był 
również organizatorem spotkań plenarnych, czego przykładem jest spotkanie zorganizowane w 
ramach akcji COST: FP1304 (Fot.1), w którym wzięło udział 80 naukowców z 65 jednostek naukowych 
z Europy i USA.  

 

Fot.1. Meeting akcji COST FP1304 Towards robust projections of European forests under climate 
change (PROFOUND) 27-30 września 2016, Wydział Leśny UR w Krakowie 
 

Aktywność i rozpoznawalność pracowników Wydziału Leśnego pozwala na zapraszanie uznanych 
na arenie międzynarodowej naukowców z zagranicznych ośrodków naukowych w celu podniesienia 
jakości kształcenia na kierunku Leśnictwo, zarówno na studiach I jak i II stopnia. W okresie 2016-
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2020 Wydział Leśny odwiedziło 6 osób w ramach staży naukowych, stypendiów zagranicznych czy 
jako visiting profesors, z takich państw jak USA, Czechy, Serbia, Hiszpania, Ukraina, Chiny (zał.I.7.12). 
Na Wydziale Leśnym obecnie przebywają doktoranci m.in. z Etiopii i Wietnamu.  

Monitorowanie i ocena umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku Leśnictwo 
dokonywana jest przez Radę Kierunku we współpracy z Dziekańską Komisją ds. Jakości Kształcenia. 
Charakterystyka umiędzynarodowienia zawarta jest w corocznym raporcie oceniającym jakość 
kształcenia na Wydziale Leśnym. Na swoich posiedzeniach członkowie Rady dyskutują  
o udoskonalaniu programu kształcenia, jak również o możliwościach zwiększenia udziału studentów 
w programach wymiany międzynarodowej. Jednym z istotnych czynników poszerzających ofertę 
edukacyjną jest wdrażanie nowych i innowacyjnych zagadnień w ramach istniejących kursów lub 
zgłaszanie całkiem nowych przedmiotów do wyboru, realizowanych w języku obcym (cz. III. zał. nr 1. 
załącznik do tabeli 6), jako wynik prowadzenia innowacyjnych badań oraz szerokiej współpracy 
międzynarodowej (zał. I.2.18). 

 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym 
i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

 

 Studenci Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie korzystają z różnorodnych form 
wsparcia socjalnego, materialnego, edukacyjnego, naukowego i doradczego. Dostęp do wsparcia jest 
powszechny, przejrzysty i bezstronny.  

8.1. Dostosowanie systemu wsparcia do potrzeb różnych grup studentów, w tym potrzeb 
studentów z niepełnosprawnością 

 Wydział Leśny podejmuje regularnie działania w celu doskonalenia systemu wsparcia 
indywidualnego jak i wsparcia poszczególnych grup studentów. Zasady i zakres wsparcia studentów 
mają charakter ogólnouczelniany.  

 Wsparcie indywidualne studentów jest realizowane głównie poprzez indywidualną organizację 
studiów (IOS) zgodnie z Regulaminem Studiów wprowadzonym Zarządzeniem Rektora nr 20/2019  
z dnia 29 kwietnia 2019 r. (zał.I.2.28). IOS jest ustalana przez Dziekana na wniosek studenta i dotyczy 
w szczególności: osób z niepełnosprawnością; cudzoziemców; osób przyjętych na studia w wyniku 
potwierdzenia efektów uczenia się oraz studentów w ciąży i będących rodzicami. Wsparcie w postaci 
IOS udzielane jest także studentom: wybranym do kolegialnych organów uczelni; studiującym na 
drugim kierunku studiów, jeżeli średnia ocen wynosi co najmniej 4,0; odbywającym część studiów  
w innej uczelni krajowej lub zagranicznej; studentom innych uczelni, studiującym w ramach wymiany 
studenckiej oraz studentom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Wsparcie w postaci IOS 
może obejmować zmianę: kolejności realizacji przedmiotów i kursów oraz innych wydzielonych grup 
zajęć; harmonogramu realizacji zajęć; formy realizacji zajęć, w tym zajęć specjalistycznych i praktyk 
zawodowych oraz zajęć z wychowania fizycznego, a także zmianę formy i terminu zaliczania zajęć 
dydaktycznych. 

 Studenci Wydziału Leśnego znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej czy życiowej 
mogą ubiegać się o różnego rodzaju świadczenia materialne takie jak: stypendium socjalne, 
stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Studenci mogą się dodatkowo ubiegać  
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o zakwaterowanie w domu studenckim (również dla małżonka lub dziecka) oraz wyżywienie  
w stołówce studenckiej uczelni. Zasady i kryteria przyznawania pomocy materialnej reguluje 
Regulamin studiów (zał.I.2.28) oraz Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Rolniczego 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (zał.I.8.01.1). Stawki świadczeń materialnych, jakie przyjęte zostały 
w roku akademickim 2020/2021 przedstawiono w załączniku I.8.01.2. Wykaz studentów 
ubiegających się o przyznanie świadczenia oraz o przyznanie miejsca w domu akademickim w latach 
2015-2020 zamieszczono w załączniku I.8.01.3. 

 Studenci Wydziału Leśnego mają możliwość zakwaterowania w czterech nowoczesnych Domach 
Studenckich UR o wysokim standardzie użytkowym: DS-1 “Bratniak”, DS-2 “Młodość”, DS-3 “Oaza” 
oraz DS-4 “Czwórka+”. Wszystkie budynki przystosowane są do pobytu i zamieszkania przez osoby 
niepełnosprawne. Miejsce w domu studenckim w pierwszej kolejności otrzymuje student, którego 
miejsce stałego zamieszkania uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia codzienny dojazd na 
zajęcia. Miejsce w domu studenckim przysługuje również sierotom zupełnym, bez względu na 
miejsce stałego zamieszkania. W uzasadnionych przypadkach student może ubiegać się o dodatkowe 
miejsce w domu studenckim dla swojego współmałżonka lub swojego dziecka. Student z orzeczoną 
niepełnosprawnością może ubiegać się również o miejsce dla asystenta. W latach 2015-2015 
studentom kierunku leśnictwo przyznano 1673 miejsc w domach akademickich (zał.I.8.01.3). W 
budynku Wydziału Leśnego studenci mogą korzystać z oferty punktu gastronomicznego “Bar Leśnik”, 
który jest obsługiwany przez firmę zewnętrzną na zasadach komercyjnych. Studenci Uniwersytetu 
Rolniczego mają dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach NFZ w przychodni “ScanMed”. 

 Instrument zapomogi jest wsparciem o charakterze indywidualnym, dedykowanym studentom, 
którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, takiej jak np.: śmierć lub ciężka choroba 
członka rodziny; urodzenie dziecka; klęska żywiołowa (np. pożar, powódź); nieszczęśliwy wypadek; 
oraz inne podobne zdarzenia.  

 Studenci w trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać ze stypendium socjalnego. Stypendium 
socjalne przyznawane jest studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie 
przekracza maksymalnej wysokości dochodu ustalonego przez Rektora w porozumieniu  
z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów na dany rok akademicki (zał.I.8.01.2). Próg dochodowy 
uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim ogłaszany jest corocznie 
odrębnym komunikatem Rektora. W latach 2015-2021 złożonych zostało łącznie 1482 wniosków o 
przyznanie stypendiów socjalnych (zał.I.8.01.3). 

 System wsparcia dostosowany jest do różnych grup studentów, w tym studentów  
z niepełnosprawnością. Ważnym elementem tego systemu jest stypendium dla osób 
niepełnosprawnych przyznawane niezależnie od dochodu studenta i jego rodziny. Stypendium 
przyznawane jest na rok akademicki, chyba że niepełnosprawność potwierdzona jest orzeczeniem 
wydanym na czas określony. Wówczas prawo do stypendium ustala się do miesiąca, w którym 
upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca roku akademickiego. Rektor  
w odrębnym komunikacie, w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów określa stawki 
stypendium dla osób niepełnosprawnych na dany rok akademicki (zał.I.8.01.2). W latach 2015-2021  
złożonych zostało 83 podań o stypendia dla osób niepełnosprawnych (zał.I.8.01.3). Oprócz wsparcia 
materialnego, studenci z niepełnosprawnością mogą korzystać z bieżącej pomocy ze strony 
Pełnomocnika Dziekana ds. Studentów Niepełnosprawnych, Pełnomocnika Rektora UR ds. 
Studentów Niepełnosprawnych oraz Pełnomocnika Uczelnianej Rady Samorządu Studentów ds. 
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Studentów Niepełnosprawnych. W celu zapewnienia kompleksowego wsparcia osób z 
niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie funkcjonuje Biuro Pomocy 
Materialnej i Osób Niepełnosprawnych, do którego zadań należą m.in.: diagnozowanie potrzeb 
studentów z niepełnosprawnościami w celu zapewnienia im warunków do pełnego udziału w 
procesie kształcenia i działalności naukowej; przedstawianie osobom z niepełnosprawnością 
informacji o przysługujących im świadczeniach i uprawnieniach oraz inicjowanie i nadzór nad 
przedsięwzięciami z zakresu tworzenia odpowiednich warunków umożliwiających kontynuowanie 
kształcenia przez osoby z niepełnosprawnością. Wszystkie budynki związane z prowadzeniem zajęć 
dydaktycznych, a także budynki domów studenckich przystosowane są do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami (zał.I.2.30). Warunki pełnego zaspokajania indywidualnych potrzeb 
materialnych i infrastrukturalnych oraz tworzenie przyjaznego procesu kształcenia dla studentów 
niepełnosprawnych systemowo reguluje Zarządzenie Rektora Nr 52/2014 wprowadzające Regulamin 
dofinansowania zadań związanych ze stwarzaniem studentom i doktorantom UR będącym osobami 
niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia (zał.I.2.29). Uniwersytet 
Rolniczy w Krakowie sygnował „Porozumienie Krakowskich Uczelni” w sprawie pomocy w procesie 
kształcenia osobom niepełnosprawnym. Dzięki temu studenci WL mogą korzystać z zajęć 
dostosowanych do stopnia niepełnosprawności realizowanych również na innych uczelniach 
krakowskich, wymaganych i akceptowanych w procesie kształcenia na kierunku Leśnictwo 
(zał.I.8.01.4). 

 Specjalny rodzaj wsparcia dedykowany jest studentom pierwszego roku. Otrzymują oni wsparcie 
od wskazanego przez Dziekana opiekuna I roku studiów, wybieranego spośród pracowników 
będących nauczycielami akademickimi. Opiekun służy swoją wiedzą i doświadczeniem, udzielając 
wsparcia w procesie studiowania oraz rozwiązywania różnych problemów szeroko rozumianego życia 
studenckiego. 

 W celu wsparcia studentów kończących dany stopień studiów proces dyplomowania został 
odpowiednio wkomponowany w organizację procesu kształcenia, co zostało przedstawione  
w kryterium 2. 

 

8.2. Zakres i formy wspierania studentów w procesie uczenia się 

 Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oferuje swoim studentom różnorakie formy 
wsparcia w procesie uczenia się m. in.: 

1) możliwość korzystania z zasobów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego dysponującej 
bardzo zasobnym księgozbiorem, obejmującym dziedziny wiedzy reprezentowane przez wszystkie 
kierunki kształcenia; 

2) dostęp do czytelni studenckich wyposażonych w terminale komputerowe; 

3) dostęp na miejscu do tematycznych baz danych związanych ze studiowaną dziedziną; 

4) dostęp do kolekcji i ekspozycji wspomagających proces uczenia się w postaci zielników, kolekcji 
spreparowanych zwierząt, próbek drewna, profili glebowych itp. (zał.I.5.02); 

5) konsultacje pracowników naukowo-dydaktycznych wydziału (w tym on-line przy użyciu 
oprogramowania MS Teams); 
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6) możliwość udziału w seminariach dyplomowych i specjalistycznych; 

7) bezprzewodowy dostęp do sieci Internet we wszystkich budynkach, w których prowadzona jest 
dydaktyka; 

8) dostęp do uczelnianej platformy e-learningowej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie „eUReKa”; 

9) dostęp do oprogramowania MS Teams umożliwiającego odbywanie zajęć dydaktycznych w trybie 
zdalnym;  

10) możliwość indywidualnej organizacji studiów. 

 Wsparcie studentów realizowane jest w trakcie całego procesu dydaktycznego poprzez 
bezpośredni kontakt z prowadzącym zajęcia – tj. w trakcie wykładów, ćwiczeń, seminariów 
dyplomowych. Wsparcie to polega na udzielaniu bieżących konsultacji w trakcie w/w zajęć. Studenci 
mogą również korzystać ze wsparcia dydaktycznego podczas konsultacji (dyżurów), w terminach 
wyznaczonych przez prowadzących zajęcia, w trakcie których studenci uzyskują potrzebne 
informacje i wyjaśnienia związane z realizowanymi zadaniami, projektami, czy też uzyskują 
wyjaśnienia dotyczące treści teoretycznych. Aktualne informacje o terminach konsultacji 
udostępniane są dla studentów na platformie USOS. 

 Narzędziami systemu wsparcia studentów w procesie uczenia się, zwłaszcza obecnie w trakcie 
nauki zdalnej, są również wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne, zamieszczane na internetowych 
stronach pracowników, katedr oraz na platformach eUReKa oraz MS Teams. Na tych stronach 
zamieszczone są wersje elektroniczne skryptów, tabel, schematów obliczeniowych i innych 
materiałów. Studenci, korzystając z tych danych mogą uzyskać wyjaśnienia i pomoc kontaktując się  
z prowadzącym zajęcia za pomocą poczty internetowej, przesyłając zapytania na mailowy adres 
służbowy prowadzącego lub za pośrednictwem platform USOS, eUReKa czy MS Teams. Wymienione 
systemy umożliwiają bezpośrednie dotarcie z informacjami do dowolnej grupy zajęciowej 
studentów, co usprawnia ich uczestnictwo w zajęciach. 

 

8.3.a. Wsparcie krajowej i międzynarodowej mobilności studentów 

 Studenci Wydziału Leśnego uczestniczą w międzynarodowej wymianie studentów głównie w 
ramach programu ERASMUS+ oraz CEEPUS. Wsparciem dla studentów w zakresie mobilności 
międzynarodowej jest Biuro Współpracy i Wymiany Międzynarodowej podlegające merytorycznie 
Prorektorowi ds. Współpracy z Zagranicą. Działania związane z mobilnością i wymianą zagraniczną 
studentów w ramach Wydziału Leśnego koordynowane są przez Prodziekana ds. Dydaktycznych  
i Studenckich.  W celu wspierania mobilności studentów organizowane są spotkania informacyjne na 
temat dostępnych możliwości w tym zakresie. Do działań wspierających mobilność studentów można 
zaliczyć pomoc materialną, której zasady reguluje Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wprowadzony Zarządzeniem Rektora Nr 164/2020  
z dnia 1 października 2020 roku (zał.I.8.01.1). Zawarto w nim regulacje w zakresie przyznawania 
stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne, które stanowią wsparcie  
w trakcie studiowania nie tylko w macierzystej uczelni, lecz również w trakcie studiowania 
realizowanego w ramach wymiany krajowej i międzynarodowej. Wparcie dla studentów  
w omawianej materii stanowią także coroczne spotkania otwarte organizowane przez pracowników 
Biura Współpracy i Wymiany Międzynarodowej UR w Krakowie w porozumieniu z Prodziekanem ds. 
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Dydaktycznych i Studenckich Wydziału Leśnego. Na takich spotkaniach studenci leśnictwa mają 
możliwość zapoznania się z aktualną ofertą wyjazdów zagranicznych na studia lub praktykę  
w ramach programu ERASMUS+ lub CEEPUS. 

 

8.3.b. Wsparcie studentów w prowadzeniu działalności naukowej oraz publikowaniu lub 
prezentacji jej wyników  

 Wsparcie studentów w prowadzeniu działalności naukowej realizowane jest w głównej mierze 
poprzez organizowanie studenckiego ruchu naukowego w ramach Koła Naukowego Leśników (KNL). 
Funkcjonowanie Koła Naukowego Leśników określa Regulamin Kół Naukowych UR (zał.I.8.02.1) 
wprowadzony Zarządzeniem Rektora Nr 56/2015 (zał.I.8.02.2). KNL składa się z 13 sekcji, które 
stwarzają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności studentów pod kierunkiem pracowników 
naukowo-dydaktycznych Wydziału. W ramach Koła Naukowego funkcjonuje Sekcja Biometryczna, 
Sekcja Bioróżnorodności Leśnej, Sekcja Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody, Sekcja 
Dendrochronologiczna, Sekcja Dokumentacji Fotograficznej, Sekcja Edukacji Leśnej, Sekcja Ekologii 
Lasu, Sekcja Entomologiczna, Sekcja Geomatyki, Sekcja Gleboznawstwa i Siedliskoznawstwa Leśnego, 
Sekcja Fitopatologii i Mykologii Leśnej, Sekcja Łowiecka, Sekcja Ornitologiczna oraz Sekcja 
Użytkowania Lasu. Liczba Sekcji zmienia się i jest dostosowywana do zainteresowań sygnalizowanych 
przez studentów.  

Sekcję Koła stanowi grupa co najmniej pięciu studentów realizujących i pogłębiających swoje 
zainteresowania naukowe i badawcze w określonej dziedzinie nauki i specjalności naukowej. Sekcja 
posiada nazwę, opiekuna naukowego oraz przewodniczącego. Koło pod względem organizacyjno-
prawnym podlega Prodziekanowi ds. Dydaktycznych i Studenckich, natomiast w sprawach 
merytorycznych - powoływanemu przez dziekana opiekunowi Koła. Opiekunowie poszczególnych 
Sekcji KNL wspierają studentów w organizacji obozów naukowych, opracowywaniu referatów 
i posterów prezentowanych na sesjach kół naukowych oraz konferencjach naukowych. Okazją do 
doskonalenia warsztatu prezentowania wyników badań naukowych są coroczne Sesje Kół 
Naukowych Uniwersytetu Rolniczego przeprowadzane w dwóch etapach: wydziałowym 
i ogólnouczelnianym. Sekcje Koła Naukowego Leśników od lat prezentują na nich swój dorobek 
naukowy. Sesje wydziałowe mają formę konkursową, a referaty oceniane są przez jury złożone 
z pracowników Wydziału. Koordynacją działań w zakresie organizacji sesji kół naukowych i innych 
wydarzeń o charakterze naukowym i popularno-naukowym w obszarze Uniwersytetu, zajmuje się 
Rada Kół Naukowych, której przewodniczy Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych. W skład Rady 
wchodzi pełnomocnik Dziekana wraz z opiekunami kół naukowych oraz przedstawiciel studentów 
Wydziału. Studenci realizujący swoje zainteresowania naukowe w ramach KNL biorą także czynny 
udział w sesjach kół naukowych o zasięgu ogólnopolskim, dzięki czemu mogą poznać i nawiązać 
współpracę z innymi ośrodkami badawczymi w Polsce. Wymiernym efektem wsparcia dużej 
aktywności studentów w Kole Naukowym Leśników jest wydanie przez Wydawnictwo UR w Krakowie 
zbiorczej publikacji referatów pt. „Aktualne kierunki badań Kół Naukowych Leśników”, pochodzących 
z III Konferencji Kół Naukowych Leśników, jaka odbyła się w Wiśle-Ustroniu w dniach 6-9.12.2018 r. 
Studenci oprócz uczestnictwa w KNL są również zachęcani i wspierani przez pracowników Wydziału 
w zakresie organizacji i uczestnictwa w różnych inicjatywach mających na celu promowanie nauki, 
takich jak Noc Naukowców, Festiwal Nauki, GIS Day czy konferencje naukowe. Działalność kół 
naukowych na UR jest finansowana z funduszu dydaktycznego Prorektora ds. Kształcenia oraz 
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Dziekana WL. Wnioski o wyjazdy studentów na obozy naukowe opiniowane są przez Pełnomocnika 
Dziekana ds. Kół Naukowych i Dziekana Wydziału, a następnie przedstawiane do finansowania 
Prorektorowi ds. Kształcenia. Władze Wydziału skutecznie wspierają działalność KNL finansowo i 
organizacyjnie. Szczegółowe sprawozdania z działalności KNL w latach 2015-2020 zostały 
zamieszczone w załączniku I.8.02.3. 

 Pomoc naukową studenci otrzymują również przystępując do realizacji prac inżynierskich  
i magisterskich. Student ma możliwość wyboru tematu pracy i promotora zgodnie ze swoimi 
zainteresowaniami naukowymi. W okresie przygotowywania pracy student poznaje tajniki pracy 
naukowej. W trakcie zajęć w ramach seminariów dyplomowych studenci zdobywają umiejętności 
prezentowania wyników pracy badawczej oraz obrony przyjętych rozwiązań i metod badań, które są 
tematem dyskusji prowadzonej przez prowadzącego seminarium.  

 Ogromne znaczenie w zapewnieniu studentom wsparcia naukowego jest możliwość uczestnictwa 
studentów, przeważnie dyplomantów, w pracach naukowo-badawczych, stanowiących element 
badań w ramach realizowanych w poszczególnych jednostkach wszelkiego rodzaju projektach 
naukowo-badawczych (zał.I.1.08, zał.I.1.09). Ten rodzaj współpracy naukowców Wydziału ze 
studentami stanowi forpocztę do wyszukania najzdolniejszych z nich i zainteresowania ich dalszym 
rozwojem naukowym poprzez studia trzeciego stopnia. Owocem włączania studentów w bieżącą 
działalność naukową pracowników Wydziału są liczne publikacje naukowe z ich udziałem (zał.I.1.09). 

  

8.3.c. Wsparcie studentów we wchodzeniu na rynek pracy lub kontynuowaniu edukacji 

 Ważnym elementem systemu wsparcia studentów we wchodzeniu na rynek jest 
zagwarantowanie możliwości realizacji praktyk studenckich i staży zawodowych w 
przedsiębiorstwach z branży leśnej, bądź branży pokrewnych oraz udziału w szkoleniach 
specjalistycznych. Nad sprawnym funkcjonowaniem systemu czuwa Pełnomocnik Dziekana ds. 
Praktyk. Studenci Wydziału Leśnego mają możliwość udziału w kursach i szkoleniach 
specjalistycznych zwiększających atrakcyjność absolwentów na rynku pracy organizowanych przez 
Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie we współpracy z 
Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk (kurs brakarski, kurs operatora maszyn wielooperacyjnych, 
kursy z obsługi specjalistycznego oprogramowania, kusy z zakresu kompetencji miękkich i inne). W 
latach 2015-2020 z różnego rodzaju form wsparcia w tym zakresie mogło skorzystać 546 studentów 
(zał.I.6.04). Dodatkowym wsparciem dedykowanym dla trzech absolwentów z najwyższą średnią 
ocen (oddzielnie na I oraz II stopniu studiów) jest gwarancja zatrudnienia w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP) na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy 
Dyrektorem Dyrekcji Generalnej LP, a Dziekanami wybranych wydziałów leśnych w Polsce 
(zał.I.8.02.4). Wsparcie studentów we wchodzeniu na rynek pracy realizowane jest również poprzez 
działalność Biura Karier Uniwersytetu Rolniczego. Na stronie internetowej Biura Karier pracodawcy 
mogą zamieszczać oferty pracy, stażu czy praktyk. Pomoc w rozpoczęciu aktywności zawodowej 
oferuje także Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który 
powstał z myślą o młodych, aktywnych i przedsiębiorczych osobach, chcących założyć własną firmę 
(https://cawp.urk.edu.pl/index/site/7084). Celem Inkubatora jest pomoc studentom w rozpoczęciu 
aktywności zawodowej, a w szczególności w założeniu własnego biznesu. Aby jak najlepiej 
przygotować przyszłych absolwentów do samodzielnej pracy, w styczniu 2021 zorganizowano 



  

 

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 82 

 

szkolenie dla studentów leśnictwa z udziałem przedstawiciela Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 
dotyczące zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

 Należy podkreślić fakt, że integralną część programu studiów na Wydziale Leśnym UR stanowi 
praktyka zawodowa w jednostkach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, parkach 
narodowych i Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (zał.I.2.44). Zagadnienie to zostało omówione 
w kryterium 2.  

 Studenci, którzy chcieliby podjąć pracę w środowisku międzynarodowym mają możliwość 
ukończenia dodatkowego kursu z języka angielskiego „English for Work” obejmującego zajęcia  
o tematyce związanej m.in. z: poszukiwaniem pracy, pisaniem CV i listu motywującego, rozmową 
kwalifikacyjną, komunikacją w zakresie udziału w zebraniach, pracą w grupie, rozwiązywaniem 
problemów, negocjacjami, pisaniem wiadomości formalnych i nieformalnych. 

 Wsparcie studentów w kontynuowaniu nauki realizowane jest poprzez bogatą ofertę studiów 
podyplomowych, co zostało omówione w kryterium 6.  

 

8.3.d. Wsparcie aktywności studentów: sportowej, artystycznej, organizacyjnej, w zakresie 
przedsiębiorczości 

 Studenci leśnictwa korzystają z bogatej oferty wsparcia aktywności sportowej, artystycznej, 
organizacyjnej oraz w zakresie przedsiębiorczości. Wsparcie studentów w zakresie aktywności 
sportowej realizowane jest w głównej mierze poprzez działalność Studium Wychowania Fizycznego. 
W trosce o podtrzymanie sprawności i aktywności fizycznej studentów Studium Wychowania 
Fizycznego przygotowało atrakcyjną ofertę edukacyjną zajęć wychowania fizycznego, fakultetów  
i wyjazdów turystyczno – rekreacyjnych. Dla studentów, którzy chcieliby kontynuować karierę 
sportową w sekcjach AZS, istnieje możliwość regularnego współzawodnictwa sportowego w ramach 
Małopolskiej Ligi Akademickiej i Ogólnopolskich Mistrzostw Uczelni Wyższych (zał.I.8.02.5). Wsparcie 
rozwoju artystycznego i organizacyjnego studentów realizowane jest poprzez działalność organizacji i 
klubów studenckich działających przy Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie (CKiKU). Centrum Kultury ma przede wszystkim za zadanie szerzyć  
i propagować wartości kulturalne w środowisku akademickim Uniwersytetu. Realizowane jest to 
poprzez inicjowanie imprez mających wymiar wartości estetycznych, których zadaniem jest 
uwrażliwienie młodych ludzi na świat kultury oraz wzbudzanie potrzeby zaangażowania się w 
środowisko akademickie, a także ich promocję. Studenci Wydziału Leśnego mają możliwości rozwoju 
m. in. w ramach Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Hagard” (zał.I.8.02.6), Studenckiego Zespołu 
Góralskiego „Skalni”, Chóru Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (zał.I.8.02.7), czy Klubu „BUDA”. Na 
kampusie Wydziału Leśnego mieści się Klub Akademicki ARKA - ostatni w środowisku krakowskim 
działający na zasadach niekomercyjnych klub studencki. Działalność Klubu opiera się na pracy Rady 
Programowej, która polega na szerzeniu i propagowaniu szeroko pojętej kultury studenckiej bez 
nastawienia na wymierne korzyści finansowe. Ważnym elementem wsparcia dla studentów 
zaangażowanych na rzecz rozwoju społeczno-kulturalnego i promocji Uczelni są nagrody pieniężne 
przyznawane z Funduszu Promocji Wychowania Uniwersytetu Rolniczego (zał.I.8.02.8). Innym 
przykładem wsparcia działalności artystycznej studentów jest zorganizowany przez Studium Języków 
Obcych UR konkurs lingwistyczno-fotograficzny „W studenckim obiektywie – fotografia jako język 
uniwersalny” (zał.I.1.7.05.1-2). Odrębną formę wsparcia aktywności studenckiej jest udział 
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Uniwersytetu Rolniczego w projekcie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii 
Akademickiej. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych opracowanych w Sztabie 
Generalnym WP.  

   

8.4. System motywowania studentów do osiągania lepszych wyników w nauce oraz działalności 
naukowej oraz sposoby wsparcia studentów wybitnych 

 W motywowaniu studentów Wydziału Leśnego do osiągania lepszych wyników w nauce oraz 
działalności naukowej, artystycznej lub sportowej bardzo ważną rolę pełni stypendium Rektora. 
Stypendium to otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, który jest: 
laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego; 
lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w wybranej 
dyscyplinie sportowej. Na drugim i kolejnych latach studiów stypendium może otrzymać student 
studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia, który w poprzednim roku akademickim 
uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe 
we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Szczegółowe warunki oraz tryb 
przyznawania stypendium Rektora określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wprowadzony Zarządzeniem Rektora Nr 164/2020 z 
dnia 1 października 2020 roku (zał.I.8.01.1). W latach 2015-2021 złożonych zostało 1011 wniosków o 
przyznanie stypendiów rektora dla studentów Wydziału Leśnego (zał.I.8.01.3). 

 Wyróżniający się studenci mają także możliwość otrzymania jednorazowego stypendium za 
twórcze osiągnięcia naukowe w ramach Własnego Funduszu Stypendialnego dla Studentów 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, którego zasady reguluje Regulamin Własnego Funduszu 
Stypendialnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (zał.I.8.03.1) 
wprowadzony Zarządzeniem Rektora UR Nr 3/2010 (zał.I.8.03.2).  

 Jedną z form wsparcia studentów jest również stypendium Fundacji Uniwersytetu Rolniczego, 
przyznawane corocznie studentom z rodzin o utrudnionym dostępie do kształcenia, a którzy osiągają 
wysokie wyniki w nauce (zał.I.8.03.3-4). Najlepsi studenci mogą ubiegać się o stypendium Ministra 
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Studenci wyróżniający się, którzy studiują równolegle inne kierunki 
studiów mogą liczyć na wsparcie w postaci indywidualnej organizacji studiów. 

 Ważną formą motywacji do osiągania jak najlepszych wyników w nauce jest, wspomniane 
wcześniej, porozumienie zawarte pomiędzy Dyrektorem Dyrekcji Generalnej LP, a Dziekanami 
wybranych wydziałów leśnych w Polsce, gwarantujące zatrudnienie w PGL LP dla trzech 
absolwentów leśnictwa w danym roku akademickim, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen 
(oddzielnie na I oraz II stopniu studiów; zał.I.8.02.4). 
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8.5. Sposoby informowania studentów o systemie wsparcia, w tym pomocy materialnej 

 Na początku roku akademickiego nowo przyjęci studenci na spotkaniu z Prodziekanem ds. 
Dydaktycznych i Studenckich lub opiekunem pierwszego roku studiów uzyskują wszystkie niezbędne 
informacje dotyczące różnych form wsparcia, w tym pomocy materialnej. Akty prawne, procedury  
i inne niezbędne informacje dotyczące sytemu wsparcia studentów zamieszczone są na stronie 
internetowej Uczelni oraz Wydziału. Najważniejsze informacje udostępniane są dodatkowo  
w gablotach umiejscowionych przy Dziekanacie. Studenci są także informowani przez Dziekanat 
drogą elektroniczną o nadchodzących terminach składania wniosków o różnego rodzaju stypendia  
i inne formy wsparcia (np. miejsce w domu akademickim). Informacje o dostępnych formach 
wsparcia są na bieżąco przekazywane przez pracowników Dziekanatu do samorządu studentów, 
opiekunów oraz starostów roku. Pracownicy Dziekanatu służą pomocą i radą w prawidłowym 
przygotowaniu wniosków oraz kompletowaniu wymaganych dokumentów. 

 

8.6. Sposoby rozstrzygania skarg i rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez studentów  

 Studenci mają możliwość składania indywidualnych wniosków i uwag dotyczących m. in. 
programu studiów, sposobu prowadzenia zajęć i oceniania efektów uczenia się, rozkładu zajęć oraz 
wszelkich innych spraw związanych z szeroko pojętym życiem akademickim do Prodziekana ds. 
Dydaktycznych i Studenckich. W zależności od specyfiki konkretnej sprawy, wnioski składane są 
indywidualnie lub za pośrednictwem opiekunów czy starostów roku lub przedstawicieli samorządu 
studentów. W sytuacji niezadowolenia z rozstrzygnięcia danej sprawy, studenci mają możliwość 
odwołania się do Dziekana Wydziału lub Prorektora ds. Kształcenia. Drogą do zgłaszania przez 
studentów różnego rodzaju uwag i postulatów na temat sposobu prowadzenia zajęć są anonimowe 
ankiety dostępne po zakończeniu danego kursu. Wyniki ankiet są analizowane przez Władze 
Wydziału i w razie konieczności konfrontowane z opinią nauczycieli akademickich. W konkretnych 
przypadkach podejmowane są odpowiednie działania mające na celu uwzględnienie uzasadnionych 
uwag i postulatów studentów. 

 W celu poznania efektywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów na drodze mediacji, 
studenci mogą korzystać ze wsparcia rzecznika akademickiego powołanego przez Rektora UR 
(zał.I.4.15). Studenci mają możliwość składania skarg, m. in. w związku z naruszeniem ich praw  
i interesów, niewłaściwym wykonywaniem obowiązków przez pracowników Uczelni, a także 
sygnalizowania sytuacji konfliktowych powstałych w toku procesu kształcenia. Skargi i odwołania 
studentów (w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej) są rozstrzygane na bieżąco w sposób 
przejrzysty i skuteczny, zgodnie ze Statutem UR. W przypadku spraw dotyczących pomocy 
materialnej odwołania są rozpatrywane na drodze postępowania administracyjnego. Skargi mogą 
być składane osobiście, za pośrednictwem starosty roku, przedstawiciela samorządu studenckiego 
lub w Dziekanacie. 

 

8.7. Zakres, poziomu i skuteczność systemu obsługi administracyjnej studentów 

 Studenci Wydziału Leśnego mogą liczyć na profesjonalną obsługę administracyjną ze strony 
pracowników Dziekanatu. Studenci przyjmowania są w godzinach określonych w grafiku dostępnym 
na stronie internetowej Wydziału oraz przy drzwiach wejściowych do Dziekanatu. W sytuacjach 
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wyjątkowych studenci przyjmowani są także poza wyznaczonymi godzinami. W przypadkach dużej 
kumulacji spraw np. przy składaniu wniosków stypendialnych, czy oddawaniu prac dyplomowych, 
godziny pracy Dziekanatu są wydłużane w celu zapewnienia płynnej obsługi studentów. Pracownicy 
Dziekanatu Wydziału Leśnego uczestniczą systematycznie w szkoleniach mających na celu 
podniesienie kwalifikacji zawodowych. W latach 2015-2020 uczestniczyli oni w 19 szkoleniach 
podnosząc swoje kwalifikacje m.in. w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami, ochrony 
danych osobowych, obsługi studentów z zagranicy czy obsługi systemu elektronicznego obiegu 
dokumentów (zał.I.8.04). 

 

8.8. Działania informacyjne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa studentów, przeciwdziałania 
dyskryminacji i przemocy; zasady reagowania w przypadku zagrożenia lub naruszenia 
bezpieczeństwa, dyskryminacji i przemocy wobec studentów 

 Nad bezpieczeństwem studentów, pracowników oraz mienia Uniwersytetu Rolniczego czuwa 
Straż UR. Do podstawowych zadań Straży UR należy: 

- ochrona mienia ruchomego i nieruchomego, 

- natychmiastowe reagowanie w sytuacjach awaryjnych, 

- sygnalizowanie o zagrożeniach wynikających ze złego stanu technicznego sieci i urządzeń 
technicznych, 

- sprawdzanie tożsamości osób przychodzących oraz wychodzących z budynków UR, 

- udzielanie informacji o lokalizacji jednostek, 

- patrolowanie terenu i obiektów Uczelni oraz podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku 
zagrożeń (pożar, kradzież, itp.), 

- ewidencjonowanie i nadzorowanie systemów alarmowych i systemu telewizji dozorowej. 

 Wydział Leśny podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić bezpieczeństwo studentów oraz 
przeciwdziałać dyskryminacji i przemocy. Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie podpisał 
porozumienie z Komendą Miejską Policji w Krakowie, co zaowocowało szeregiem działań 
wpływających na poprawę bezpieczeństwa studentów Uczelni. Spotkania ze Strażą UR oraz 
przedstawicielami policji krakowskiej odbywają się na wszystkich Wydziałach i mają na celu 
zapoznanie studentów z problemami i zagrożeniami jakie mogą napotkać zarówno na terenie 
uczelni, jak i w samym mieście. W różnorakie działania podejmowane w ramach „Zintegrowanej 
polityki bezpieczeństwa UR” (zał.I.8.05) zaangażowali się sami studenci, dzięki czemu władze Uczelni 
mają szersze spojrzenie na potencjalne problemy i zagrożenia. Wśród studentów wszystkich 
Wydziałów przeprowadzono badania ankietowe dotyczące poczucia bezpieczeństwa na uczelni. 
Studenci w ankietach wskazywali niebezpieczne zdarzenia, z jakimi spotkali się na terenie Uczelni lub 
w jej sąsiedztwie, a także zgłaszali jakie działania powinny zostać podjęte, aby zwiększyć poziom 
bezpieczeństwa w obrębie Uczelni. Ponadto, dla zapewnienia kontroli bezpieczeństwa budynek 
Wydziału wyposażony został w system alarmowy oraz system telewizji dozorowej. Kamery systemu 
rozmieszczone są zarówno wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz, a obraz z kamer jest kontrolowany i 
analizowany na bieżąco przez pracowników Straży UR. W przypadku zauważenia niepokojących 
zdarzeń, studenci mogą je zgłaszać bezpośrednio władzom Wydziału lub za pomocą systemu ankiet 
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elektronicznych. Jeśli zgłoszone zostaną przypadki dyskryminacji, molestowania lub przemocy 
natychmiast wszczynana jest procedura dyscyplinarna. Na Uczelni funkcjonują powołane do tego 
celu komisje dyscyplinarne (https://urk.edu.pl/komisje_dyscyplinarne.html). Na Wydziale Leśnym 
działa również Pełnomocnik Dziekana ds. Studentów Niepełnosprawnych, który czuwa nad tym, aby 
nie dochodziło do przypadków dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. 

 

8.9. Współpraca z Samorządem Studentów i Organizacjami studenckimi 

 Samorząd studentów Wydziału Leśnego UR jest reprezentantem wszystkich studentów Wydziału. 
Wydziałowa Rada Samorządu Studentów (WRSS) działa na różnych płaszczyznach życia uczelnianego 
i studenckiego. Przedstawiciele WRSS wchodzą w skład różnego rodzaju struktur i organów 
uczelnianych i wydziałowych. Władze oraz pracownicy Wydziału Leśnego od lat współpracują z WRSS 
w celu rozwiązywania bieżących spraw studenckich, jak również zapewnienia odpowiedniego 
wsparcia i pomocy dla organizacji inicjatyw studenckich. Owocem tej współpracy na przestrzeni lat 
jest możliwość organizacji i współorganizacji przez studentów wielu inicjatyw integrujących 
środowisko studentów leśnictwa z Polski i Europy, np.: 

 Międzynarodowa Konferencja Studentów Leśnictwa i Technologii drewna „InterFOB”,  
 Ogólnopolska Konferencja Studentów Leśnictwa, 
 Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Studentów Leśnictwa. 

 Wymienione powyżej inicjatywy są organizowane wraz z Samorządami Wydziału Leśnego  
i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wydziału Leśnego Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 2008 roku na podstawie podpisanego 
porozumienia Wydziałowa Rada Samorządu Studentów współtworzy Trójporozumienie Samorządów 
Studenckich Wydziałów Leśnych z Poznania, Warszawy i Krakowa (zał. I.8.06). 

 Władze i Pracownicy Wydziału wspierają Samorząd również w wydarzeniach o zasięgu lokalnym 
tj. m. in. coroczna Organizacja Balu Leśnika oraz Dnia Leśnika. Są to dwa bardzo znaczące dla 
integracji Studentów WL wydarzenia mające również na celu promocję zarówno Wydziału, jak i 
polskiego leśnictwa.  

 Ponadto, zarówno Władze i Pracownicy Wydziału Leśnego, jak i WRSS WL mają możliwość 
współpracować z Kołem Naukowym Leśników. KNL zrzesza w swoich strukturach 13 odrębnych sekcji 
tematycznych, które co roku dzięki wsparciu Wydziału mogą prowadzić badania, uczestniczyć  
w obozach naukowych oraz prezentować wyniki swoich działań na Sesji Kół Naukowych 
Uniwersytetu Rolniczego, Konferencji Kół Naukowych Leśników współorganizowanej z Kołem 
Leśników Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz 
Kołem Naukowym Leśników Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie. Koło Naukowe Leśników bardzo aktywnie wspiera również wydarzenia o zasięgu 
lokalnym promujące Wydział i leśnictwo, np. Dni Otwarte Uniwersytetu Rolniczego, na których 
zarówno sprzęt jak i członkowie KNL przyciągają uwagę wielu zainteresowanych studiowaniem 
Leśnictwa osób. 
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8.10. Sposób, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia systemu wsparcia oraz 
motywowania studentów 

 System wsparcia i motywowania studentów podlega ciągłemu monitoringowi i ocenie przez 
Władze Wydziału, pracowników Dziekanatu, Pełnomocników Dziekana oraz opiekunów lat. 
Monitoring i ocena sytemu wsparcia odbywa się w ścisłej współpracy z samorządem studentów, za 
pośrednictwem którego studenci mają możliwość zgłaszania swoich uwag do Prodziekana ds. 
Dydaktycznych i Studenckich. Studenci mają również możliwość bezpośredniego zgłaszania swoich 
opinii i postulatów podczas spotkań z władzami Wydziału, dyżurów Dziekana i Prodziekana lub za 
pośrednictwem opiekunów roku. Kadra wspierająca proces kształcenia odpowiedzialna m.in. za 
układanie planów zajęć, rezerwację sal, itp. podlega ciągłej ocenie przez Dziekana Wydziału,  
a obsługa administracyjna studentów związana z bieżącym tokiem studiów, prowadzeniem akt 
studentów, dokumentacji etapowych osiągnięć studentów, itp. podlega stałej ocenie Prodziekana ds. 
Dydaktycznych i Studenckich, Dziekana oraz Kierownika Dziekanatu. Opinie i uwagi zgłaszane 
corocznie przez studentów oraz wszystkie osoby współodpowiedzialne za bieżący monitoring 
systemu wsparcia i motywowania studentów są uwzględniane przy opracowywaniu działań 
doskonalących, które są systematycznie wprowadzane w celu zapewnienia właściwego 
funkcjonowania sytemu. 

 

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji  
i osiąganych rezultatach 

Na stronie internetowej Wydziału Leśnego (https://wl.urk.edu.pl/) opublikowano szczegóły 
oferty dydaktycznej w tym, m.in.: opis kierunków studiów (w tym kierunku Leśnictwo), programy 
studiów, plany zajęć (harmonogramy), efekty uczenia się oraz charakterystykę sylwetek 
absolwentów kierunków na Wydziale Leśnym (tabela I.9.1). Materiały informacyjne dostępne na 
stronie Wydziału Leśnego zostały pogrupowane według odbiorców na treści: 

1. dotyczące informacji dla kandydatów na studia na Wydziale Leśnym, studentów, 
absolwentów oraz pracowników Wydziału Leśnego, 

2. dotyczące struktury Wydziału Leśnego, informacje o Władzach Dziekańskich, 
Pełnomocnikach Dziekana (ds. Praktyk, ds. Kół Naukowych, ds. Jakości Kształcenia oraz ds. 
Studentów Niepełnosprawnych), Komisjach Dziekańskich, Zespołach (ds. Nauki i Rozwoju 
Kadry, ds. Monitorowania Działalności Naukowej Pracowników oraz ds. Promocji i Reklamy 
Wydziału Leśnego), 

3. dotyczące informacji związanych z badaniami i nauką oraz promocją Wydziału Leśnego.  

Na stronie internetowej Wydziału Leśnego widnieje szczegółowy opis procesu rekrutacji na studia 
I, II oraz III stopnia, na studia w języku angielskim oraz na studia podyplomowe. W dziale dotyczącym 
systemu jakości kształcenia (kryterium 10) umieszczono opis funkcjonowania Wydziałowego 
Systemu Jakości Kształcenia, w tym zadania Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia, zadania 
Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia, regulamin komisji, procedury związane z zapewnieniem 
jakości kształcenia, efekty uczenia się na kierunkach realizowanych na Wydziale Leśnym, raporty 
roczne oceny jakości kształcenia oraz linki do formularzy dotyczących ewaluacji efektów uczenia się.  

Na stronie internetowej Wydziału Leśnego znajdują się ponadto informacje dla Studentów, 
dotyczące: zawodowych praktyk studenckich, praktyk studenckich za granicą (np. w ramach 
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programu Erasmus+ K107, Tempus czy Jean Monnet), oferty dydaktyczno-sportowej, zagadnień do 
egzaminu dyplomowego (z wytycznymi merytorycznymi i technicznymi dotyczącymi przygotowania  
i archiwizowania prac dyplomowych (APD)), działalności Koła Naukowego Leśników UR w Krakowie, 
działalności dziekanatu, działalności Samorządu Studentów Wydziału Leśnego, charakterystyki władz 
Wydziału i jego jednostek oraz działalności naukowej. Materiały zamieszczone na witrynie Wydziału 
są uzupełniane dodatkowo informacjami znajdującymi się na stronach internetowych 
poszczególnych katedr. Władze Wydziału dokładają starań by witryny były wykonane w oparciu  
o spójną, ujednoliconą szatę graficzną, posiadały wbudowane narzędzia ułatwiające odbiór 
informacji przez osoby niepełnosprawne, w szczególności z dysfunkcjami wzroku (możliwość 
powiększenia czcionki oraz zwiększenia kontrastu, w zgodzie z Ustawą o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. 2019 poz. 848, z wymogami Web 
Content Accessibility Guidelines oraz Krajowymi Ramami Interoperacyjności). 

Istotnie przydatne są także narzędzia, takie jak wyszukiwarka treści oraz wyszukiwarka 
pracowników. Najważniejsze informacje internetowe dostępne są także w wersji anglojęzycznej. 
Wszystko to ułatwia i usprawnia dostęp do informacji publicznych związanych z Wydziałem Leśnym. 

Tabela I.9.1. Wybrane treści opublikowane na stronach internetowych Wydziału Leśnego 

Adres internetowy Zakres tematyczny 

https://wl.urk.edu.pl/ Strona główna Wydziału Leśnego 

https://wl.urk.edu.pl/index/site/4927 Rekrutacja 

https://wl.urk.edu.pl/index/site/4959 Programy studiów z uwzględnieniem 
trybu i stopnia studiów 

https://wl.urk.edu.pl/index/site/4953 
Plany zajęć z uwzględnieniem poziomu 
i formy studiów 

https://wl.urk.edu.pl/index/site/4920 Wydziałowy System Jakości Kształcenia 

https://wl.urk.edu.pl/en 
Wersja anglojęzyczna strony głównej 
Wydziału Leśnego 

https://www.facebook.com/WydzialLesnyUrKrakow Wydział Leśny w mediach 
społecznościowych 

 

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom społeczności akademickiej - studentom, Wydział Leśny 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie podejmuje także aktywności w mediach 
społecznościowych (https://www.facebook.com/WydzialLesnyUrKrakow). W w/w social media,  
w szczególności publikowane są informacje związane z działalnością naukową studentów (sesje Koła 
Naukowego Leśników, organizacja i udział w Małopolskiej Nocy Naukowców), jak również fotorelacje 
z wyjazdów edukacyjnych, konferencji, konkursów (np. sekcji sportowej) i innych wydarzeń 
naukowych, kulturalnych i organizacyjnych. Ponadto, studentom i pracownikom Wydziału Leśnego 
udostępniane są informacje o wydarzeniach odbywających się w Uczelni, publikowane w takich 
mediach jak:  
 - Linkedin (https://pl.linkedin.com/edu/uniwersytet-rolniczy-im.-hugona-
ko%C5%82%C5%82%C4%85taja-w-krakowie-15930);  
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- Twitter (https://www.twitter.com/UR_Krakow);  
- YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCq39YwYZfRKd_9EikpDLHCQ);  
- Instagram (https://www.instagram.com/uniwersytetrolniczy),  
a także w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.malopolska.pl/urkrakow).  

 Istotnym kanałem udostępniania informacji jest aplikacja mobilna mUSOS opracowana przez 
Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji, która umożliwia studentom i pracownikom 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie łatwy i szybki dostęp do danych w serwisie USOS (Uczelnianym 
Systemie Obsługi Studentów) oraz USOSweb. W jednym intuicyjnym interfejsie zgromadzone zostały 
wszystkie najważniejsze funkcje konta (Tabela I.9.1; Rycina 1.9.1). W aplikacji mUSOS udostępniane 
są: plany zajęć; grupy zajęciowe, informacje o przedmiocie, prowadzących i uczestnikach zajęć, z 
możliwością dodania terminu spotkań do kalendarza używanego w telefonie; oceny – informacje o 
uzyskanych ocenach z powiadomieniami oraz ankiety – możliwość wypełnienia ankiet z bieżącym 
podglądem dla pracownika. Ponadto, w aplikacji dostępny jest USOSmail – dający możliwość 
wysyłania wiadomości email do uczestników jednej lub wielu grup zajęciowych; Moje legitymacje – 
możliwość podglądu legitymacji studenckiej (ELS), legitymacji doktoranta (ELD), legitymacji 
pracownika (ELP); Moje eID – informacje o nr PESEL, indeks, numer ELS/ELD/ELP – dostępne jako kod 
QR i paskowy oraz inne przydatne informacje – o Uczelni, władzach, wydziałach, itp. Mobilny USOS 
URK jest dostępny w polskiej i angielskiej wersji językowej. Aplikacja jest nadal rozwijana i 
sukcesywnie dodawane są do niej kolejne funkcjonalności. 

 
 

 

Rycina I.9.1. Wybrane funkcjonalności aplikacji mobilnej mUSOS 

Ogólne informacje o programach studiów i rekrutacji wydawane są przez Biuro Rekrutacji, 
Programów i Jakości Kształcenia UR w formie elektronicznego „Informatora dla Kandydatów na I rok 
studiów” (https://rekrutacja.urk.edu.pl/zasoby/42/UR_informator_2020_2021.pdf). Szczegółowe 
informacje wprowadzane są do systemu USOS w wersji elektronicznej, dostępnej dla studentów  
i pracowników po zalogowaniu się w USOSweb, gdzie student ma dostęp, m.in. do skróconego  
i pełnego opisu (sylabusa) przedmiotu. Systemy USOS oraz USOSweb umożliwiają kontakt 
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elektroniczny pracowników naukowych i dziekanatu z każdym studentem (USOSMail)  
i wykorzystywane są do przekazywania informacji bieżących. Ponadto, systemy te oferują 
rozbudowane wyszukiwarki: osób (pracowników, studentów), jednostek, przedmiotów, studiów.  

Aktualne informacje dla studentów, związane z bieżącymi wydarzeniami oraz komunikatami, 
umieszczane są na stronie Wydziału Leśnego w dziale „Aktualności Wydziałowe” oraz wysyłane 
poprzez USOSweb. Dodatkowo, ważne informacje wywieszane są w formie papierowej na tablicy 
ogłoszeń przed dziekanatem i w gablotach poszczególnych katedr.  

Studenci są informowani poprzez USOSweb i ogłoszenia w tradycyjnej formie papierowej  
o organizacji toku studiów. Podstawą normującą w tym zakresie, jest przyjęta przez Senat 
organizacja danego roku akademickiego w Uczelni (zał.I.9.01). W dokumencie tym podane są 
terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych, dni wolnych od zajęć i 
przerw semestralnych. Kolejnym dokumentem, regulującym organizację toku studiów, jest 
Regulamin Studiów Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, w którym zgodnie z 
wymogami Ustawy o szkolnictwie wyższym (MNiSW) i rozporządzeniami Ministerstwa, zawarte są 
uregulowania dotyczące najistotniejszych elementów organizacji i procedur toku studiów, w tym 
zasad oceny uzyskanych efektów uczenia się (zał.I.2.28). 

Publiczny dostęp do informacji, dotyczących wymienionych zagadnień, odbywa się wielotorowo: 
1. poprzez strony internetowe Wydziału Leśnego, na których można znaleźć odpowiednio linki 

(odsyłacze) do grup informacji dotyczących różnych aspektów studiowania; 
2. ulotki, foldery, plakaty informacyjne adresowane do różnych grup odbiorców, głównie 

potencjalnych kandydatów na studia oraz administracji szkół średnich; 
3. wydawane corocznie informatory (w wersji drukowanej i elektronicznej) dla kandydatów  

na studia, zawierające rozbudowaną informację o oferowanych kierunkach studiów,  
a w szczególności o uzyskiwanych efektach kształcenia i potencjalnych możliwościach 
zatrudnienia absolwentów lub dalszego ich rozwoju naukowego; 

4. coroczne wydania specjalne Biuletynu Informacyjnego UR, adresowanego do potencjalnych 
kandydatów; w wydaniach tych zamieszczana jest syntetyczna informacja o kierunkach 
kształcenia.  

Wszystkie wymienione rodzaje materiałów drukowanych są rozprowadzane corocznie podczas 
Dni Otwartych UR, Uniwersytetu dla Młodzieży, Festiwalu Nauki a także innych przedsięwzięć. 
Spotkania te odbywają się głównie w celu informacyjno-integracyjnym uczniów szkół średnich  
z pracownikami i studentami Wydziału Leśnego, by pomóc młodym ludziom w podjęciu decyzji na 
etapie wyboru kierunku studiów. Ponadto, reklama radiowa (np. w Radiu Eska Kraków) i telewizyjna, 
internetowa oraz w formie wydrukowanego katalogu i materiałów promocyjnych, dociera do dużej 
liczby szkół średnich Małopolski i województw ościennych, z których najczęściej rekrutują się 
potencjalni kandydaci na studia. Materiały te stanowią bardzo ważne uzupełnienie wykładów  
i prelekcji, które najczęściej są przeprowadzane w szkołach średnich, dla uczniów klas maturalnych  
a koordynowane przez Zespół ds. Promocji i Reklamy Wydziału Leśnego UR w Krakowie. Dzieci 
i młodzież ze szkół, które w ramach zajęć edukacyjnych odwiedzają Centrum Edukacji Gleboznawczej 
- Muzeum Gleb znajdujące się na Wydziale Leśnym, również po zakończonej prelekcji  
i zajęciach kreatywnych otrzymują ulotki informacyjne dotyczące Wydziału Leśnego.  

Bezpieczeństwo danych pobieranych ze stron i aplikacji internetowych URK oraz przesyłanych za 
ich pośrednictwem, gwarantują zabezpieczenia techniczne w postaci m.in. cyfrowego certyfikatu 
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bezpieczeństwa, który zapewnia szyfrowanie połączenia internetowego. Ponadto, wszystkie 
systemy, w których przechowywane są dane wrażliwe, dostępne są dopiero po zalogowaniu się (np. 
USOSweb, system rejestracji na lektoraty UR, Archiwum Prac Dyplomowych czy Microsoft 365). 
Dodatkowo dostęp do baz danych i systemów zarządzania treścią (np. USOS, URK CMS[1], HCM[2]) 
ograniczony jest jedynie do sieci URK lub umożliwia go szyfrowane połączenie typu VPN (Virtual 
Private Network - wirtualna sieć prywatna). Nad bezpieczeństwem informacji czuwają uczelniany 
oraz wydziałowy inspektor ochrony danych, którzy działają w ramach RODO. Nad całością 
infrastruktury pieczę sprawuje Dział Informatyki, który pozostaje także do dyspozycji studentów, 
generując dla nich m.in. konta użytkowników w aplikacjach zdalnego nauczania, np. MS Teams oraz 
eUReka. Ponadto dla studentów oraz pracowników dostępna jest całodobowa pomoc w postaci tzw. 
Helpdesk mail (helpdeskURK@urk.edu.pl). Pracownicy platformy Helpdesk rozwiązują, m.in. 
problemy z dostępem do informacji i systemów elektronicznych URK, które zgłaszają zarówno 
studenci, jak i pracownicy. 

Do dyspozycji studentów pozostaje także informatyk wydziałowy, który wydaje dostępy do 
wartościowych programów komputerowych, np. Microsoft Azure, Statistica.  

Ocena publicznego dostępu do informacji odbywa się w ramach badań ankietowych studentów, 
prowadzonych przez Dziekańską Komisję ds. Jakości Kształcenia, a wyniki są publikowane w Raporcie 
rocznym z jakości kształcenia (dostępnym na stronie (https://wl.urk.edu.pl/index/site/4924). 
Pracownik, odpowiedzialny za treść merytoryczną stron internetowych Wydziału Leśnego jest  
w stałym kontakcie z dziekanatem, władzami Wydziału, Komisjami wydziałowymi i bezpośrednio ze 
studentami. W sytuacjach, tzw. “awaryjnych” wyznaczane są dodatkowo osoby, które zamieszczają 
treści na stronach internetowych Wydziału Leśnego co usprawnia przepływ informacji i pozwala dbać 
o ich aktualność.  
 
[1] Content Management System (CMS) – system zarządzania treściami publikowanymi na stronach internetowych URK. 
[2] HCM – portal dla pracowników, gdzie możliwe jest np. planowanie urlopów. 
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Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd  
i doskonalenie programu studiów 

 

Polityka jakości kształcenia na Wydziale Leśnym jest zgodna z celami przedstawionymi w 
Zarządzeniu Rektora nr 13/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości 
i struktury Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) (zał.I.10.01) (Rycina 
I.10.1). Podstawowym celem Polityki Jakości jest ciągłe doskonalenie procesów kształcenia, 
umożliwiających osiągnięcie społecznie uznawanych kompetencji przez studentów, doktorantów  
i słuchaczy, oraz satysfakcji zawodowej przez absolwentów. Uczelniany System Zapewnienia Jakości 
Kształcenia odnosi się do wszystkich poziomów kształcenia uniwersyteckiego, obejmującego studia 
pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, a także kształcenie w Szkole 
Doktorskiej Uczelni i na studiach podyplomowych. Dla potrzeb podejmowania działań na rzecz 
zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, Rektor powołuje Pełnomocnika Rektora ds. Jakości 
Kształcenia oraz Rektorską Komisję ds. Jakości Kształcenia. Na wniosek Dziekana, Rektor Powołuje 
Dziekańską Komisję ds. Jakości Kształcenia i jej Pełnomocnika. Dziekańska Komisja ds. Jakości 
Kształcenia działa w oparciu o Zarządzenie Rektora nr 13/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku oraz 
Regulamin Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia (zał.I.10.02). Nadzór nad wdrożeniem  
i doskonaleniem Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK) na Wydziale Leśnym sprawuje 
Dziekan. 

 

Rycina I.10.1. Struktura organizacyjna systemu jakości kształcenia na WL (wg wytycznych zawartych 
w Zarządzeniu Rektora nr 13/2020) 

Nadzór merytoryczny, organizacyjny i administracyjny nad kierunkiem studiów na WL sprawuje 
Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich. Ważnym organem w strukturze zarządzania jakością 
kształcenia, jest Rada Kierunku. Do zadań Rady Kierunku należy opracowanie projektów programów 
studiów, opracowanie wymagań dla kandydatów na studia, definiowanie właściwego dla kierunku 
studiów profilu absolwenta, współpraca z interesariuszami wewnętrznymi i z otoczeniem społeczno-
gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów. W skład Rady Kierunku 
Leśnictwo wchodzą nauczyciele akademiccy, prowadzący zajęcia na wymienionym kierunku oraz 
przedstawiciele studentów. Kompetencje Rady Kierunku określa Zarządzenie Rektora Nr 13/2020  



  

 

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 93 

 

z dnia 10 lutego 2020 r. (zał.I.10.03). Ważną rolę w systemie zapewnienia jakości kształcenia 
odgrywają interesariusze wewnętrzni oraz zewnętrzni. Interesariusze wewnętrzni czyli studenci i 
doktoranci biorą czynny udział w procesie określania i weryfikacji zakładanych efektów kształcenia. 
Studenci, reprezentowani przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, mają swoich 
przedstawicieli w Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Studenci wyrażają swoje opinie na 
temat jakości kształcenia, a w szczególności uwagi na temat procesu dydaktycznego, oczekiwania w 
zakresie wyposażenia sal dydaktycznych, uzupełnienia zbiorów bibliotecznych, dostępu do internetu, 
jakości prowadzonych zajęć, a także opiniują programy studiów. Interesariusze zewnętrzni wskazują 
obszary, które ich zdaniem powinny ulec poprawie w nauczaniu studentów, zgłaszają propozycje 
nowych treści nauczania, wynikające z zapotrzebowania na rynku pracy. Wydział Leśny UR w 
Krakowie od wielu lat współpracuje z przedstawicielami rynku pracy i pracodawcami, w tym z PGL 
Lasy Państwowe, administracją parków narodowych, Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, 
administracją samorządową jak również z firmami państwowymi i prywatnymi z szeroko pojętej 
obsługi leśnictwa i ochrony przyrody. Płynące z tych spotkań sygnały przyczyniają się do bieżącej 
korekty treści programowych. Przedstawiciele ci uczestniczą w konferencjach, specjalistycznych 
sesjach referatowo-dyskusyjnych, sesjach, odczytach, konferencjach branżowych, seminariach 
organizowanych przy współudziale Wydziału (kryterium 6). 

Udział studentów w Uczelnianym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia na WL realizowany 
jest przez spotkania władz Wydziału ze studentami. Spotkania odbywają się 2 razy w roku. Podczas 
spotkań omawiane były problemy, postulaty związane z procesem kształcenia, dotyczące stanu 
zaplecza dydaktycznego oraz bieżących spraw studenckich.  

Ważnym elementem systemu jakości kształcenia na WL są procedury, które funkcjonują od wielu 
lat i są modernizowane w zależności od potrzeb wynikających z uwarunkowań prawnych na szczeblu 
centralnym i uczelnianym oraz obecnych trendów w zakresie kształcenia akademickiego. Na WL 
funkcjonują następujące procedury dotyczące jakości kształcenia, które zostały opracowane przez 
Dziekańską Komisję ds. Jakości Kształcenia i zatwierdzone zarządzeniami Dziekana w 2020 roku: 

· Procedura wyboru i zatwierdzenia tematów prac dyplomowych oraz dyplomowania na Wydziale 
Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Zarządzenie Dziekana Nr 
8/2020 z 30.09.2020) (zał.I.2.26; zał.I.2.27); 

· Procedura hospitacji zajęć prowadzonych przez pracowników Wydziału Leśnego Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Zarządzenie Dziekana Nr 7/2020 z 30.09.2020) 
(zał.I.10.04); 

· Procedura przeprowadzania oceny przez studentów zajęć dydaktycznych w zakresie jakości 
kształcenia na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
(Zarządzenie Dziekana Nr 6/2020 z 30.09.2020) (zał.I.2.48.1); 

· Procedura przeprowadzenia oceny ankietowej opinii absolwentów w zakresie organizacji studiów 
oraz jakości kształcenia na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w 
Krakowie (Zarządzenie Dziekana Nr 6/2020 z 30.09.2020) (zał.I.2.49); 

· Procedura zgłaszania, zatwierdzania i wyboru przedmiotów fakultatywnych na Wydziale Leśnym 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie realizowanych w programie 
kształcenia obowiązującym od roku akadem. 2017/2018 (Zarządzenie Dziekana Nr 10/2020 z 
30.09.2020) (zał.I.10.05); 
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· Procedura ewaluacji efektów uczenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Leśnym 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Zarządzenie Dziekana Nr 9/2020 z 
30.09.2020) (zał.I.2.16); 

· Procedura zgłaszania, zatwierdzania i wyboru przedmiotów fakultatywnych na Wydziale Leśnym 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie realizowanych w programie 
kształcenia obowiązującym od roku akadem. 2019/2020 (Zarządzenie Dziekana Nr 10/2020 z 
30.09.2020) (zał.I.2.18); 

· Procedura dotycząca zasad organizacji, realizacji i zaliczania praktyki na kierunku Leśnictwo 
(Zarządzenie Dziekana Nr 1/2020 z 9.01.2020) (zał.I.2.37); 

· Procedura wyboru modułu na kierunku leśnictwo realizowanego na studiach stacjonarnych  
i niestacjonarnych II stopnia prowadzonych na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. 
Hugona Kołłątaja w Krakowie (Zarządzenie Dziekana Nr 11/2020 z 30.09.2020) (zał.I.2.19). 

Procedury, przyjęte Zarządzeniami Dziekana są dostępne na stronie internetowej Wydziału 
Leśnego (https://wl.urk.edu.pl/index/site/4923). 

Program studiów na Wydziale Leśnym jest tworzony z inicjatywy Dziekana, m.in. na podstawie 
uwag interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych. Dyskusja nad programem studiów  
i koncepcją kształcenia była między innymi przedmiotem obrad na posiedzeniu Rady Społeczno-
Konsultacyjnej. Przesłane uwagi i sugestie Rady Społeczno-Konsultacyjnej do programów studiów na 
kierunku leśnictwo stanowiły cenne wskaźniki przy modyfikacji i korekcie programu studiów zgodnie 
z potrzebami i oczekiwaniami rynku pracy. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie 
przekazała Radzie Wydziału Leśnego wykaz szczegółowych problemów gospodarczych 
sformułowanych przez pracowników nadleśnictw celem ich podjęcia i rozwiązania w ramach 
realizowanych prac dyplomowych. Na wniosek Dziekana, w 2017 roku, Wydziałowa Komisja ds. 
Dydaktycznych i Studenckich przeprowadziła analizę programu studiów na kierunku Leśnictwo wraz  
z propozycją zmian. Po pozytywnym zaopiniowaniu propozycji zmian programu studiów przez Radę 
Wydziału, powołano zespół złożony z pracowników Wydziału, którego celem było opracowanie 
dokumentacji programu. W trakcie opracowywania programu studiów aktywnie uczestniczyli 
przedstawiciele studentów. Opracowaną dokumentację programu studiów Dziekan skierował do 
zaopiniowania przez Wydziałową Komisję ds. Dydaktycznych i Studenckich oraz Wydziałową Radę 
Samorządu Studentów. Wydziałowa Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich dokonała formalnej  
i merytorycznej oceny efektów uczenia oraz pozostałych składowych uwzględniając obowiązujące 
przepisy. Następnie Dziekan skierował otrzymaną dokumentację do zaopiniowania przez Radę 
Wydziału. Uchwała Rady Wydziału, wraz z załącznikami zawierającymi dokumentację programu 
studiów, została przesłana do zaopiniowania przez Senacką Komisję ds. Dydaktycznych i Studenckich. 
Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Senacką Komisję ds. Dydaktycznych i Studenckich, Prorektor ds. 
Dydaktycznych i Studenckich skierował całą dokumentację pod obrany Senatu UR, w celu podjęcia 
uchwały w sprawie nowego programu studiów. Po obradach Senatu UR nowy program studiów na 
WL uzyskał status zatwierdzonego. 

Dziekańska Komisja ds. Jakości Kształcenia oraz Rada Kierunku monitoruje proces dydaktyczny na 
WL, realizację programu studiów i określa zakres potrzebnych zmian w programie studiów. Ciągłe 
monitorowanie programu studiów na WL pozwoli na jego modyfikację i adaptację wynikającą z 
potrzeb rynku pracy oraz aktualizacji treści programowych. W trakcie spotkań  
z interesariuszami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi prowadzone są konsultacje dotyczące 
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programu studiów. W związku z potrzebą bieżącego przeglądu i aktualizacji treści przekazywanych 
studentom w ramach programów studiów obowiązujących na modułach/specjalnościach 
realizowanych na studiach II stopnia, tj. Ochrona ekosystemów leśnych, Zarządzanie zasobami 
leśnymi, Geoinformatyka w leśnictwie oraz Leśnictwo na terenach zurbanizowanych oraz na studiach 
niestacjonarnych II stopnia, tj. Ochrona ekosystemów leśnych oraz Zarządzanie zasobami leśnymi, 
Pan Dziekan Zarządzeniem Nr 1/2021 (zał.I.10.06) powołał Koordynatorów merytorycznych. Do 
zadań koordynatorów należy: 

 bieżąca analiza aktualnego programu i wskazywanie potrzeb jego modyfikacji w 
dostosowaniu do obowiązujących przepisów,  

 zgłaszanie aktualnych potrzeb modyfikacji treści i programu studiów w ramach określonych 
modułów,  

 zgłaszanie ewentualnych uwag, propozycji obsady dydaktycznej do przedmiotów 
realizowanych obecnie i zgłaszanie nowych przedmiotów, ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na koordynowanie przedmiotami prowadzonymi przez wielu wykładowców, w tym 
wykładowców spoza kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Leśnego UR w Krakowie 
niezbędnych do osiągnięcia wysokiej jakości kształcenia specjalistycznego; 

 zgłaszanie innych uwag i propozycji, które mogą wpłynąć na doskonalenie kształcenia na 
wskazanych modułach.   

Weryfikacja osiągania zakładanych efektów uczenia polega na ocenie ich realizacji oraz ocenie na 
jakim poziomie studenci je uzyskują. Weryfikacja osiągania zakładanych efektów uczenia się, 
realizowana jest zgodnie z Procedurą ewaluacji efektów uczenia na kierunkach prowadzonych na 
Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (zał.I.2.16). Komisja ds. 
Jakości Kształcenia raz w roku akademickim sprawdza zgodność form zaliczeń  
z przyjętymi przedmiotowymi efektami uczenia oraz ocenia strukturę ocen dla co najmniej 1/3 
modułów kształcenia (przedmioty/seminaria/prace dyplomowe), tak aby w całym cyklu kształcenia 
wszystkie zostały poddane procedurze ewaluacji. Weryfikacja efektów uczenia prowadzona jest na 
różnych etapach kształcenia i polega na sprawdzeniu wszystkich form zajęć w ramach 
poszczególnych przedmiotów/kursów, weryfikacji efektów uczenia uzyskiwanych w trakcie praktyk 
zawodowych oraz weryfikacji założonych w programie kształcenia efektów uczenia w trakcie 
seminarium dyplomowego i przygotowania do pracy dyplomowej oraz w trakcie egzaminu 
dyplomowego. Na podstawie zgromadzonych i przekazanych raportów ewaluacji efektów uczenia 
się, opracowywane są zestawienia danych, dotyczące realizacji efektów uczenia się w danym roku 
akademickim. Zestawienia te stanowią podstawę do opracowania oceny jakości kształcenia, w tym 
efektów uczenia się, zamieszczonej w „raporcie rocznym za rok akademicki” (zał.I.10.07-11). Raport 
przekładany jest do zaopiniowania Radzie Kierunku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, 
Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia przekazuje informacje właściwemu koordynatorowi 
przedmiotu i obliguje go do usunięcia stwierdzonych niedociągnięć w procesie kształcenia. W okresie 
objętym oceną nie stwierdzono znacznych uchybień w realizacji efektów uczenia się na WL. 
Przeprowadzona ewaluacja potwierdziła, że efekty uczenia na kierunku „Leśnictwo” są osiągane. Na 
podstawie analizy protokołów ewaluacji stwierdzono, że metody weryfikacji „Wiedzy”, 
„Umiejętności” oraz „Kompetencji społecznych” studentów są adekwatne do założonych efektów 
uczenia. W pojedynczych przypadkach zwrócono uwagę na problem sprawdzania i archiwizowania 
efektów w kategorii „Kompetencje społeczne”. Przeprowadzona ewaluacja potwierdziła zgodność 
form zaliczeń z przyjętymi przedmiotowymi efektami uczenia. 
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Istotnym elementem działania systemu jakości kształcenia na WL, jest ocena procesu 
dyplomowania w oparciu o Procedurę wyboru i zatwierdzenia tematów prac dyplomowych oraz 
dyplomowania (zał.I.2.26; zał.I.2.27). Proponowane tematy prac dyplomowych podlegają 
zweryfikowaniu pod kątem ich zgodności i zakresu prac dyplomowych z kierunkiem studiów przez 
Dziekańską Komisję ds. Jakości Kształcenia oraz zaopiniowaniu przez Radę Kierunku. Rada Kierunku 
opiniuje także dobór opiekunów prac dyplomowych. Zatwierdzone tematy prac dyplomowych są 
podawane do wiadomości studentów przez system USOS. W przypadku uzyskania negatywnej opinii 
proponowanego tematu pracy, Przewodniczący Rady Kierunku w piśmie skierowanym do opiekuna 
zamieszcza uwagi i zastrzeżenia z prośbą o wprowadzenie korekty. Temat po dokonanej korekcie 
podlega zaopiniowaniu przez Radę Kierunku Studiów i zatwierdzeniu przez Prodziekana ds. 
Dydaktycznych i Studenckich. W procedurze znajdują się zalecenia dotyczące tematów prac 
dyplomowych, zakresu i tematyki prac dyplomowych.   

Najważniejszymi interesariuszami wewnętrznymi Uczelni są studenci. W badaniu i ocenie 
poszczególnych czynników mających wpływ na jakość kształcenia studenci uczestniczą przez 
wypełnianie ankiet. Ankietyzacja jest przeprowadzana w oparciu o procedury wymienione wcześniej. 
Zapewnienie odpowiedniej jakości kadry dydaktycznej wspomagane jest anonimową ankietą 
prowadzonych zajęć. Za przeprowadzenie ankietyzacji odpowiada Prodziekan ds. Dydaktycznych  
i Studenckich oraz Dziekańska Komisja ds. Jakości Kształcenia. Badania ankietowe poszczególnych 
nauczycieli akademickich są wykonywane 2 razy w roku akademickim, po zakończeniu zajęć 
dydaktycznych semestru zimowego i letniego. Zbiorczą analizę uzyskanych od studentów ocen oraz 
zalecenia, wnioski i propozycje Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, przedstawiane są do 
dyskusji na posiedzeniu Rady Kierunku Studiów podsumowującej proces dydaktyczny danego roku 
akademickiego. Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich w porozumieniu z Dziekanem 
przeprowadza rozmowę z nauczycielami, którzy otrzymali powtarzające się (dwukrotnie) skrajnie 
negatywne oceny i zleca przeprowadzenie hospitacji tych zajęć. Podkreślić należy, że  
w zdecydowanej większości przypadków, komentarze studentów są pozytywne. 

Nadzór nad jakością i rzetelnością zajęć dydaktycznych, należy do obowiązków kierowników 
katedr. Hospitacje zajęć dydaktycznych dotyczą wszystkich nauczycieli akademickich, a przede 
wszystkim doktorantów i młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych. Udział nauczycieli 
akademickich poddanych hospitacji do ogółu nauczycieli akademickich na WL, wahał się od 18%  
w roku akademickim 2016/2017 do 25,9% w roku akademickim 2019/2020. Nie stwierdzono ocen 
negatywnych, związanych z oceną nauczycieli akademickich w trakcie hospitacji. Negatywny wynik 
hospitacji skutkuje ponowną hospitacją w najbliższym cyklu dydaktycznym (semestrze). Hospitację tę 
przeprowadza dziekan lub osoba przez niego upoważniona wraz z przełożonym danego pracownika. 
Dokumentacja każdego cyklu hospitacji podlega archiwizacji i jest przechowywana przez Prodziekana 
ds.  Dydaktycznych i Studenckich. Podsumowanie hospitacji uzupełnia dokumentację Systemu 
Zapewniania Jakości Kształcenia (protokoły hospitacji) 

W procesie kształcenia bardzo ważna jest odpowiednia baza dydaktyczna, która na Wydziale 
Leśnym jest monitorowana w celu zachowania jakości kształcenia i BHP. W celu monitorowania bazy 
dydaktycznej Wydziału dokonywana jest coroczna ocena, na podstawie której planowany jest zakres 
modernizacji, zakup nowego sprzętu oraz prace remontowe. W monitorowaniu bazy dydaktycznej 
bierze obecnie udział Przedstawiciel Wydziału wchodzący w skład Senackiej Komisji ds. Inwestycji  
i Remontów (w poprzednim okresie funkcjonowania statutu UR Dziekan powołał specjalnego 
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pełnomocnika do spraw remontów i utrzymania infrastruktury, dzięki czemu między innymi możliwe 
było uzyskanie dobrych efektów modernizacji bazy wydziału). Kontroli podlega wyposażenie sal 
dydaktycznych w sprzęt komputerowy, wyposażenie multimedialne oraz wyposażenie niezbędne do 
ćwiczeń laboratoryjnych. Sprawdzeniu podlega także wyposażenie poprawiające komfort 
prowadzenia zajęć: oświetlenie, klimatyzacja, wentylacja. Wyniki oceny bazy dydaktycznej 
przedstawiane są Dziekanowi. Po konsultacji z Dziekanem ustala się zakres modernizacji i prac 
remontowych bazy dydaktycznej na Wydziale Leśnym. Niezwykle ważnym aspektem utrzymania 
infrastruktury jest także obszar IT, w tym software i hardware oraz zmodernizowana szybka sieć 
światłowodowa, Wi-Fi, bazy danych i mocne serwery oraz zabezpieczenia sieci. Jest to realizowane 
przez mocny dział IT Uczelni przy bezpośredniej współpracy informatyka wydziałowego. Kwestie te 
znajdują się także w centrum uwagi zarządczej władz wydziału i kierowników katedr.  
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 
szczegółowych kryteriów oceny programowej 

 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 
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Mocne strony 
1. Kategoria naukowa A. Mocna kadra naukowo-
dydaktyczna prowadząca badania na poziomie 
światowym, ściśle związane z dyscypliną nauki 
leśne oraz w obszarach pokrewnych  
i wykorzystywanych w dydaktyce (geomatyka, 
ekologia, nauki środowiskowe itd.), realizująca 
liczne projekty badawcze i badawczo-
wdrożeniowe we współpracy z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym oraz z udziałem 
studentów. 
 
2. Innowacyjny, zreformowany od roku 
akademickiego 2019/2020 program studiów I 
stopnia oraz od roku akademickiego 2018/2019 
studiów II stopnia dostosowany do rynku pracy i 
potencjalnych pracodawców oraz aktualnych 
wyzwań dla absolwenta kierunku leśnictwo. 
Program otrzymał certyfikat Studia z Przyszłością 
(niezależna ocena w szerokiej grupie wszystkich 
kierunków studiów uruchamianych w kraju). 
 
3. Gwarancja zatrudnienia najlepszych 
absolwentów w PGL Lasy Państwowe, wciąż 
dobre perspektywy zatrudnienia w LP, PN i 
działach pokrewnych dla większości 
absolwentów. 
 
4. Liczna oferta studiów podyplomowych 
umożliwiająca możliwość kontynuacji kształcenia i 
podnoszenia kompetencji specjalistycznych. 
 
5. Znaczący udział w programie studiów zajęć o 
charakterze praktycznym (ćwiczenia terenowe, 
praktyki zawodowe) oraz laboratoryjnych z 
dostępem do najnowszego wyposażenia i kolekcji 
przyrodniczych (Muzeum Gleb i inne zbiory katedr 
WL). 
 

Słabe strony 
1. Wciąż mała mobilność nauczycieli 
akademickich i sięganie po długoterminowe 
programy stypendialne (z powodu aspektów 
osobistych, finansowych, mentalnych itd.), 
pozwalające na jeszcze lepszy rozwój kontaktów i 
przenoszenia doświadczeń z najlepszych 
zagranicznych ośrodków naukowych do 
warunków krajowych.   
 
2. Wciąż mała mobilność studentów (wymiana 
zagraniczna) wynikająca z charakteru studiów 
leśnych i regionalnych (krajowych) uwarunkowań 
gospodarki leśnej, a także obawy przed 
studiowaniem w języku obcym oraz wysokimi 
kosztami utrzymania za granicą. 
 
3. Znaczne ograniczenia formalne i prawne dla 
elastyczności i szybkiego wprowadzania zmian 
i aktualizacji przedmiotów fakultatywnych 
i niektórych treści przedmiotów głównych w 
stosunku do potrzeb rynku oraz współczesnego 
obszaru nauk leśnych przy znacznym potencjale 
kadrowym, infrastrukturalnym i badawczo-
dydaktycznym Wydziału (konieczność 
zatwierdzenia przez Senat UR każdorazowej 
zmiany programu studiów). 
 
4. Absolwenci I stopnia studiów są 
przygotowywani głównie  do pracy w leśnictwie 
(PGL LP, BULiGL, ZUL) oraz ochronie przyrody. 
Słabe przygotowanie do pracy u innych 
pracodawców np. jednostkach samorządu 
terytorialnego w zakresie szeroko pojętego 
zarządzania środowiskiem. 
 
5. Czynnik ludzki - potrzeba uwzględniania przy 
podejmowanych zmianach programowych, 
wychodzących naprzeciw potrzebom rynku pracy, 
konieczności stopniowej wymiany wiekowej 
kadry; mimo wszystko i w pewnym zakresie 
konieczne uwzględnianie kryterium obsady 
godzinowej dla zapewnienia trwałości 
zatrudnienia, a nie wyłącznie kryterium jakości 
naukowej i dydaktycznej kadry, wciąż 
niesatysfakcjonująca motywacja płacowa dla 
pracowników szkolnictwa wyższego  w skali kraju 
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i wciąż duże ograniczenia formalne dla możliwości 
elastycznego pozyskiwania wyspecjalizowanych 
pracowników w systemie krótkoterminowych 
kontraktów.  
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Szanse 

1. Dobre, liczne relacje Wydziału z podmiotami 
zewnętrznymi oraz potencjalnymi pracodawcami 
wspierającymi organizację ćwiczeń terenowych, 
praktyk, staży. 

2. Szeroka współpraca w ramach projektów i sieci 
naukowo-dydaktycznych z ośrodkami krajowymi 
i zagranicznymi, umożliwiająca włączanie 
studentów w badania i dająca im szanse rozwoju 
naukowego i osobowego. 

3. Stosunkowo duża łatwość (na tle innych 
kierunków) znalezienia przez absolwentów 
stabilnej pracy i perspektywy rozwoju kariery 
zawodowej. 
 
4. Innowacyjne spośród innych pokrewnych 
jednostek naukowo-dydaktycznych w kraju 
wejście w obszary Urban Forestry 
i geoinformatyka w leśnictwie, przy aktualizacji 
tzw. klasycznych specjalności w leśnictwie – 
zarządzanie zasobami leśnymi i ochrona 
ekosystemów leśnych. 
 
5. Dalszy rozwój infrastruktury badawczej 
i dydaktycznej związany z niespotykanymi dotąd 
nakładami finansowymi i zdobywaniem środków 
zewnętrznych dzięki silnej kadrze  i właściwemu 
zarządzaniu  
 

Zagrożenia 

1. Niezadawalające przygotowanie absolwentów 
szkół średnich do kontynuacji nauki na studiach 
wyższych. 

2. Dalszy, niewiadomy rozwój sytuacji 
epidemicznej związanej z pandemią wirusa SARS 
Cov 2 ograniczającej możliwość realizacji zajęć 
terenowych i laboratoryjnych  wykonywanych  w 
zespołach, co utrudnia budowanie relacji 
międzyludzkich i dobrego poznania zawodu 
leśnika od strony praktycznej (zajęcia terenowe, 
laboratoryjne i bezpośrednie korzystanie ze 
zbiorów przyrodniczych jest niezbędnym 
elementem kształcenia akademickiego leśników).  

3. Częste wprowadzanie przez MNiSW/MEiN 
zmian w przepisach prawnych oraz nowych 
procedur utrudnia/komplikuje prace nauczycieli 
akademickich oraz pracowników dziekanatu, 
zwiększa pracochłonność przy sporządzaniu 
sprawozdań, raportów i innych dokumentów, 
nakłada niespotykane dotąd obciążenie 
administracyjne i sprawozdawcze. 

4. Pogarszający się wizerunek zawodu leśnika, 
kształtowany przez organizacje „pseudo-
ekologiczne” oraz część mediów, a także 
planowane regulacje na poziomie EU, które 
radykalnie mogą zmienić dotychczasowy, ponad 
95-letni i dobrze funkcjonujący model leśnictwa w 
Polsce (głównie ochrona bioróżnorodności i 
niezdefiniowanych jeszcze klas wieku 
drzewostanów na ok. 2 – 3 mln. ha!), a to z kolei 
ma ścisły związek z perspektywami rozwoju 
wydziału i zatrudniania absolwentów. 
Konsekwencjami bezpośrednimi może być spadek 
zainteresowania studiami na kierunku leśnictwo. 

5. Wysokie koszty utrzymywania specjalistycznej 
aparatury badawczej oraz najwyższego poziomu 
zaplecza dydaktycznego i bieżących potrzeb 
remontowych oraz stałej dbałości o zapewnienie 
BHP w kontekście do końca nieprzewidywalnych 
w przyszłości możliwości pozyskania środków 
finansowych i sytuacji gospodarczej kraju. 
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Celem strategicznym Wydziału jest utrzymanie wysokiego poziomu prowadzonych 
i publikowanych prac badawczych, który znajdzie odzwierciedlenie w utrzymaniu kategorii A oraz 
przełożenie na wprowadzanie nowych treści do już oferowanych kursów, jak również wprowadzanie 
nowych, szczególnie będących efektem prac badawczo-wdrożeniowych. Nowy program studiów 
stanowiący odpowiedź na potrzeby artykułowane przez przyszłych pracodawców zatrudniających 
absolwentów Wydziału, znaczny udział zajęć o charakterze praktycznym oraz bardzo duża liczba prac 
dyplomowych przygotowywanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym stanowią o 
przewadze konkurencyjnej absolwentów na rynku pracy. Stabilna pozycja PGL LP daje gwarancję 
zatrudnienia licznej grupie spośród osób kończących studia na Wydziale. Poszerzana będzie oferta 
studiów podyplomowych w miarę rozpoznawania potrzeb potencjalnych słuchaczy i ich 
pracodawców. 

W przyszłości Wydział będzie dążył do utrzymania i rozwijania współpracy z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym, poszerzając liczbę przedmiotów realizowanych w ramach kooperacji z PGL 
LP, Parkami Narodowymi i podmiotami prywatnymi działającymi na rzecz gospodarstwa leśnego, 
kursów specjalistycznych i staży zawodowych oraz realizując prace badawczo-wdrożeniowe. 
Poszerzane będzie także grono partnerów z grupy instytucji naukowo-dydaktycznych w celu realizacji 
wspólnych projektów, w których aktywnie będą uczestniczyć studenci. Realizowanym projektom 
będą towarzyszyły wysokie nakłady na rozwój infrastruktury badawczej i dydaktycznej, co wpłynie 
pozytywnie na dalsze systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej oraz 
poziom realizowanych badań i zajęć. Oczekuje się, że powyższe działania znajdą odzwierciedlenie w 
kwalifikacjach nabywanych przez absolwentów zwiększając ich konkurencyjność na rynku pracy. 

Wydział zamierza ulepszyć system wspierający mobilność pracowników i studentów przez 
umożliwienie podnoszenia kwalifikacji językowych. W odniesieniu do nauczycieli akademickich 
wyrażających gotowość do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej, ze względu na zróżnicowane 
uwarunkowania ograniczeń przewiduje się zindywidualizowane rozpatrywanie oczekiwań w zakresie 
udzielanej pomocy. Dążąc do dalszej poprawy jakości kształcenia oraz poszerzenia spektrum 
umiejętności praktycznych absolwentów, Wydział zamierza w przyszłości zwiększać liczbę osób 
prowadzących wybrane zajęcia, zatrudnianych na podstawie posiadanego doświadczenia w praktyce 
gospodarczej lub unikalnych specjalistycznych kompetencji. Władze będą także dążyły do 
poszerzenia spectrum kwalifikacji kadry dydaktycznej przez zatrudnianie pracowników innych niż 
leśne specjalności oraz poszerzanie kwalifikacji przez osoby już zatrudnione w ramach kształcenia 
podyplomowego i ustawicznego. Powyższe działania w przyszłości powinny pozwolić na dalsze 
poszerzanie oferty dydaktycznej, szczególnie na studiach pierwszego stopnia, pozwalającej na 
uzyskiwanie przez absolwentów szerszych kompetencji, zwiększających możliwości zatrudnienia 
poza leśnictwem. 

Intensywne działania promocyjne powinny zachęcić większe grono maturzystów do aplikowania 
na studia leśne, co umożliwi dokonanie lepszej selekcji kandydatów. Wydział we współpracy w 
otoczeniem społeczno-gospodarczym (PGL LP, PTL, SITLiD), zamierza kontynuować i intensyfikować 
działania zmierzające do upowszechniania wiedzy leśnej, kształtowania pozytywnego wizerunku 
zawodu leśnika w opinii społeczeństwa. Oczekuje się, że te działania ukażą Polakom rolę 
gospodarczą, środowiskotwórczą i społeczną, którą pełnią wielofunkcyjne lasy zarządzane przez 
absolwentów leśnictwa. Władze będą monitorować proponowane nowelizacje aktów normatywnych 
dotyczących szkolnictwa wyższego, aktywnie włączać się w prowadzone konsultacje społeczne i 
przygotowywać pracowników Wydziału do elastycznej aplikacji zmian wprowadzanych przez nowe 
akty prawne. W związku z trudną do przewidzenia sytuacją epidemiczną spowodowaną pandemią 
SARS Cov 2 będą doskonalone szczególnie procedury związane ze zdalnym nauczaniem. Wspierane 
będzie podnoszenie kwalifikacji przez organizację szkoleń i seminariów dla pracowników, mających 
na celu wymianę doświadczeń i obserwacji związanych ze zdalnym prowadzeniem zajęć 
dydaktycznych. 



(Pieczęć uczelni) 

(podpis Rektora) 

O 1. 03. 2021 
Kraków, dnia ....................... 2021r. 

(miejscowość) 
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Część III. Załączniki 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku3 

Poziom 
studiów 

Rok studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane sprzed 3 
lat 

(2017/2018) 

Stan na 
01.10.2017 

Bieżący rok 
akademicki 

(2020/2021) 

Stan na 
01.10.2020 

Dane sprzed 3 lat 

(2017/2018) 

Stan na 
01.10.2017 

Bieżący rok 
akademicki 

(2020/2021) 

Stan na 
01.10.2020 

I stopnia 

I 201 157 130 75 

II 144 99 64 40 

III 157 113 53 50 

IV 133 125 42 56 

II stopnia 
I 131* 83*** 106* 58*** 

II 94** 3 **** 108** 23**** 

Razem: 860 580 503 302 

*Stan na 1.03.2018 - 1 semestr roku akademickiego 2017/2018 
** Stan na 1.03.2018 - 3 semestr roku akademickiego 2017/2018 
*** Stan na 05.02.2021 - 2 semestr roku akademickiego 2020/2021 (brak danych o studentach 1 semestru 2020/2021- 
rekrutacja w toku) 
**** Stan na 05.02.2021 - 3 semestr roku akademickiego 2020/2021 (osoby oczekujące na powtórzenie semestru 3 i 
uzupełniające brakujące przedmioty) 
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Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok  
przeprowadzenia oceny 

Poziom studiów 
Rok 

ukończenia 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba 
studentów, 

którzy 
rozpoczęli cykl 

kształcenia 
kończący się  

w danym roku 

Liczba 
absolwentów  
w danym roku 

Liczba 
studentów, 

którzy 
rozpoczęli 

cykl 
kształcenia 

kończący się 
w danym 

roku 

Liczba 
absolwentów 
w danym roku 

I stopnia 

2017/2018 207 135 101 38 

2018/2019 230 132 96 44 

2019/2020 235 131 101 58 

II stopnia 

2017/2018 127 89 87 69 

2018/2019 131 119 106 114 

2019/2020 121 (w tym 9 z 
projektu) 

88 (w tym 8 z 
projektu) 

73 49 

Razem: 1051 (w tym 9 z 
projektu) 

694 (w tym 8 z 
projektu) 

564 372 
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Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu określone 
w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 
poz. 1861 z późn. zm.)4  

Leśnictwo – studia stacjonarne I stopnia  

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 
ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 
ocenianym kierunku na danym poziomie 

7/210 

Łączna liczba godzin zajęć 2500 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych 
osób prowadzących zajęcia 

132 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym z 
prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, 
do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

192 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z 
dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 65 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym (jeżeli 
program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki) 

6 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach 
przewiduje praktyki) 

4 tygodnie 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów 
magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 

60 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

1.2500/0 

  

  

2.1508/0 
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Leśnictwo – studia niestacjonarne I stopnia 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 
ocenianym kierunku na danym poziomie 

7/210 

Łączna liczba godzin zajęć 1508 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych 
osób prowadzących zajęcia 

85 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym z 
prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, 
do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

196 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z 
dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 65 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym (jeżeli 
program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki) 

6 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach 
przewiduje praktyki) 

4 tygodnie 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów 
magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 

nie dotyczy 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

1.2500/0 

  

  

2.1508/0 
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Leśnictwo – studia stacjonarne II stopnia 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 
ocenianym kierunku na danym poziomie 

3/90 

Łączna liczba godzin zajęć 950 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych 
osób prowadzących zajęcia 

54 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym z 
prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, 
do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

84 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z 
dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 65 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym (jeżeli 
program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki) 

0 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach 
przewiduje praktyki) 

0 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów 
magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 

nie dotyczy 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

1.950/0 

  

  

2.621/0 
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Leśnictwo – studia niestacjonarne II stopnia 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 
ocenianym kierunku na danym poziomie 

3/90 

Łączna liczba godzin zajęć 621 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych 
osób prowadzących zajęcia 

41 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym z 
prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, 
do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

84 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z 
dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 65 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym (jeżeli 
program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki) 

0 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach 
przewiduje praktyki) 

0 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów 
magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 

nie dotyczy 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

1.950/0 

  

  

2.621/0 
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Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową 
w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów5  

Studia stacjonarne I stopnia  

Nazwa zajęć/grupy 
Forma/formy 

zajęć 
Łączna liczba godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS  

Technologie informacyjne  CW 30 2 

Zoologia  WYK*/CW* 30 2 

Ekologia ogólna WYK 20 2 

Dendrologia CW 24 3 

Meteorologia i klimatologia leśna WYK/CW 32 3 

Geodezja leśna z elementami rysunku technicznego WYK/CW 50 7 

Biometria leśna WYK/CW 30 2 

Ekologiczne podstawy hodowli lasu WYK/CW 42 3 

Fizjologia drzew  WYK/CW 45 4 

Botanika leśna z fitosocjologią WYK/CW 72 5 

Surowce leśne WYK/CW 62 5 

Budownictwo drogowe w leśnictwie WYK/CW 44 4 

Gleboznawstwo leśne  WYK/CW 60 5 

Podstawy geomatyki w leśnictwie WYK/CW 52 5 

Hydrologia leśna i urządzenia wodno-melioracyjne WYK/CW 50 5 

Dendrometria WYK/CW 54 5 

Gospodarka łowiecka WYK/CW 34 2 

Maszynoznawstwo leśne WYK/CW 62 5 

Ergonomia i ochrona pracy WYK/CW 30 2 

Rekultywacja leśna WYK/CW 42 4 

Pozyskanie drewna WYK/CW 76 5 

Fitopatologia leśna  WYK/CW 64 5 

Nasiennictwo, szkółkarstwo i genetyka drzew WYK/CW 66 5 

Produkcyjność lasu WYK/CW 34 2 

Entomologia leśna WYK/CW 62 5 

Ekonomika w leśnictwie WYK/CW 45 2 

Edukacja przyrodniczo-leśna  WYK/CW 40 2 

Typologia leśna WYK/CW 46 2 

Hodowla lasu I WYK/CW 40 3 
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Ochrona lasu WYK/CW 66 5 

Ochrona przyrody WYK/CW 32 2 

Informatyka w leśnictwie  CW 30 2 

Transport leśny WYK/CW 36 2 

Hodowla lasu II WYK/CW 77 6 

Urządzanie lasu WYK/CW 80 6 

Egzamin dyplomowy inżynierski     2 

Przedmiot humanistyczny do wyboru z oferty w semestrze 1 

Las  w kulturze i sztuce WYK 15 1 

Przedmioty fakultatywne do wyboru z oferty w semestrze 5,6,7 

Seminarium dyplomowe SEM* 30 3 

Praca inżynierska      5 

Praktyka zawodowa     6 

Geografia gleb i produkcyjność lasów Polskich WYK/CW 40 4 

Żyzność i nawożenie gleb  WYK/CW 40 4 

Fitoklimatologia WYK/CW 40 4 

Wycena nieruchomości leśnych WYK/CW 40 4 

Diagnostyka i konserwacja maszyn leśnych WYK/CW 40 4 

Gospodarka zasobami genowymi WYK/CW 40 4 

Szkółkarstwo precyzyjne WYK/CW 40 4 
Projektowanie rekultywacji z elementami inżynierii 
ekologicznej 

WYK/CW 
40 4 

Antropopresja w lasach  WYK/CW 40 4 

Ochrona środowiska  WYK/CW 40 4 

Roślinność obszarów nieleśnych WYK/CW 40 4 

Plantacje i zadrzewienia WYK/CW 40 4 

Zarządzanie populacjami zwierząt WYK/CW 40 4 

Bioróżnorodność i sieć natura 2000 WYK/CW 40 4 

Retencyjne właściwości środowiska leśnego WYK/CW 40 4 

Elementy projektowania obiektów inżynierskich w 
lasach (AUTOCAD) 

WYK/CW 
40 4 

Diagnostyka i etiologia chorób infekcyjnych drzew  WYK/CW 40 4 

Fizjologia i biochemia stresu roślin  WYK/CW 40 4 
Systemy technologiczne w pozyskiwaniu i zrywce 
drewna  

WYK/CW 
40 4 

Konserwacja drewna WYK/CW 40 4 

Zarządzanie i marketing w leśnictwie  WYK/CW 40 4 
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Pozyskiwanie, przetwarzanie i wizualizacja geodanych w 
leśnictwie 

WYK/CW 
40 4 

Animal ecology and conservation WYK/CW 30 3 

Essentials of ecology WYK/CW 30 3 

Forstklimatologie WYK/CW 30 3 

English language in ecology and nature conservation  WYK/CW 15 1,5 

Vademecum of Soil Science and Geology  WYK/CW 15 1,5 

Principles of Conservation Biology WYK/CW 30 3 

 

Studia niestacjonarne I stopnia  

Nazwa zajęć 
Forma/formy 

zajęć 
Łączna liczba godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Meteorologia i klimatologia leśna WYK/CW 20 3 

Geodezja leśna z elementami rysunku technicznego WYK/CW 30 7 

Technologie informacyjne  CW 18 2 

Zoologia  WYK/CW 18 2 

Ekologia ogólna WYK 12 2 

Dendrologia CW 14 3 

Biometria leśna WYK/CW 18 2 

Ekologiczne podstawy hodowli lasu WYK/CW 26 3 

Fizjologia drzew  WYK/CW 28 4 

Botanika leśna z fitosocjologią WYK/CW 44 5 

Surowce leśne WYK/CW 38 5 

Budownictwo drogowe w leśnictwie WYK/CW 26 4 

Gleboznawstwo leśne  WYK/CW 36 5 

Podstawy geomatyki w leśnictwie WYK/CW 32 5 

Hydrologia leśna i urządzenia wodno-melioracyjne WYK/CW 30 5 

Dendrometria WYK/CW 32 5 

Gospodarka łowiecka WYK/CW 20 2 

Maszynoznawstwo leśne WYK/CW 38 5 

Ergonomia i ochrona pracy WYK/CW 18 2 

Rekultywacja leśna WYK/CW 26 4 

Pozyskanie drewna WYK/CW 46 5 

Fitopatologia leśna  WYK/CW 38 5 

Nasiennictwo, szkółkarstwo i genetyka drzew WYK/CW 40 5 
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Produkcyjność lasu WYK/CW 20 2 

Entomologia leśna WYK/CW 38 5 

Ekonomika w leśnictwie WYK/CW 28 2 

Edukacja przyrodniczo-leśna  WYK/CW 24 2 

Typologia leśna WYK/CW 28 2 

Hodowla lasu I WYK/CW 24 3 

Ochrona lasu WYK/CW 40 5 

Ochrona przyrody WYK/CW 20 2 

Informatyka w leśnictwie  CW 18 2 

Transport leśny WYK/CW 22 2 

Hodowla lasu II WYK/CW 46 6 

Urządzanie lasu WYK/CW 48 6 

Egzamin dyplomowy inżynierski     2 

Przedmiot humanistyczny do wyboru z oferty w semestrze 1 

Las  w kulturze i sztuce WYK 15 1 

Przedmioty fakultatywne do wyboru z oferty w semestrze  5, 6, 7 

Seminarium dyplomowe SEM 30 3 

Praca inżynierska      5 

Praktyka zawodowa     6 

Geografia gleb i produkcyjność lasów Polskich WYK/CW 24 4 

Żyzność i nawożenie gleb  WYK/CW 24 4 

Fitoklimatologia WYK/CW 24 4 

Wycena nieruchomości leśnych WYK/CW 24 4 

Diagnostyka i konserwacja maszyn leśnych WYK/CW 24 4 

Gospodarka zasobami genowymi WYK/CW 24 4 

Szkółkarstwo precyzyjne WYK/CW 24 4 

Projektowanie rekultywacji z elementami inżynierii 
ekologicznej 

WYK/CW 24 4 

Antropopresja w lasach  WYK/CW 24 4 

Ochrona środowiska  WYK/CW 24 4 

Roślinność obszarów nieleśnych WYK/CW 24 4 

Plantacje i zadrzewienia WYK/CW 24 4 

Zarządzanie populacjami zwierząt WYK/CW 24 4 

Bioróżnorodność i sieć natura 2000 WYK/CW 24 4 

Retencyjne właściwości środowiska leśnego WYK/CW 24 4 

Elementy projektowania obiektów inżynierskich w 
lasach (AUTOCAD) 

WYK/CW 24 4 
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Diagnostyka i etiologia chorób infekcyjnych drzew  WYK/CW 24 4 

Fizjologia i biochemia stresu roślin  WYK/CW 24 4 

Systemy technologiczne w pozyskiwaniu i zrywce 
drewna  

WYK/CW 24 4 

Konserwacja drewna WYK/CW 24 4 

Zarządzanie i marketing w leśnictwie  WYK/CW 24 4 

Pozyskiwanie, przetwarzanie i wizualizacja geodanych 
w leśnictwie 

WYK/CW 24 4 

Animal ecology and conservation WYK/CW 18 3 

Essentials of ecology WYK/CW 18 3 

Forstklimatologie WYK/CW 18 3 

English language in ecology and nature conservation  WYK/CW 9 1,5 

Vademecum of Soil Science and Geology  WYK/CW 9 1,5 

Principles of Conservation Biology WYK/CW 18 3 

  

Studia stacjonarne II stopnia  

Nazwa zajęć 
Forma/formy 

zajęć 
Łączna liczba godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Modelowanie przestrzenne w leśnictwie WYK/CW 28 3 

Doświadczalnictwo leśne WYK/CW 30 3 

Aktualne kierunki badań w Ekologii i Hodowli Lasu WYK/CW 66 7 

Aktualne kierunki badań w  Ochronie Ekosystemów 
Leśnych WYK/CW 

54 6 

Aktualne kierunki badań w Użytkowaniu Lasu i 
Technice Leśnej WYK/CW 

19 2 

Aktualne kierunki badań w Zarządzaniu Zasobami 
Leśnymi WYK/CW 

21 2 

Kompleksowe ćwiczenia terenowe CW 40 4 

Egzamin dyplomowy magisterski     2 

Przedmiot humanistyczny do wyboru z oferty w 1 semestrze 

Las  w kulturze i sztuce WYK 15 1 

Przedmioty fakultatywne do wyboru z oferty w semestrze 3 (wspólne) 

Seminarium dyplomowe SEM 
60                                                              

(2 semestry) 
6 (2 

semestry) 

Praca magisterska     7 

Airborne and terrestrial laser scanning WYK/CW 30 2 
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Forest and climate change  WYK/CW 30 2 

Global change forestry - effect onstands and watres in 
mountain areas WYK/CW 

30 2 

Invasion ecology- impacts of invasive species and their 
control in forests WYK/CW 

30 2 

Monitoring and conservation of forest biodiversity WYK/CW 30 2 

Natural disturbances in forest communities WYK 15 1 

Population ecology of trees WYK/CW 30 2 

The outline of applied silviculture in North America WYK 15 1 

Tree-ring dating of wooden art and architecture  WYK/CW 30 2 

Moduł/specjalność do wyboru Zarządzanie zasobami leśnymi 

Planowanie urządzeniowe WYK/CW 54 4 

Planowanie hodowlane i optymalizacja zabiegów 
pielęgnacyjnych WYK/CW 

52 4 

Podstawy eksploatacji maszyn z elementami 
terramechaniki WYK/CW 

51 4 

Zarządzanie leśnymi zasobami genowymi WYK/CW 62 5 

Procesy technologiczne w leśnictwie i ich logistyka WYK/CW 52 4 

Dendroklimatologia WYK/CW 34 2 

Siedliskoznawstwo leśne  WYK/CW 32 3 

Modelowanie wzrostu drzewostanów i produkcyjności 
siedlisk leśnych WYK/CW 

36 2 

Organizacja i zarządzanie w Lasach Państwowych WYK 20 2 

Zarządzanie fauną i florą  WYK/CW 48 4 

Strategia i taktyka ochrony lasu przed chorobami oraz 
szkodliwymi owadami WYK/CW 

50 5 

Moduł/specjalność do wyboru Ochrona ekosystemów leśnych 

Mykologia i ochrona grzybów WYK/CW 56 4 

Molekularne metody oceny i ochrony różnorodności 
biologicznej WYK/CW 

44 4 

Hydroekologia WYK/CW 62 5 

Dynamika ekosystemów leśnych a hodowla lasu bliska 
naturze WYK/CW 

66 5 

Inżynieria ekologiczna w przywracaniu i rozwijaniu 
usług ekosystemowych  WYK/CW 

57 5 

Biogeochemia  WYK/CW 32 3 

Rekreacyjna i edukacyjna funkcja lasu WYK/CW 28 2 

Ochrona rzadkich siedlisk oraz zagrożonych gatunków 
roślin i zwierząt  WYK/CW 

56 4 

Gatunki inwazyjne  WYK/CW 38 3 
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Integrowana ochrona lasu z elementami entomologii WYK/CW 52 4 

Moduł/specjalność do wyboru Leśnictwo na terenach zurbanizowanych 

Klimat i stres roślin na obszarach zurbanizowanych   WYK/CW 24 2 

Diagnostyka chorób i szkodników roślin w zieleni 
miejskiej  WYK/CW 

22 2 

Dendroflora i fauna obszarów miejskich WYK/CW 47 4 

Bioróżnorodność i gleby obszarów zurbanizowanych WYK/CW 52 4 

Arborystyka WYK/CW 60 4 

Inżynieryjne zagospodarowanie terenów zieleni WYK/CW 34 3 

Technologie geoinformatyczne w zieleni miejskiej WYK/CW 80 7 

Zarządzanie zielenią miejską WYK/CW 36 3 

Planowanie i ochrona krajobrazu  WYK/CW 74 5 

Metody hodowlano-urządzeniowe w lasach miejskich WYK/CW 26 2 

Turystyczne, rekreacyjne i edukacyjne 
zagospodarowanie terenów zieleni WYK/CW 

36 3 

Moduł/specjalność do wyboru Geoinformatyka w leśnictwie 

GIS I - zaawansowane analizy przestrzenne 3D w 
leśnictwie WYK/CW 

52 4 

Algorytmy i wprowadzenie do programowania  WYK/CW 60 5 

Skanowanie laserowe i technologie nawigacyjne - 
zaawansowane aplikacje w leśnictwie WYK/CW 

57 5 

Bezzałogowe statki powietrzne w badaniach 
naukowych w leśnictwie i ochronie przyrody WYK/CW 

30 3 

Teledetekcja I  - Podstawy teledetekcji satelitarnej w 
leśnictwie WYK/CW 

34 3 

Analiza danych i modelowanie przestrzenne w 
nowoczesnym leśnictwie WYK/CW 

66 6 

Kartografia cyfrowa w zarządzaniu zasobami leśnymi  WYK/CW 58 4 

GIS II - zaawansowane aplikacje w zarządzaniu 
środowiskiem leśnym WYK/CW 

26 2 

Fotogrametria cyfrowa 3D w aplikacjach leśnych WYK/CW 34 2 

Teledetekcja II - Zaawansowane przetwarzanie 
obrazów cyfrowych  WYK/CW 

34 2 

Relacyjne bazy danych i język SQL WYK/CW 40 3 
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Studia niestacjonarne II stopnia 

Nazwa modułu zajęć Forma/formy 
zajęć 

Łączny wymiar godzin zajęć 
stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Modelowanie przestrzenne w leśnictwie WYK/CW 18 3 

Doświadczalnictwo leśne WYK/CW 24 3 

Aktualne kierunki badań w Ekologii i Hodowli Lasu WYK/CW 40 7 

Aktualne kierunki badań w  Ochronie Ekosystemów 
Leśnych 

WYK/CW 32 6 

Aktualne kierunki badań w Użytkowaniu Lasu i 
Technice Leśnej 

WYK/CW 12 2 

Aktualne kierunki badań w Zarządzaniu Zasobami 
Leśnymi 

WYK/CW 12 2 

Kompleksowe ćwiczenia terenowe CW 24 4 

Egzamin dyplomowy magisterski     2 

Przedmiot humanistyczny do wyboru z oferty w semestrze 1 

Las  w kulturze i sztuce WYK 15 1 

Przedmioty fakultatywne do wyboru z oferty w semestrze 3 (wspólne) 

Seminarium dyplomowe SEM 
60                                                               

(2 semestry) 
6 (2 

semestry) 

Praca magisterska     7 

Airborne and terrestrial laser scanning  WYK/CW 18 2 

Global change forestry - effect onstands and watres in 
mountain areas WYK/CW 18 2 

Invasion ecology- impacts of invasive species and their 
control in forests 

WYK/CW 18 2 

Monitoring and conservation of forest biodiversity WYK/CW 18 2 

Natural disturbances in forest communities WYK 9 1 

Population ecology of trees WYK/CW 18 2 

Restoration forest ecology of post industrial sites WYK/CW 18 2 

The outline of applied silviculture in North America WYK 9 1 

Moduł/specjalność do wyboru Zarządzanie zasobami leśnymi 

Planowanie urządzeniowe WYK/CW 32 4 

Planowanie hodowlane i optymalizacja zabiegów 
pielęgnacyjnych 

WYK/CW 32 4 

Podstawy eksploatacji maszyn z elementami 
terramechaniki 

WYK/CW 32 4 

Zarządzanie leśnymi zasobami genowymi WYK/CW 38 5 

Procesy technologiczne w leśnictwie i ich logistyka WYK/CW 32 4 

Dendroklimatologia WYK/CW 20 2 
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Siedliskoznawstwo leśne  WYK/CW 20 3 

Modelowanie wzrostu drzewostanów i produkcyjności 
siedlisk leśnych 

WYK/CW 22 2 

Organizacja i zarządzanie w Lasach Państwowych WYK 12 2 

Zarządzanie fauną i florą  WYK/CW 30 4 

Strategia i taktyka ochrony lasu przed chorobami oraz 
szkodliwymi owadami 

WYK/CW 30 5 

Moduł/specjalność do wyboru Ochrona ekosystemów leśnych  

Mykologia i ochrona grzybów WYK/CW 34 4 

Molekularne metody oceny i ochrony różnorodności 
biologicznej 

WYK/CW 26 4 

Hydroekologia WYK/CW 38 5 

Dynamika ekosystemów leśnych a hodowla lasu bliska 
naturze 

WYK/CW 40 5 

Inżynieria ekologiczna w przywracaniu i rozwijaniu 
usług ekosystemowych  

WYK/CW 34 5 

Biogeochemia  WYK/CW 20 3 

Rekreacyjna i edukacyjna funkcja lasu WYK/CW 18 2 

Ochrona rzadkich siedlisk oraz zagrożonych gatunków 
roślin i zwierząt  

WYK/CW 34 4 

Gatunki inwazyjne  WYK/CW 24 3 

Integrowana ochrona lasu z elementami entomologii WYK/CW 32 4 

*WYK- wykład, CW- ćwiczenia: laboratoryjne, warsztatowe, terenowe, projektowe, SEM – seminarium 
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Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji inżynierskich / 
Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania zawodu nauczyciela6 

Studia stacjonarne I stopnia  

Nazwa zajęć/grupy 
Forma/formy 

zajęć 
Łączna liczba godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS  

Meteorologia i klimatologia leśna WYK/CW* 32 3 

Geodezja leśna z elementami rysunku technicznego WYK/CW 50 7 

Budownictwo drogowe w leśnictwie WYK/CW 44 4 

Podstawy geomatyki w leśnictwie WYK/CW 52 5 

Hydrologia leśna i urządzenia wodno-melioracyjne WYK/CW 50 5 

Dendrometria WYK/CW 54 5 

Gospodarka łowiecka WYK/CW 34 2 

Maszynoznawstwo leśne WYK/CW 62 5 

Ergonomia i ochrona pracy WYK/CW 30 2 

Rekultywacja leśna WYK/CW 42 4 

Pozyskanie drewna WYK/CW 76 5 

Nasiennictwo, szkółkarstwo i genetyka drzew WYK/CW 66 5 

Produkcyjność lasu WYK/CW 34 2 

Ekonomika w leśnictwie WYK/CW 45 2 

Typologia leśna WYK/CW 46 2 

Hodowla lasu I WYK/CW 40 3 

Informatyka w leśnictwie  CW 30 2 

Transport leśny WYK/CW 36 2 

Hodowla lasu II WYK/CW 77 6 

Urządzanie lasu WYK/CW 80 6 

Przedmioty fakultatywne do wyboru z oferty w semestrze 5,6,7 

Praktyka zawodowa     6 

Żyzność i nawożenie gleb  WYK/CW 40 4 

Wycena nieruchomości leśnych WYK/CW 40 4 

Diagnostyka i konserwacja maszyn leśnych WYK/CW 40 4 

Gospodarka zasobami genowymi WYK/CW 40 4 

Szkółkarstwo precyzyjne WYK/CW 40 4 
Projektowanie rekultywacji z elementami inżynierii 
ekologicznej WYK/CW 

40 4 
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Ochrona środowiska  WYK/CW 40 4 

Plantacje i zadrzewienia WYK/CW 40 4 

Zarządzanie populacjami zwierząt WYK/CW 40 4 

Retencyjne właściwości środowiska leśnego WYK/CW 40 4 

Elementy projektowania obiektów inżynierskich w 
lasach (AUTOCAD) 

WYK/CW 
40 4 

Systemy technologiczne w pozyskiwaniu i zrywce 
drewna  

WYK/CW 
40 4 

Konserwacja drewna WYK/CW 40 4 

Pozyskiwanie, przetwarzanie i wizualizacja geodanych w 
leśnictwie 

WYK/CW 
40 4 

 

Studia niestacjonarne I stopnia  

Nazwa zajęć 
Forma/formy 

zajęć 
Łączna liczba godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Meteorologia i klimatologia leśna WYK/CW 20 3 

Geodezja leśna z elementami rysunku technicznego WYK/CW 30 7 

Budownictwo drogowe w leśnictwie WYK/CW 26 4 

Podstawy geomatyki w leśnictwie WYK/CW 32 5 

Hydrologia leśna i urządzenia wodno-melioracyjne WYK/CW 30 5 

Dendrometria WYK/CW 32 5 

Gospodarka łowiecka WYK/CW 20 2 

Maszynoznawstwo leśne WYK/CW 38 5 

Ergonomia i ochrona pracy WYK/CW 18 2 

Rekultywacja leśna WYK/CW 26 4 

Pozyskanie drewna WYK/CW 46 5 

Nasiennictwo, szkółkarstwo i genetyka drzew WYK/CW 40 5 

Produkcyjność lasu WYK/CW 20 2 

Ekonomika w leśnictwie WYK/CW 28 2 

Typologia leśna WYK/CW 28 2 

Hodowla lasu I WYK/CW 24 3 

Informatyka w leśnictwie  CW 18 2 

Transport leśny WYK/CW 22 2 

Hodowla lasu II WYK/CW 46 6 

Urządzanie lasu WYK/CW 48 6 

Przedmioty fakultatywne do wyboru z oferty w semestrze  5, 6, 7 
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Praktyka zawodowa     6 

Żyzność i nawożenie gleb  WYK/CW 24 4 

Wycena nieruchomości leśnych WYK/CW 24 4 

Diagnostyka i konserwacja maszyn leśnych WYK/CW 24 4 

Gospodarka zasobami genowymi WYK/CW 24 4 

Szkółkarstwo precyzyjne WYK/CW 24 4 

Projektowanie rekultywacji z elementami inżynierii 
ekologicznej 

WYK/CW 24 4 

Ochrona środowiska  WYK/CW 24 4 

Plantacje i zadrzewienia WYK/CW 24 4 

Zarządzanie populacjami zwierząt WYK/CW 24 4 

Retencyjne właściwości środowiska leśnego WYK/CW 24 4 

Elementy projektowania obiektów inżynierskich w 
lasach (AUTOCAD) 

WYK/CW 24 4 

Systemy technologiczne w pozyskiwaniu i zrywce 
drewna  

WYK/CW 24 4 

Konserwacja drewna WYK/CW 24 4 

Zarządzanie i marketing w leśnictwie  WYK/CW 24 4 

Pozyskiwanie, przetwarzanie i wizualizacja geodanych 
w leśnictwie 

WYK/CW 24 4 

 

Studia stacjonarne II stopnia  

Nazwa zajęć 
Forma/formy 

zajęć 
Łączna liczba godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Modelowanie przestrzenne w leśnictwie WYK/CW 28 3 

Aktualne kierunki badań w Ekologii i Hodowli Lasu WYK/CW 66 7 

Kompleksowe ćwiczenia terenowe CW 40 4 

Przedmioty fakultatywne do wyboru z oferty w semestrze 3 (wspólne) 

Airborne and terrestrial laser scanning  WYK/CW 30 2 

Tree-ring dating of wooden art and architecture  WYK/CW 30 2 

Moduł/specjalność do wyboru Zarządzanie zasobami leśnymi 

Planowanie urządzeniowe WYK/CW 54 4 

Planowanie hodowlane i optymalizacja zabiegów 
pielęgnacyjnych WYK/CW 

52 4 

Podstawy eksploatacji maszyn z elementami 
terramechaniki WYK/CW 51 4 

Zarządzanie leśnymi zasobami genowymi WYK/CW 62 5 
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Procesy technologiczne w leśnictwie i ich logistyka WYK/CW 52 4 

Siedliskoznawstwo leśne  WYK/CW 32 3 

Modelowanie wzrostu drzewostanów i 
produkcyjności siedlisk leśnych WYK/CW 

36 2 

Strategia i taktyka ochrony lasu przed chorobami oraz 
szkodliwymi owadami WYK/CW 

50 5 

Moduł/specjalność do wyboru Ochrona ekosystemów leśnych 

Molekularne metody oceny i ochrony różnorodności 
biologicznej WYK/CW 

44 4 

Hydroekologia WYK/CW 62 5 

Dynamika ekosystemów leśnych a hodowla lasu bliska 
naturze WYK/CW 

66 5 

Inżynieria ekologiczna w przywracaniu i rozwijaniu 
usług ekosystemowych  WYK/CW 

57 5 

Biogeochemia  WYK/CW 32 3 

Integrowana ochrona lasu z elementami entomologii WYK/CW 52 4 

Moduł/specjalność do wyboru Leśnictwo na terenach zurbanizowanych 

Metody hodowlano-urządzeniowe w lasach miejskich WYK/CW 26 2 

Arborystyka WYK/CW 60 4 

Inżynieryjne zagospodarowanie terenów zieleni WYK/CW 34 3 

Technologie geoinformatyczne w zieleni miejskiej WYK/CW 80 7 

Zarządzanie zielenią miejską WYK/CW 36 3 

Planowanie i ochrona krajobrazu  WYK/CW 74 5 

Moduł/specjalność do wyboru Geoinformatyka w leśnictwie 

GIS I - zaawansowane analizy przestrzenne 3D w 
leśnictwie WYK/CW 

52 4 

Algorytmy i wprowadzenie do programowania  WYK/CW 60 5 

Skanowanie laserowe i technologie nawigacyjne - 
zaawansowane aplikacje w leśnictwie WYK/CW 

57 5 

Teledetekcja I  - Podstawy teledetekcji satelitarnej w 
leśnictwie WYK/CW 

34 3 

Analiza danych i modelowanie przestrzenne w 
nowoczesnym leśnictwie WYK/CW 

66 6 

Kartografia cyfrowa w zarządzaniu zasobami leśnymi  WYK/CW 58 4 

GIS II - zaawansowane aplikacje w zarządzaniu 
środowiskiem leśnym WYK/CW 

26 2 

Fotogrametria cyfrowa 3D w aplikacjach leśnych 
WYK/CW 

34 2 

Teledetekcja II - Zaawansowane przetwarzanie 
obrazów cyfrowych  WYK/CW 

34 2 
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Relacyjne bazy danych i język SQL WYK/CW 40 3 

Studia niestacjonarne II stopnia 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć 
Łączny wymiar godzin zajęć 
stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Modelowanie przestrzenne w leśnictwie WYK/CW 18 3 

Aktualne kierunki badań w Ekologii i Hodowli Lasu WYK/CW 40 7 

Kompleksowe ćwiczenia terenowe CW 24 4 

Przedmioty fakultatywne do wyboru z oferty w semestrze 3 (wspólne) 

Airborne and terrestrial laser scanning  WYK/CW 18 2 

Moduł/specjalność do wyboru Zarządzanie zasobami leśnymi 

Planowanie urządzeniowe WYK/CW 32 4 

Planowanie hodowlane i optymalizacja zabiegów 
pielęgnacyjnych 

WYK/CW 32 4 

Podstawy eksploatacji maszyn z elementami 
terramechaniki 

WYK/CW 32 4 

Zarządzanie leśnymi zasobami genowymi WYK/CW 38 5 

Procesy technologiczne w leśnictwie i ich logistyka WYK/CW 32 4 

Siedliskoznawstwo leśne  WYK/CW 20 3 

Modelowanie wzrostu drzewostanów i 
produkcyjności siedlisk leśnych 

WYK/CW 22 2 

Strategia i taktyka ochrony lasu przed chorobami 
oraz szkodliwymi owadami 

WYK/CW 30 5 

Moduł/specjalność do wyboru Ochrona ekosystemów leśnych 

Molekularne metody oceny i ochrony różnorodności 
biologicznej 

WYK/CW 26 4 

Hydroekologia WYK/CW 38 5 

Dynamika ekosystemów leśnych a hodowla lasu 
bliska naturze 

WYK/CW 40 5 

Inżynieria ekologiczna w przywracaniu i rozwijaniu 
usług ekosystemowych  

WYK/CW 34 5 

Biogeochemia  WYK/CW 20 3 

Integrowana ochrona lasu z elementami 
entomologii 

WYK/CW 32 4 

 
*WYK – wykłady, CW – ćwiczenia, SEM - seminarium 
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Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach 
obcych7.  

Nazwa 
programu/zajęć/grupy 
zajęć 

Forma 
realizacji 

Semestr 
Forma 
studiów 

Język 
wykładowy 

Liczba 
studentów* 

(w tym 
niebędących 
obywatelami 
polskimi) 

LEŚNICTWO – STUDIA STACJONARNE II STOPNIA cykl 20/21 L 

Monitoring and 
conservation of forest 

biodiversity 

WYK, CWT, 3 magisterskie angielski 34 (0) 

Population Ecology of 
Trees 

WYK, CWL, 
CWT, 

3 magisterskie angielski 17 (0) 

Tree ring dating of 
wooden art. and 

architecture 

WYK, CWL, 
CWT, 

3 magisterskie angielski 33 (0) 

LEŚNICTWO – STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA cykl 20/21 L 

Natural disturbances in 
forest communities 

WYK, 3 magisterskie angielski 39 (0) 

Population Ecology of 
Trees 

WYK, CWL, 
CWT, 

3 magisterskie angielski 21 (0) 

The Outline of Applied 
Silviculture in North 

America 

WYK, 3 magisterskie angielski 39 (0) 

*Wg stanu na dzień przygotowywania raportu tj. 18.02.2021r. 

 Pełna oferta przedmiotów do wyboru w języku obcym na studiach II stopnia – została 
zamieszczona w załączniku - cz. III. zał. nr 1. załącznik do tabeli 6 (wykaz materiałów 
uzupełniających). 
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ZAMIESZCZONYCH W RAPORCIE 

Efekty uczenia się  
Załącznik 1 – Uchwała Senatu UR nr 129/2019 z dnia 26 września 2019 roku w 
sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych w ustawie na kierunku 
leśnictwo, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku 
akademickiego 2019/2020   
Załącznik 2 – Uchwała Senatu UR nr 130/2019 z dnia 26 września 2019 r. w 
sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych w ustawie na kierunku 
leśnictwo, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku 
akademickiego 2019/2020   
Załącznik 3 – Uchwała Senatu UR nr 131/2019 z dnia 26 września 2019 r. w 
sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych w ustawie na kierunku 
leśnictwo, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku 
akademickiego 2019/2020    
Załącznik 4 – Uchwała Senatu UR nr 132/2019 z dnia 26 września 2019 r. w 
sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych w ustawie na kierunku 
leśnictwo, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku 
akademickiego 2019/2020  
Załącznik 5 – Uchwała Senatu UR nr 196/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie 
zmiany Uchwały Senatu nr 130/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania 
programu studiów do wymagań określonych w ustawie na kierunku leśnictwo, studia II 
stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020 
Załącznik 6 – Uchwała Senatu UR nr 197/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie 
zmiany Uchwały Senatu nr 132/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania 
programu studiów do wymagań określonych w ustawie na kierunku leśnictwo, studia II 
stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020 
Załącznik 7 – Uchwała Senatu UR nr 9/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany 
Uchwały Senatu nr 129/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu 
studiów do wymagań określonych w ustawie na kierunku leśnictwo, studia I stopnia, 
profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020 
Załącznik 8 – Uchwała Senatu UR nr 10/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany 
Uchwały Senatu nr 130/2019 z dnia 26 września 2019 r. i Uchwały Senatu nr 196/2019 z dnia 
29 listopada 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych w 
ustawie na kierunku leśnictwo, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, 
od roku akademickiego 2019/2020 
Załącznik 9 – Uchwała Senatu UR nr 11/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany 
Uchwały Senatu nr 131/2019 z dnia 26 września 2019 r.  w sprawie dostosowania programu 
studiów do wymagań określonych w ustawie na kierunku leśnictwo, studia I stopnia, 
profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020 
Załącznik 10 - Uchwała Senatu UR nr 12/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie 
zmiany Uchwały Senatu nr 132/2019 z dnia 26 września 2019 r.  i Uchwały Senatu nr 
197/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do 
wymagań określonych w ustawie na kierunku leśnictwo, studia II stopnia, 
profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020. 
 
CZĘŚĆ I 
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KRYTERIUM 1 
Załącznik I.1.01 - Misja Uczelni 
Załącznik I.1.02 - Strategia Uczelni 
Załącznik I.1.03 - Misja Wydziału  
Załącznik I.1.04 - Strategia Wydziału 
Załącznik I.1.05 - Oferta Studiów Podyplomowych 
Załącznik I.1.06.1 – Certyfikat EPL 2016 
Załącznik I.1.06.2 – Certyfikat EPL 2017 
Załącznik I.1.06.3. – Certyfikat Nadzwyczajny EPL 2017 
Załącznik I.1.07 - Przyporządkowanie kierunku studiów do dyscypliny  
Załącznik I.1.08 - Wykaz projektów badawczych 
Załącznik I.1.09 - Wykaz udziału studentów w pracach badawczych, projektach 
realizowanych przez pracowników WL oraz w publikacjach naukowych 
Załącznik I.1.10 - Wykaz konferencji na WL w latach 2015-2020 
Załącznik I.1.11 - Wykaz osiągnięć naukowych (publikacje, granty, nagrody awanse 
naukowe) 
Załącznik I.1.12 - Książki i podręczniki akademickie 
Załącznik I.1.13 - Nagrody i wyróżnienia istotne dla procesu dydaktyki na WL 
Załącznik I.1.14 - Pismo przewodnie – certyfikat Studia z Przyszłością dla studiów II stopnia  
Załącznik I.1.15 - Certyfikat Studia z Przyszłością dla studiów II stopnia 
 
KRYTERIUM 2  
Załącznik I.2.01 - Program studiów stacjonarnych I stopnia specj. Gospodarka leśna obow. 
do naboru 2018/2019 
Załącznik I.2.02 - Program studiów stacjonarnych I stopnia specj. Ochrona Zasobów Leśnych 
do naboru 2018/2019 
Załącznik I.2.03 - Program studiów niestacjonarnych I stopnia specj. Gospodarka leśna 
obow. do naboru 2018/2019 
Załącznik I.2.04 - Program studiów stacjonarnych II stopnia specj. Gospodarka leśna obow. 
do naboru 2017/2018 
Załącznik I.2.05 - Program studiów stacjonarnych II stopnia specj. Ochrona Zasobów Leśnych 
obow. do naboru 2017/2018 
Załącznik I.2.06 - Program studiów niestacjonarnych II stopnia specj. Gospodarka leśna 
obow. do naboru 2017/2018 
Załącznik I.2.07.1-2 - ZR UR 13/2019 z dnia 22 marca 2019 w sprawie określenia wytycznych 
do opracowania programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2019/2020 wraz z załącznikiem  
Załącznik I.2.08.1-2 - Plan studiów stacjonarnych I stopnia oraz Program studiów 
stacjonarnych  I stopnia  
Załącznik I.2.09.1-2 - Plan studiów niestacjonarnych I stopnia oraz Program studiów 
niestacjonarnych  I stopnia 
Załącznik I.2.10.1-2 - Plan studiów stacjonarnych II stopnia oraz Program studiów 
stacjonarnych  II stopnia 
Załącznik I.2.11.1-2 - Plan studiów niestacjonarnych II stopnia oraz Program studiów 
niestacjonarnych  II stopnia 
Załącznik I.2.12  - Matryca efektów  uczenia się  na kierunku "Leśnictwo" - studia 
stacjonarne I stopnia   
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Załącznik I.2.13 - Matryca efektów  uczenia się  na kierunku "Leśnictwo" - studia 
niestacjonarne I stopnia   
Załącznik I.2.14 - Matryca efektów  uczenia się  na kierunku "Leśnictwo" - studia stacjonarne 
II stopnia: Leśnictwo na terenach zurbanizowanych, Ochrona ekosystemów leśnych, 
Geoinformatyka w leśnictwie, Zarządzanie zasobami leśnymi 
Załącznik I.2.15 - Matryca efektów  uczenia się  na kierunku "Leśnictwo" - studia 
niestacjonarne II stopnia: Zarządzanie zasobami leśnymi, Ochrona ekosystemów leśnych 
Załącznik I.2.16 - Procedura ewaluacji efektów uczenia na kierunkach prowadzonych na 
Wydziale Leśnym 
Załącznik I.2.17- Przykładowe protokoły walidacji efektów uczenia się z lat 2018/2019 i 
2019/2018 
Załącznik I.2.18 - Procedura zgłaszania, zatwierdzenia i wyboru przedmiotów 
fakultatywnych realizowanych w programie kształcenia obowiązującym od roku 
akademickiego 2019/2020 
Załącznik I.2.19 - Procedura wyboru modułu na kierunku leśnictwo na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia 
Załącznik I.2.20 - ZR nr 8/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w 
trybie zdalnym w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
Załącznik .I.2.21 - ZR nr 7/2021 z dnia 20 stycznia 202 r. w sprawie zasad organizacji 
kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
Załącznik I.2.22.1 - ZR nr 233/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie zasad organizacji 
weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
na studiach i studiach podyplomowych prowadzonych przez Uczelnię 
Załącznik I.2.22.2 - załącznik do ZR nr 233/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku w 
sprawie zasad organizacji weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej na studiach i studiach podyplomowych prowadzonych przez 
Uczelnię 
Załącznik I.2.23 - ZR nr 203/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia, w 
okresie od 2 listopada 2020 roku do odwołania, organizacji nauczania w Uczelni w trybie 
zdalnym, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  
Załącznik I.2.24 - ZR nr 193/2020 z dnia 16 października 2020 r.w sprawie organizacji 
nauczania w Uczelni w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
Załącznik I.2.25 - ZR nr 192/2020 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zasad 
funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaj w Krakowie w związku z 
przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19  
Załącznik I.2.26 - Procedura wyboru i zatwierdzania tematów 
prac dyplomowych oraz dyplomowania   
Załącznik I.2.27 - Załącznik do procedury wyboru i zatwierdzania tematów 
prac dyplomowych oraz dyplomowania   
Załącznik I.2.28 - Regulaminu studiów obow. od dnia 1 października 2019 r. – załącznik do 
ZR nr 20/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. 
Załącznik I.2.29 - załącznik do ZR Nr 52/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu dofinansowania zadań związanych ze stworzeniem studentom i 
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doktorantom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, będącym osobami 
niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia 
Załącznik I.2.30 - Wykaz usprawnień dla studentów z niepełnosprawnością  
Załącznik I.2.31 -Sylabus – praktyka – st. stacjonarne I stopnia PGLLP 
Załącznik I.2.32 - Sylabus – praktyka – st. stacjonarne I stopnia BULiGL 
Załącznik I.2.33- Sylabus – praktyka – st. stacjonarne I stopnia PN 
Załącznik I.2.34 - Sylabus – praktyka – st. niestacjonarne I stopnia PGLLP 
Załącznik I.2.35 - Sylabus – praktyka – st. niestacjonarne I stopnia BULiGL 
Załącznik I.2.36 - Sylabus – praktyka – st. niestacjonarne I stopnia PN 
Załącznik I.2.37 - Zasady organizacji, realizacji i zaliczania praktyki na kierunku leśnictwo, 
Załącznik I.2.38 - Przykładowa dokumentacja Dziennika Praktyk i potwierdzenie wykonania 
poszczególnych zadań u opiekuna ze strony instytucji przyjmującej 
Załącznik I.2.39 -Opinia opiekuna praktyk i ocena pracy praktykanta - przykład 
Załącznik I.2.40 - Zaświadczenie o ukończeniu praktyki wraz z opinią opisową - przykład 
Załącznik I.2.41 - Przykładowa ankieta ewaluacyjna samooceny –praktyka 2018/2019 
Załącznik I.2.42 - Ankieta  ewaluacyjna – praktyka przykład 1 
Załącznik I.2.43 - Ankieta  ewaluacyjna – praktyka przykład 2 
Załącznik I.2.44 - Porozumienie z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych w sprawie 
odbywania praktyk 
Załącznik I.2.45 - Porozumienie dotyczące organizacji praktyki 
Załącznik I.2.46 - Zbiorcze zestawienie miejsc realizacji praktyk 
Załącznik I.2.47 - Podanie skierowane do Pełnomocnika ds. Praktyk w sprawie zaliczenia 
części lub całości praktyki - przykład 
Załącznik I.2.48.1 - Procedura przeprowadzania przez studentów oceny 
zajęć dydaktycznych w zakresie jakości kształcenia 
Załącznik I.2.48.2 - Przykładowe ankiety USOSweb - ocena pracy Pełnomocnika ds. Praktyk   
Załącznik I.2.49 - Procedura przeprowadzania oceny ankietowej opinii absolwentów w 
zakresie organizacji studiów oraz jakości kształcenia  
Załącznik I.2.50 - Regulamin pracy – liczebność grup – załącznik do ZR nr 175/2019 z dnia 16 
października 2019 r.  

KRYTERIUM 3 
Załącznik I.3.01.1-6 - Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2015-2016 
Załącznik I.3.02.1-6 - Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2016-2017 
Załącznik I.3.03.1-5 - Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2017-2018 
Załącznik I.3.04.1-10 - Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2018-2019 
Załącznik I.3.05.1-9 - Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2019-2020 
Załącznik I.3.06.1-8 - Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2020-2021 
Załącznik I.3.07 - Liczba studentów rozpoczynających studia na I roku studiów stacjonarnych 
w kolejnych latach  
Załącznik I.3.08 - Liczba studentów rozpoczynających studia na I roku studiów 
niestacjonarnych w kolejnych latach  
Załącznik I.3.09.1-2 - ZR nr 22/2016 z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie zmiany ZR nr 68/2015 z 
dnia 24 września 2015 r. dotyczącego  wprowadzenia „Zasad i tryb potwierdzania efektów 
uczenia się” 
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Załącznik I.3.10 - Regulamin dokumentowania przebiegu studiów prowadzonego w formie 
elektronicznej – załącznik do ZR nr 23/2012 z dna 21 czerwca 2012 r. 
Załącznik I.3.11 - Procedura przedłużenia sesji   
Załącznik I.3.12 - Procedura warunkowego zaliczenia semestru  
Załącznik I.3.13 - Procedura skierowania studenta na powtarzanie semestru  
Załącznik I.3.14 -  Procedura skreślenia z listy studentów  
Załącznik I.3.15.1 - ZR nr 15/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.  w sprawie procedur składania, 
sprawdzania i archiwizowania prac dyplomowych i doktorskich studentów i doktorantów  
Załącznik I.3.15.2 - Załącznik do ZR nr 15/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.  w sprawie 
procedur składania, sprawdzania i archiwizowania prac dyplomowych i doktorskich 
studentów i doktorantów 
Załącznik I.3.15.1-3 - Wzór recenzji pracy dyplomowej Załącznik 6 do ZR nr 15/2019 z dnia 
10 kwietnia 2019 r.  w sprawie procedur składania, sprawdzania i archiwizowania prac 
dyplomowych i doktorskich studentów i doktorantów 
Załącznik I. 3.16 - Wzór ankiety badania losów absolwentów BKiKP  
 
KRYTERIUM 4 
Załącznik I.4.01 - Kadra 
Załącznik I.4.02 - Awanse 
Załącznik I.4.03  -Wykaz publikacji 
Załącznik I.4.04 - Wykaz książek 
Załącznik I.4.05 - Staże naukowe 2016-2020 
Załącznik I.4.06.1  - Zarządzenie Rektora 165/2020 w sprawie aktywizacji działalności 
naukowej pracowników 
Załącznik I.4.06.2  - Regulamin aktywizacji działalności naukowej 
Załącznik I.4.07.1 - Zarządzenie Rektora 48/2019 - Własny Fundusz Stypendialny dla 
nauczycieli 
Załącznik I.4.07.2 -  Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego dla nauczycieli 
Załącznik I.4.07.3 - Nowelizacja Zarządzenia nr 48/2019 – Zarządzenie Rektora nr 168/2019 - 
Własny Fundusz Stypendialny dla nauczycieli 
Załącznik I.4.08.1 – Analiza ankiet studentów 2015-2016 
Załącznik I.4.08.2 – Analiza ankiet studentów 2016-2017 
Załącznik I.4.08.3 – Analiza ankiet studentów 2017-2018 
Załącznik I.4.08.4 – Analiza ankiet studentów 2018-2019 
Załącznik I.4.08.5 – Analiza ankiet studentów 2019-2020 
Załącznik I.4.09.1 - Zarządzenie Rektora 16_2007 w sprawie hospitacji 
Załącznik I.4.09.2 -  Załącznik do zr_16_z1_2007 - Protokół hospitacji  
Załącznik I.4.10 - Protokoły hospitacji 2019-2020 i 2020-2021 
Załącznik I.4.11.1 – Analiza ankiet absolwentów 2016-2017 
Załącznik I.4.11.2 – Analiza ankiet absolwentów 2017-2018 
Załącznik I.4.11.3 – Analiza ankiet absolwentów 2018-2019 
Załącznik I.4.11.4  - Analiza ankiet absolwentów 2019-2020 
Załącznik I.4.12.1 - Zarządzenie Rektora nr 5/2020 z dnia 24 stycznia 2020 w sprawie oceny 
nauczycieli 
Załącznik I.4.12.2 - Załącznik do ZR nr 5/2020  
Załącznik I.4.13  - Zarządzenie Rektora nr 15_2011 - Wewnętrzna proced. antymobbingowa 
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Załącznik I.4.14 - Zarządzenie Rektora nr_175_z1_2_2019 - zasady postęp. w zakresie 
przeciwdziałania mobbingowi 
Załącznik I.4.15 -  Zarządzenie Rektora nr_143_2020 w sprawie powołania rzecznika 
akademickiego 
 
KRYTERIUM 5 
Załącznik I.5.01  - Wykaz sal wykładowych  
Załącznik I.5.02 - Wykaz: sale ćwiczeń, laboratoria, kolekcje, ekspozycje, stacje badawcze  
Załącznik I.5.03 - Wykaz remontów w latach 2016-2020  
Załącznik I.5.04 - Informator-Biblioteka-2021-WL-Leśnictwo  
  
KRYTERIUM 6  
Załącznik I.6.01 - Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Wydziału Leśnego w dniu 5 czerwca 
2013 roku w sprawie powołania Rady Społeczno-Konsultacyjnej 
Załącznik I.6.02 - Regulamin Rady Społeczno-Konsultacyjnej  
Załącznik I.6.03 - Zarządzenie Dziekana WL w sprawie powołania członków Rady Społeczno-
Konsultacyjnej na kadencje 2020-2021 wraz z Regulaminem Prac Rady w w/w kadencji 
Załącznik I.6.04 - Kursy, szkolenia i staże  
Załącznik I.6.05 - Program SP pn. „Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny” 
Załącznik I.6.06 - Program SP pn. „Ochrona przyrody im. S. Myczkowskiego”  
Załącznik I.6.07 - Program SP pn. „Użytkowanie Lasu i Transport Leśny”  
Załącznik I.6.08 - Program SP pn. „Siedliskoznawstwo leśne” 
Załącznik I.6.09 - Program SP pn. „Edukacja Przyrodniczo Leśna”  
Załącznik I.6.10 - Program SP pn. „Doskonalenie Zasobów Kadrowych w Lasach 
Państwowych” 
Załącznik I.6.11 - Program SP  pn. „Inżynieryjne zagospodarowanie lasu”   
Załącznik I.6.12 – Wykaz ćwiczeń terenowych z podmiotami zewnętrznymi  
Załącznik I.6.13 – Wykaz zajęć prowadzonych przez praktyków 
Załącznik I.6.14 – Wykaz prac dyplomowych we współpracy z otoczeniem społ.-gosp.  
  
KRYTERIUM 7 
Załącznik I.7.01 - Studium Języków Obcych weryfikacja kompetencji językowych  
Załącznik I.7.02 - Regulamin olimpiad językowych 
Załącznik I.7.03 - ZR 166_2019 Regulamin konkursu na prezentację w j. obcym  
Załącznik I.7.04 - Laureaci konkursów i olimpiad językowych  
Załącznik I.7.05.1 - Zarządzenie ZR_31_2019 Konkurs lingwistyczno-fotograficzny  
Załącznik I.7.05.2 - Regulamin konkursu lingwistyczno-fotograficznego ZR_31_z1_2019  
Załącznik I.7.06 - Wykaz umów międzynarodowych w ramach programu ERASMUS  
Załącznik I.7.07 - Mobilność studentów i nauczycieli ERASMUS+ i CEEPUS  
Załącznik I.7.08 - Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów na 
kierunku forestry  
Załącznik I.7.09 - Regulamin organizacyjny studiów II stopnia w j. angielskim  
Załącznik I.7.10 - Program studiów II stopnia w j. angielskim  
Załącznik I.7.11 - Sieci COST  
Załącznik I.7.12 - Zagraniczni naukowcy (nauczyciele) na WL  
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KRYTERIUM 8 
Załącznik I.8.01.1 - Regulamin Świadczeń dla Studentów UR  
Załącznik I.8.01.2 - Stawki świadczeń materialnych 2020-2021  
Załącznik I.8.01.3 - Wykaz studentów ubiegających się o przyznanie stypendium oraz o 
przyznanie miejsca w domu akademickim w latach 2015-2020  
Załącznik I.8.01.4 - Porozumienie Krakowskich Uczelni 
Załącznik I.8.02.1 - Regulamin Kół Naukowych  
Załącznik I.8.02.2 - Zarządzenie Rektora 56_2015 Regulamin Kół Naukowych  
Załącznik I.8.02.3 - Sprawozdania z działalności KNL z lat 2015-2016 do 2019/2020 
Załącznik I.8.02.4 - Porozumienie GDLP i WL 2009  
Załącznik I.8.02.5 - SWF osiągnięcia studentów WL  
Załącznik I.8.02.6 - Sprawozdanie Hagard z lat 2015-2016 do 2019-2020 
Załącznik I.8.02.7 - Działalność chóru w latach 2016-2020  
Załącznik I.8.02.8 - Zarządzenie Rektora 82_2015 w sprawie utworzenia Funduszu Promocji 
Wychowania  
Załącznik I.8.03.1 - Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego UR 
Załącznik I.8.03.2 - Zarządzenie Rektora nr 3_2010 Regulamin Własnego Funduszu 
Stypendialnego dla Studentów 
Załącznik I.8.03.3 – Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów Fundacji 2015  
Załącznik I.8.03.4 - Statut Fundacji Uniwersytetu Rolniczego 
Załącznik I.8.04 - Wykaz szkoleń pracowników dziekanatu WL 2015-2021  
Załącznik I.8.05  - Zintegrowana polityka bezpieczeństwa 
Załącznik I.08.06 - Trójporozumienie pomiędzy Samorządami Studenckimi Wydziałów 
Leśnych  z Poznania, Warszawy i Krakowa 
 
KRYTERIUM 9 
Załącznik I.9.01 - Organizacja roku akademickiego 2020/2021 
 
KRYTERIUM 10 
Załącznik I.10.01 - Polityka Jakości i struktura Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości 
Kształcenia (USZJK), załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 13/2020 z dnia 10 lutego 2020 
r. 
Załącznik I.10.02 - Regulamin Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia  
Załącznik I.10.03 - Szczegółowe kompetencje pełnomocników i ciał kolegialnych oraz 
jednostek odpowiedzialnych za funkcjonowanie Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia, 
załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora Nr 13/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. 
Załącznik I.10.04   - Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez 
pracowników WL 
Załącznik I.10.05 - Procedura, zgłaszania, wyboru i zatwierdzania przedmiotów 
fakultatywnych obowiązująca od roku akadem. 2017/2018 
Załącznik I.10.06. - Zarządzenie Dziekana nr 1/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie 
powołania koordynatorów merytorycznych modułów/specjalności w ramach programu 
studiów obowiązujących na WL 
Załącznik I.10.07 - Raport Roczny WL 2015-2016  
Załącznik I.10.08 - Raport Roczny WL 2016-2017  
Załącznik I.10.09 - Raport Roczny WL 2017-2018  
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Załącznik I.10.10 - Raport Roczny WL 2018-2019  
Załącznik I.10.11 - Raport Roczny WL 2019-2020  
 

Cześć 3. Załącznik nr 1.  
cz. III. zał. nr 1. załącznik do tabeli 6 - Oferta przedmiotów w języku obcym  

 

Cześć 3. Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających 
cz. III. załącznik nr 2. A1 - Program studiów stacjonarnych I stopnia obow. od roku akadem. 
2019/2020 
cz. III. załącznik nr 2. A2 -  Plan studiów stacjonarnych I stopnia obow. od roku akadem. 
2019/2020  
cz. III. załącznik nr 2. B1 - Program studiów niestacjonarnych I stopnia obow. od roku 
akadem. 2019/2020 
cz. III. załącznik nr 2. B2 - Plan studiów niestacjonarnych I stopnia obow. od roku akadem. 
2019/2020 
cz. III. załącznik nr 2. C1 - Program studiów stacjonarnych II stopnia obow. od roku akadem. 
2019/2020 
cz. III. załącznik nr 2. C2 - Plan studiów stacjonarne II stopnia obow. od roku akadem. 
2019/2020 
cz. III. załącznik nr 2. D1 - Program studiów niestacjonarnych II stopnia obow. od roku 
akadem. 2019/2020 
cz. III. załącznik nr 2. D2 - Plan studiów niestacjonarnych II stopnia obow. od roku akadem. 
2019/2020 
cz. III. załącznik nr 2. 2.1 - Obsada dydaktyczna w roku akadem. 2020/2021 dla programu 
obow. od roku akadem. 2019/2020 
cz. III. załącznik nr 2. 2.2 - Obsada dydaktyczna w roku akadem. 2020/2021 dla „starego” 
programu studiów  
cz. III. załącznik nr 2.3.1 - Harmonogram zajęć dydaktycznych obow. w sem. letnim 
2020/2021 – st. stacjonarne  
cz. III. załącznik nr 2. 3.2 - Harmonogram zajęć dydaktycznych obow. w sem. letnim 
2020/2021 – st. niestacjonarne  
cz. III. załącznik nr 2. 3.3 - Terminarz zjazdów obow. w sem. letnim 2020/2021- st. 
niestacjonarne  
cz. III. załącznik nr 2. 4.1 - Charakterystyka nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia 
dydaktyczne w roku akadem. 2020/2021 wykazanych w tabeli 4, tabeli 5 cz. III. Załączniki. 
cz. III. załącznik nr 2. 4.2 - Charakterystyka osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w roku 
akadem. 2020/2021  - zlecenia zajęć 
cz. III. załącznik nr 2. 4.3 - Charakterystyka lektorów języków obcych prowadzących zajęcia 
dydaktyczne w roku akadem. 2020/2021 
Cz. III. załącznik nr 2. 5  Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez uczelnię 
w celu usunięcia błędów i niezgodności wskazanych w zaleceniach o charakterze 
naprawczym sformułowanych w uzasadnieniu uchwały Prezydium PKA w sprawę oceny 
programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą oceną oraz przedstawienie i 
ocena skutków tych działań 
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Cz. III. załącznik nr 2.6 Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, 
laboratoriów  i innych obiektów , w których odbywają się zajęcia, a także informacja o 
bibliotece i dostępnych zasobach bibliotecznych i informacyjnych została przedstawiona w 
załącznikach do kryterium 5 I.5.01, I.5.02, I.5.04 
Cz. III. załącznik nr 2. 7 Wykaz tematów prac dyplomowych z roku akadem. 2019/2020 
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