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Kierunkowe efekty uczenia się Symbol 

Umiejętności 

przeprowadza obserwację oraz wykonuje w terenie lub w laboratorium proste 

pomiary techniczne z zakresu nauk leśnych. Potrafi planować i przeprowadzać 

eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane 

wyniki i wyciągać wnioski 

K_U07 

potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i   ocenić, istniejące K_U08 
 



rozwiązania techniczne, a w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy i 

usługi w zakresie leśnictwa 

posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu 

rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych – dla nabrania doświadczenia 

i doskonalenia kompetencji  inżynierskich. Potrafi, przy formułowaniu i 

rozwiązywaniu zadań inżynierskich, dostrzegać  ich aspekty systemowe i 

pozatechniczne 

K_U09 

posiada umiejętności w zakresie przygotowania typowych prac inżynierskich w 

języku polskim w zakresie leśnictwa oraz potrafi wykorzystać podstawowe źródła. 

Posiada zdolność dokonania  identyfikacji i sformułowania specyfikacji  prostych 

zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w leśnictwie. 

K_U10 

Potrafi dobrać właściwy sprzęt gaśniczy i środki gaśnicze i użyć je do gaszenia 

pożaru 
K_U15 

Kompetencje 
społeczne 

potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role K_K02 
 

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane  z wykonywaniem zawodu 

leśnika K_K05 

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 
K_K07 

 

Założenia i cele  

przedmiotu 

Wykształcenie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w 

wykonywaniu zawodu leśnika 

Wymagania 

wstępne (w zakresie 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji 

społecznych) 

 

Szczegółowe efekty uczenia się przedmiotu/modułu 

Kod efektu 

przedmiotu 
Nazwa przedmiotowego efektu uczenia się 

Odniesienie 

do 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

UMIEJĘTNOŚCI 

P_U01 Umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej w działaniu praktycznym  K_U08 
K_U10 
K_U15 

P_U02 Umiejętność w wykonywania typowych prac inżynierskich w leśnictwie  K_U08 
K_U10 

P_U03 Umiejętność dokonania identyfikacji i formułowania specyfikacji prostych zadań 
inżynierskich w leśnictwie 

K_U08 
K_U10 



P_U04 Umiejętność wykonywania prostych zadań badawczych i ekspertyz w zakresie 
leśnictwa 

K_U07 
K_U09 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

P_K01 Umiejętność identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z zawodem 
leśnika 

K_K05 

P_K02 Kompetencje w zakresie współpracy w grupie oraz organizacji pracy zespołowej K_K02 

P_K03 Umiejętność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy i samodzielny K_K07 

P_K04 Poziom zaangażowania i odpowiedzialności osobistej praktykanta K_K02 
K_K07 

 

Treści programowe 

Przedmiotowy 

efekt uczenia się 

Symbol 

Szczegółowy program praktyk 

1 Gospodarka nasienna – zagospodarowanie wyłączonych i gospodarczych 
drzewostanów nasiennych, plantacji nasiennych, upraw plantacyjnych, drzew 
doborowych, zakładanie upraw pochodnych. 

P_U01 
P_U04 
P_K01 

2 Szkółkarstwo – różne metody produkcji sadzonek. P_U01 
P_U04 

3 Odnowienie naturalne i sztuczne – rębnie, prowadzenie cięć odnowieniowych 
(różne stadia), projektowanie upraw, przygotowanie gleby, lokalne metody 
odnowienia stosowane dla poszczególnych gatunków drzew. 

P_U02 
P_K02 

 
4 Pielęgnowanie lasu – pielęgnowanie upraw, czyszczenia wczesne, czyszczenia 

późne, trzebieże wczesne, trzebieże późne, pielęgnowanie siedliska – podszyty, 
kształtowanie brzegów drzewostanów. 

P_U02 
P_K02 

 
5 Przeciwpożarowa ochrona lasu. P_U01 

P_K01 
P_K02 

6 Turystyczne zagospodarowanie lasu. P_U01 
P_U02 
P_U03 
P_K02 

7 Szkodnictwo leśne. P_U01 
P_U02 
P_U03 
P_U04 

8 Prognozowanie stopnia zagrożenia drzewostanów ze strony szkodników owadzich, 
występujących na danym terenie  w okresie letnim. 

P_U01 
P_U02 
P_U03 
P_U04 

9 Zwalczanie chorób grzybowych. P_U01 
P_U02 
P_U03 
P_U04 

10 Technologie stosowane przy pozyskiwaniu, zrywce  i wywozie drewna w cięciach 
rębnych i pielęgnacyjnych. 

P_U04 
P_K01 
P_K02 



11 Budowa dróg i sposoby ich konserwacji. P_U01 
P_U02 
P_U03 

12 Organizacja i wykonawstwo prac administracyjnych. P_U01 
P_K02 
P_K03 
P_K04 

13 Zapoznanie się z planami i wnioskami gospodarczymi. P_U01 
P_U02 
P_U04 
P_K02 
P_K03 
P_K04 

14 Zapoznanie się z funkcjonowaniem SILP-u w nadleśnictwie. P_U04 
P_K03 
P_K04 

Stosowane 

metody 

dydaktyczne 

W czasie odbywania praktyk w nadleśnictwach studenci wykonują szczegółowe zadania 
wyznaczone przez osoby odpowiedzialne za opiekę nad praktykami.  

Zadania mogą być wykonywane samodzielnie lub w grupach studenckich (przy 
odbywaniu praktyk w tej samej organizacji przez grupę studentów). Liczba osób w 
grupie nie powinna przekraczać pięć. 

Praca własna 

studenta 

Przygotowanie do wykonywania zadań w ramach programu praktyki (studia literaturowe,  

źródła internetowe, przygotowanie raportów i sprawozdań) 

Metody 

i sposoby 

weryfikacji 

zakładanych 

efektów uczenia 

się 

Przedmiotowy 

efekt 

uczenia się 

Symbol 

Sposoby weryfikacji osiąganego przez studenta przedmiotowego 

efektu uczenia się 

(np. egzamin ustny, egzamin pisemny, test, prezentacja, projekt, 

aktywność na zajęciach, e-learning itp.) 

P_U01 Wykonywanie zadań+++,   aktywność  w czasie praktyki  ++ 

P_U02 Wykonywanie zadań+++,   aktywność  w czasie praktyki  ++ 

P_U03 Wykonywanie zadań+++,   aktywność  w czasie praktyki  ++ 

P_U04 Wykonywanie zadań+++,   aktywność  w czasie praktyki  ++ 

P_K01 Wykonywanie zadań+++,   aktywność  w czasie praktyki  ++ 

P_K02 Wykonywanie zadań+++,   aktywność  w czasie praktyki  ++ 

P_K03 Wykonywanie zadań+++,   aktywność  w czasie praktyki  ++ 

P_K04 Wykonywanie zadań+++,   aktywność  w czasie praktyki  ++ 

Forma  i warunki 

zaliczenia 

przedmiotu 

Wymiar praktyki 4 tygodnie. 

Zrealizowanie efektów uczenia się, Zaliczenie programu praktyk, dziennik praktyk, 

aktywność podczas odbywania praktyki,  
Ocena poziomu osiągniętych efektów uczenia się podczas realizacji praktyki zawodowej (wypełnia opiekun z 
instytucji organizującej praktykę: w odpowiedniej rubryce, ocenę proszę zaznaczyć symbolem ”x”) 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Kierunkowe

efekty 

Ocena w skali 2-5:  
(2- poziom mierny, 

5 – poziom bardzo dobry) 



uczenia się 2 3 3+ 4 4+ 5 
Umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej w 
działaniu praktycznym  

K_U08 
K_U10 
K_U15 

      

Umiejętność w wykonywania typowych prac 
inżynierskich w leśnictwie  

K_U08 
K_U10 

      

Umiejętność dokonania identyfikacji i formułowania 
specyfikacji prostych zadań inżynierskich w leśnictwie 

K_U08 
K_U10 

      

Umiejętność wykonywania prostych zadań badawczych 
i ekspertyz w zakresie leśnictwa 

K_U07 
K_U09 

      

Umiejętność identyfikowania i rozstrzygania 
dylematów związanych z zawodem leśnika 

K_K05       

Kompetencje w zakresie współpracy w grupie oraz 
organizacji pracy zespołowej 

K_K02       

Umiejętność myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy i samodzielny 

K_K07       

Poziom zaangażowania i odpowiedzialności osobistej 
praktykanta 

K_K02 
K_K07 

      

 


