Uchwała nr 178/2018
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie: utworzenia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
kierunku studiów drugiego stopnia agroturystyka oraz określenia dla niego
efektów kształcenia
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 oraz § 58
ust. 7 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat uchwala, co następuje:
§1
Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach powołuje się kierunek
agroturystyka na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,
w formie studiów stacjonarnych.
§2
Określa się efekty kształcenia dla kierunku, o którym mowa w § 1, w załączniku stanowiącym
integralną część niniejszej uchwały.
§3
Rada Wydziału dostosuje program studiów na kierunku, o którym mowa w § 1, do efektów
kształcenia określonych w § 2.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor

prof. dr hab. Jan Pikul

Załącznik do uchwały
nr 178/2018 Senatu UPP
Efekty kształcenia dla kierunku studiów agroturystyka
Wydział prowadzący kierunek: Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Poziom kształcenia: studia II stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma kształcenia: studia stacjonarne
Przyporządkowanie kierunku do:
obszaru kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne (56%); nauki
przyrodnicze (23%); nauki społeczne (21%)
dziedziny nauki: nauki rolnicze (50%), nauki leśne (6%); nauki o Ziemi (20%),
nauki biologiczne (3%); nauki ekonomiczne (21%)
dyscypliny naukowej: zootechnika, ogrodnictwo, leśnictwo; biologia, geografia;
ekonomia, nauki o zarządzaniu
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister
Kierunkowe efekty kształcenia zostały określone w sposób ściśle odpowiadający
charakterystykom drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla poziomu 7 w zakresie
nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych1, nauk przyrodniczych2 i nauk społecznych3
(załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września
2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych
dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji
pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8, Dz. U., poz. 1594)
Symbol

Opis efektów kształcenia dla kierunku
WIEDZA – absolwent zna i rozumie:

AG2_W01

1,2,3

w pogłębionym stopniu specyfiki przedmiotową i metodologiczną badań
w zakresie dyscyplin naukowych, do których przyporządkowany jest
kierunek

AG2_W021

interdyscyplinarny charakter badań w zakresie turystyki, ze szczególnym
uwzględnieniem agroturystyki i turystyki wiejskiej

AG2_W032

zasady i rolę waloryzacji środowisk przyrodniczego i kulturowego dla
potrzeb rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej

AG2_W042

w pogłębionym stopniu zasady zarządzania przestrzenią
i zagospodarowania terenów wiejskich dla rozwoju turystyki

AG2_W051

znaczenie zachowania bioróżnorodności na obszarach wiejskich dla
rozwoju turystyki

AG2_W062

w pogłębionym stopniu biologię zwierząt i jej znaczenie dla rozwoju
agroturystyki i turystyki wiejskiej

AG2_W071,3

w pogłębionym stopniu zasady społecznie odpowiedzialnego rozwoju
turystyki na obszarach wiejskich i kształtowania produktu turystycznego
w aspektach prawnym, ekonomicznym, społecznym i przyrodniczym

AG2_W083

w pogłębionym stopniu istotę zarządzania i marketingu w turystyce, ze
szczególnym uwzględnieniem agroturystyki i turystyki wiejskiej

AG2_W091

metody zdobywania i prezentowania danych i innych technik
pozyskiwania informacji oraz ogólnych i szczegółowych metod
poznawczych stosowanych w badaniach naukowych

AG2_W103

w pogłębionym stopniu cechy człowieka jako twórcy kultury
i o znaczeniu różnic kulturowych i społecznych, w szczególności
w powiązaniu z obszarami wiejskimi

AG2_W111

zasady tworzenia innowacyjnego produktu turystycznego,
z uwzględnieniem produktów regionalnych i tradycyjnych

AG2_W121

zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej i prawa
autorskiego

AG2_W131

w pogłębionym stopniu możliwości przetwórstwa produktów
spożywczych pochodzenia zwierzęcego

AG2_W141

ideę zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

AG2_W151

metody badania i kształtowania krajobrazu rolniczego w celu
efektywnego zaspokajania potrzeb przestrzeni czasu wolnego człowieka

AG2_W161,3

ekonomiczne, prawne i społeczne zasady prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej na terenach wiejskich oraz funkcjonowania
społeczności lokalnych

AG2_W172

możliwości wykorzystania zasobów przyrodniczych obszarów wiejskich
dla potrzeb turystyki

AG2_W181,2

zasady kształtowania krajobrazu rolniczego w celu kreowaniu funkcji
turystycznej obszarów wiejskich

AG2_W191

nowe trendy i znaczenie produkcji ogrodniczej w prowadzeniu
działalności agroturystycznej
UMIEJĘTNOŚCI – absolwent potrafi:

AG2_U011

stawiać hipotezy badawcze, prowadzić prace badawcze w zakresie
turystyki na obszarach wiejskich, przygotowuje ustne i pisemne
opracowania w formie analizy i sprawozdania w oparciu o literaturę
i wyniki badań

AG2_U02

przeprowadzić waloryzację środowisk przyrodniczego i kulturowego
w celu delimitacji potencjalnych rejonów turystycznych na obszarach
wiejskich

AG2_U031,3

wykorzystać zdobytą wiedzę do uruchomienia pozarolniczej działalności
gospodarczej w sposób odpowiedzialny i trwały, gromadząc niezbędne
zasoby i analizując zjawiska społeczno-ekonomiczne współczesnego
świata

AG2_U041,3

tworzyć innowacyjne produkty turystyczne na obszarach wiejskich oraz
posługiwać się w wyższym stopniu specjalistyczną terminologią w
języku obcym

1,2

AG2_U053

skutecznie i etycznie komunikować się w relacjach osobistych,
biznesowych i naukowych w zróżnicowanych warunkach oraz prowadzić
debatę

AG2_U06

wykorzystać swoje predyspozycje do pełnienia określonej roli w zespole

AG2_U071,2,3

wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu dyscyplin naukowych
właściwych dla kierunku studiów w celu analizowania i interpretowania
wyzwań stojących przed współczesnym rynkiem usług turystycznych na
obszarach wiejskich

AG2_U081

przeprowadzić krytyczną analizę i selekcję informacji pochodzących
z wielu źródeł, w tym wykorzystać narzędzia internetowe, bazy danych
i wyszukiwarki publikacji naukowych, przeprowadzić syntezę oraz
formułować opinie

AG2_U091,2

dokonać analizy i oceny przydatności zasobów fauny i flory jako
walorów turystycznych

AG2_U101

dokonać wyboru właściwych metod, technik, technologii i materiałów do
rozwiązywania zagadnień związanych ze zrównoważoną produkcją
ogrodniczą

AG2_U111,2

dokonać analizy związków turystyki z procesami kształtowania
środowiska na obszarach wiejskich

AG2_U121,3

dokonać oceny obszarów wiejskich w aspekcie rozwoju
zrównoważonego

AG2_U13

planować i realizować własne uczenie się przez całe życie w zakresie
interdyscyplinarnej problematyki związanej ze studiowanym kierunkiem
KOMPETENCJE SPOŁECZNE – absolwent jest gotów do:

AG2_K01

krytycznej oceny pracy własnej i innych

AG2_K02

krytycznej oceny informacji pochodzących z wielu źródeł, w tym
udostępnianych w środkach masowego przekazu dotyczących
agroturystyki i turystyki wiejskiej

AG2_K03

inicjowania i organizowania działań promujących rozwój agroturystyki
i turystyki wiejskiej z wykorzystaniem odpowiednich instrumentów

AG2_K04

przestrzegania i rozwijania społecznej, zawodowej i etycznej
odpowiedzialności za podjęte działania wpływające na kształtowanie
i stan otoczenia

AG2_K05

myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

AG2_K06

rozwijania i pobudzania zainteresowania potencjalnych uczestników
ruchu turystycznego dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym regionu

AG2_K07

wypełniania zobowiązań społecznych w celu przewidywania
i ograniczania ryzyka oraz skutków działalności turystycznej dla
społeczności lokalnych i środowiska przyrodniczego

1 Kierunkowe

efekty kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.
efekty kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych.
3 Kierunkowe efekty kształcenia w zakresie nauk społecznych.
2 Kierunkowe

