O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się
kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.
Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
oparte jest na wynikach części pisemnej
zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej
stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów
zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
! z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości.
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów
objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe
z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
! laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od
tematyki konkursu
lub olimpiady uwzględnia się zasady
preferencyjne.
! z tzw. nową maturą

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji:
język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia,
matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka lub geografia
Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci
posiadający dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na
kierunkach pokrewnych.
Dział Organizacji Studiów:
tel. 81 445 66 45, rekrutacja@up.lublin.pl
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu:
tel. 81 445 66 05, dziekanat.ogrodniczy@up.lublin.pl

www.up.lublin.pl/ochrona-roslin
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perspektywy zawodowe

Kształcimy praktycznie!

Kształcimy praktycznie!

Absolwent posiada umiejętności prawidłowego
diagnozowania chorób i szkodników roślin, identyfikacji
agrofagów i organizmów pożytecznych oraz
umiejętność wykonywania ekspertyz i opracowywania
programów ochrony upraw zgodnie z zasadami
integrowanej ochrony roślin. Zna zasady
przeprowadzania kontroli fitosanitarnej eksportu
i wydawania świadectw fitosanitarnych i potrafili
wykorzystać je w praktyce. Posiada umiejętność
właściwego doboru i posługiwania się specjalistyczną
aparaturą do wykrywania i prognozowania pojawu
patogenów i szkodników oraz wykonywania zabiegów
ochrony roślin.
Absolwent ma uprawnienia do obrotu i stosowania
środków ochrony roślin. Jest przygotowany do pracy
w charakterze kwalifikowanego doradcy z zakresu
integrowanej ochrony roślin w placówkach Państwowej
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodkach
Doradztwa Rolniczego, służbie celnej oraz
laboratoriach fito- i entomologicznych. Jest także

Ochrona roślin jest ważnym i niezbędnym
elementem technologii produkcji roślinnej. Jej
celem jest zapobieganie obniżaniu plonów przez
choroby, szkodniki i chwasty oraz zabezpieczenie
ziemiopłodów w magazynach. Wspomagana jest
przez takie gałęzie nauki jak fitopatologia,
entomologia i herbologia. W obrocie roślinami
i produktami roślinnymi bardzo ważne miejsce
zajmuje kontrola fitosanitarna, której celem jest
zapobieganie rozprzestrzenianiu i przenoszeniu
się szkodników i patogenów roślin oraz
produktów roślinnych przez granice państwowe.

przygotowany do prowadzenia wdrożeń i szkoleń
dotyczących strategii i technik integrowanej
ochrony roślin i biologicznych metod zwalczania
organizmów.

przykłady przedmiotów

· wymiana międzynarodowa i krajowa

fitopatologia, entomologia, herbologia, diagnostyka
patogenów i szkodników roślin, organizmy pożyteczne
i ich powiązania z agrofagami, mykotoksyny i grzyby
chorobotwórcze, procedury i praktyki w laboratoriach
granicznych, doradztwo i organizacja ochrony roślin,
biologiczna i integrowana ochrona roślin, podstawy
prawne z ochrony roślin i kontroli fitosanitarnej

stawiamy na praktykę
· zajęcia terenowe i praktyczne

· samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć

· praktyki obowiązkowe (8 tyg.) i ponadprogramowe,

staże i praktyki zagraniczne

· wsparcie Biura Karier Studenckich

· lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo

specjalistyczne, typowe dla danego kierunku

· swoje zainteresowania można rozwijać w studenckich

kołach naukowych i organizacjach studenckich

