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Nazwa szkoły wyższej: 
Collegium Mazovia Innowacyjna  

Szkoła Wyższa 

Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk Stosowanych 

Nazwa studiów: Podyplomowe studia z Ekonomiki i 

organizacja produkcji grzybów jadalnych 

Dziedzina nauki: 
dziedzina nauk rolniczych – 77% (23 ECTS) 

dziedzina nauk społecznych – 23%(7 ECTS) 

Dyscyplina naukowa: 
rolnictwo i ogrodnictwo – 77% (23 ECTS) 

ekonomia i finanse – 23% (7 ECTS) 

Klasyfikacja ISCED 0812 Ogrodnictwo  

Poziom kształcenia: studia podyplomowe 

Profil kształcenia: praktyczny 

Forma prowadzenia studiów: 
studia niestacjonarne, osiem dwudniowych 

(sobota-niedziela) zjazdów 

Liczba semestrów: 2 semestry po 15 punktów ECTS 

Liczba ECTS konieczna do ukończenia 

studiów podyplomowych: 
30 punktów 

Łączna liczba godzin zajęć przewidzianych 

w planie studiów 

ogółem: 750 godzin 

w tym zajęcia kontaktowe: 240 godzin 

Liczba punktów, którą musi uzyskać 

słuchacz w ramach zajęć wymagająca 
9,6 
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bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich i słuchaczy 

Liczba punktów ECTS przyporządkowana 

modułom zajęć kształtujących 

umiejętności praktyczne 

28 

Wymagania wstępne i zasady rekrutacji 

Ukończone studia I (pierwszego), II 

(drugiego) stopnia lub jednolite studia 

magisterskie. Kandydaci składają w Dziale 

spraw studenckich, podanie o przyjęcie na 

studia wraz z załącznikami.  

Rodzaj uzyskanych kwalifikacji 

Podwyższenie kwalifikacji z zakresu 

produkcji rolniczej i ogrodniczej oraz z 

ekonomiki i organizacji produkcji grzybów 

jadalnych. 

 

 

 

PRAKTYKI ZAWODOWE 

 

Integralną częścią procesu kształcenia jest przygotowanie do pracy zawodowej. W ramach 

zajęć praktycznych słuchacze odbywają ćwiczenia terenowe w obiektach związanych  

z produkcją grzybów jadalnych, do których przypisane są punkty ECTS. Zajęcia realizowane 

są w gospodarstwach i przedsiębiorstwach, których zakres działania związany jest  

z kierunkiem studiów, tj. w pieczarkarniach, boczniakarniach, kompostowniach, centrach 

logistycznych czy przetwórniach. Ćwiczenia terenowe umożliwiają uzyskanie założonych 

efektów uczenia się zgodnych z profilem praktycznym.  

 

 

METODY I FORMY KSZTAŁCENIA 

 

W realizacji programu kształcenia na studiach podyplomowych z „Ekonomiki i organizacji 

produkcji grzybów jadalnych” wykorzystywane są następujące metody kształcenia: 

 metody podające (nabywanie umiejętności przez przyswajanie przekazywanej wiedzy, 

głównie wykłady) 

 metody problemowe (nabywanie umiejętności przez odkrywanie na podstawie wiedzy 

nabytej w drodze przekazu i wiedzy przyswojonej w ramach samodzielnej pracy 

własnej) 
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 metody praktyczne (nabywanie umiejętności poprzez praktyczne działanie, głównie  

w ramach warsztatów i ćwiczeń terenowych prowadzonych w obiektach związanych  

z produkcją grzybów ). 

Na kierunku stosowane są zatem następujące formy kształcenia: 

 wykłady 

 warsztaty 

 ćwiczenia terenowe (obiekty do uprawy grzybów, kompostownie, centra logistyczne, 

przetwórnie) 

 samokształcenie - ukierunkowywane przez prowadzących zajęcia. 

 Wykłady prowadzone są dla całej grupy w aulach wyposażonych w sprzęt multimedialny 

(prowadzący ma do dyspozycji komputer, projektor  i/lub  rzutnik  slajdów). Zajęcia 

wykładowe służą głównie przekazywaniu wiedzy teoretycznej. 

 Warsztaty prowadzone w mniej licznych grupach są aktywną formą zajęć 

dydaktycznych, w czasie których słuchacze samodzielnie próbują rozwiązać postawione 

problemy, korzystając z merytorycznej pomocy prowadzącego. Na warsztatach większy 

nacisk położony jest na metody problemowe i praktyczne oraz na wykorzystanie 

aktywizujących form prowadzenia zajęć. Należą do nich: dyskusja nad uzyskanymi 

wynikami, praca w grupie, projektowanie indywidualne lub zespołowe, prezentacje 

multimedialne, przygotowywanie i prezentacja referatów.   

Ćwiczenia terenowe są jedną z najbardziej praktycznych form zajęć dydaktycznych. 

Prowadzone w grupach są formą zajęć realizowanych w przedsiębiorstwach pod nadzorem 

nauczyciela akademickiego. 

 Samokształcenie to samodzielna praca studenta pod opieką nauczyciela akademickiego. 

Celem jest aktywizowanie studentów do pracy poza godzinami zajęć dydaktycznych, 

kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania z literatury fachowej i 

wyszukiwania potrzebnych informacji, wdrożenie studentów do samodzielnego nabywania 

sprawności zawodowej i rozwiązywania problemów związanych z praktyką.   

     

 

 

SPOSÓB WERYFIKACJI I OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Sposób weryfikacji efektów uczenia się jest ściśle powiązany z metodami i formami 
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kształcenia. Weryfikacja osiągnięć studentów uwzględnia wszystkie trzy aspekty kształcenia 

(wiedza, umiejętności, kompetencje).  

Szczegóły sposobów oraz formę weryfikacji efektów uczenia się zawierają poszczególne 

sylabusy. 

Każdy z ww. aspektów w różnym zakresie jest realizowany w poszczególnych przedmiotach 

i każdy z nich wymaga innego sposobu sprawdzenia efektów. Do weryfikacji nabytych 

umiejętności i kompetencji wykorzystuje się rożne metody, adekwatne do realizowanych 

treści programowych oraz metod i form kształcenia w ramach konkretnych zajęć. 

Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się na podstawie egzaminów i zaliczeń na ocenę w 

formie pisemnej i/lub testowej. W sporadycznych i indywidualnych przypadkach 

sprawdzanie nabytej wiedzy odbywa się w drodze egzaminów (zaliczeń) ustnych. 

Elementem wieńczącym weryfikację efektów uczenia się jest egzamin dyplomowy składany 

przed powołaną przez dziekana komisją egzaminacyjną, w skład której wchodzi 

przewodniczący komisji oraz dwóch członków powołanych spośród prowadzących zajęcia 

na studiach podyplomowych. Egzamin dyplomowy jest przeprowadzany w formie ustnej. 

Zadawane są trzy pytania losowane z puli pytań wynikających z programu studiów. Ocenę 

końcową studiów stanowi średnia ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w toku studiów i 

oceny z egzaminu dyplomowego. 

 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

Symbol 

efektu 

 

Szczegółowy opis efektu uczenia na studiach podyplomowych 

z „Ekonomika i organizacja produkcji grzybów jadalnych”  

w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

Odniesienie 

do 

charakterystyk 

drugiego 

stopnia dla 

poziomu 7-go 

Wiedza 

K2P_W01 Zna terminologię z zakresu biologii jak i uprawy grzybów 

jadalnych 

P7S_WG_R1 

K2P_W02 Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu biologii i rozwoju 

wybranych grup organizmów 

P7S_WG_R1  

K2P_W03 Posiada pogłębioną wiedzę dotycząca warunków uprawy 

grzybów jadalnych 

P7S_WG_R1 

P7S_WK_S1 

K2P_W04 Posiada poszerzona wiedzę o parametrach jakościowych P7S_WG_R1 

P7S_WK_S1 

K2P_W05 Identyfikuje zagrożenia związane ze specyfiką uprawy grzybów 

jadalnych 

P7S_WG_R1 

P7S_WK_S2  
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K2P_W06 Dysponuje podstawową wiedzą na temat ekonomicznych i 

prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej 

P7S_WK_R1 

P7S_WK_S1 

K2P_W07 Posiada uporządkowana wiedze na temat funkcjonowania 

podmiotów w branży grzybów jadalnych 

P7S_WG_R1 

P7S_WK_S1 

K2P_W08 Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą surowców jak i technik 

wykorzystywanych w uprawie grzybów jadalnych 

P7S_WG_R1  

K2P_W09 Posiada poszerzoną wiedzę o gatunkach grzybów uprawnych 

oraz możliwościach ich wykorzystania 

P7S_WG_R1 

P7S_WK_R1 

Umiejętności 

K2P_U01 Potrafi dokonać obserwacji i identyfikacji zdarzeń związanych z 

uprawą grzybów jadalnych 

P7S_UW_R1 

P7S_UW_R2 
P7S_UW_R3 

P7S_UO_S1 

K2P_U02 

Potrafi wykorzystać zgromadzoną wiedzę do identyfikacji 

zagrożeń oraz ich eliminacji 

P7S_UW_R1 

P7S_UW_R2 
P7S_UW_R3 

P7S_UU_R1 

 

K2P_U03 Potrafi identyfikować zarówno rodzaj jak i jakość 
poszczególnych elementów niezbędnych w uprawie grzybów 

jadalnych 

P7S_UW_R1 
P7S_UW_R2 

P7S_UW_R3 

K2P_U04 

Potrafi prowadzić i nadzorować pracę w przedsiębiorstwie 
funkcjonującym w branży 

P7S_UW_R1 
P7S_UW_R2 

P7S_UW_R3 

P7S_UO_R1 

P7S_UO_S1 

K2P_U05 Potrafi rozwiązywać problemy charakterystyczne dla 

prowadzonej działalności 

P7S_UW_R1 

P7S_UW_R2 

K2P_U06 
Potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią 

P7S_UK_R1 
P7S_UK_R2 

P7S_UK_R3 

Kompetencje społeczne 

K2P_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy, dokonuje samooceny 

własnych kompetencji, nabytą wiedzę i umiejętności potrafi 
uzupełniać i doskonalić, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania 

się zawodowego i rozwoju osobistego 

P7S_KK_R1 

P7S_KK_R2 
P7S_KR_R1 

K2P_K02 
jest otwarty na stosowanie nowych, niekonwencjonalnych metod, 

jest zdolny do poszukiwania alternatywnych, optymalnych 

rozwiązań analizowanych problemów 

P7S_KK_R1 

P7S_KK_R2 
P7S_KO_S2 

P7S_KR_R1 

K2P_K03 jest świadomy złożoności procesów zachodzących we 

współczesnej gospodarce globalnej, jest zdolny do prowadzenia 
merytorycznej dyskusji, prezentacji swoich poglądów i obrony 

przyjętej argumentacji 

P7S_KK_R1 

P7S_KO_S1 
P7S_KO_R1 

P7S_KR_R1 

K2P_K04 posiada umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, jest 
zdolny do samodzielnej pracy badawczej, prowadzonej w sposób 

rzetelny i obiektywny, jest krytyczny wobec wyników własnej 

pracy 

P7S_KK_R1 
P7S_KR_R1 

K2P_K05 

potrafi współdziałać w grupie, umie zarządzać zespołami 
ludzkimi, jest gotowy do podejmowania zawodowych wyzwań 

P7S_KK_R2 
P7S_KO_S1 

P7S_KO_S2 

P7S_KO_R1 
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K2P_K06 postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej, prawidłowo 

identyfikuje i rozstrzyga moralne dylematy związane z 
wykonywaniem zawodu, ma przekonanie o znaczeniu 

zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny, jest wrażliwy 

na problemy społeczne, ekonomiczne, ekologiczne 

P7S_KK_R2 

P7S_KO_R1 
P7S_KR_R1 

K2P_K07 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, odpowiednio 
określa priorytety służące realizacji określonych zadań  

P7S_KK_R2 
P7S_KO_R1 

 

Objaśnienia: 

1. K2P_W01 – symbol efektów kierunkowych składa się z dwóch członów i siedmiu znaków  

z których: 

a) pierwszy znak oznacza efekty kierunkowe – K; 

b) drugi znak oznacza poziom studiów: 

 1 – studia pierwszego stopnia 

 2 – studia drugiego stopnia 

 J – jednolite studia magisterskie 

c) trzeci znak oznacza profil studiów: 

 A – studia o profilu akademicki 

 P – studia o profilu praktycznym 

d) czwarty znak stanowi podkreślnik; 

e) piąty znak oznacza kategorię efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K - 

kompetencje społeczne); 

f) szósty i siódmy znak stanowi kolejny numer efektu. 

2. P7S_WG_R1 (lub S1) – symbol określający odniesienie do ogólnych efektów kształcenia 

określonych zgodnie z charakterystyką drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji 

na poziomie 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, składa się z trzech członów i dziewięciu znaków 

z których: 

a) dwa pierwsze znaki oznaczają poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (P7 – poziom 7); 

b) trzeci znak oznacza rodzaj kształcenia (S-studia); 

c) czwarty i siódmy znak stanowi podkreślnik; 

d) piąty znak oznacza ogólną kategorię charakterystyki kwalifikacji, w którym: 

 W – Wiedza: absolwent zna i rozumie; 

 U – Umiejętności, absolwent potrafi; 

 K - Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do. 

e) szósty znak oznacza ogólną kategorię opisową oznaczoną literami: 

 G  - w zakresie wiedzy: Głębia, zakres i / kompletność perspektywy poznawczej i 

zależności; 

 K - w zakresie wiedzy: Kontekst / uwarunkowania, skutki; 
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 W - w zakresie umiejętności: Wykorzystanie wiedzy / rozwiązywane problemy i 

wykonywane zadania; 

 K - w zakresie umiejętności: Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie 

wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się 

językiem obcym; 

 O - w zakresie umiejętności: Organizacja pracy / planowanie i praca zespołowa; 

 U  - w zakresie umiejętności: Uczenie się / planowanie własnego rozwoju i rozwoju 

innych osób; 

 K - w zakresie kompetencji: Krytyczne podejście / oceny; 

 O - w zakresie kompetencji: Odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań 

społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego; 

 R - w zakresie kompetencji: Rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu. 

f) ósmy znak oznacza charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

kształcenia w dziedzinie nauk społecznych (R – nauki rolnicze, S – nauki społeczne) 

g) dziewiąty znak oznacza kolejny nr charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia 

się dla kwalifikacji 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

 


