
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Wykaz sylabusów przedmiotów

Kierunek
Ogrodnictwo
Specjalność

Dekoracja przestrzenna i florystyka
Poziom studiów
Drugiego stopnia
Kod programu
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Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

14300-20-O
ECTS: 2
CYKL: 2017L

EKONOMIA ROZWOJU
ECONOMIC DEVELOPMENT

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
brak
WYKŁADY:
Ekonomia rozwoju jako dyscyplina naukowa. Czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego. Wskaźniki rozwoju 
gospodarczego. Dualizm gospodarczy we współczesnym świecie. Charakterystyka krajów rozwiniętych, 
rozwijających się i zapóźnionych gospodarczo. Czynniki produkcji i ich rola w rozwoju gospodarczym. Rozwój 
zrównoważony oraz wielofunkcyjny. Teorie wzrostu gospodarczego. Czynniki i bariery rozwoju gospodarczego. 
Modele wzrostu gospodarczego. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju w Polsce. Urbanizacja i industrializacja. 
Rozwój rolnictwa na świecie. Zadłużenie i dług publiczny. Finansowanie rozwoju rolnictwa. Ubóstwo, bieda i 
wykluczenie społeczne. Wiedza jako czynnik wzrostu gospodarczego. Rola państwa w rozwoju społeczno-
gospodarczym.
CEL KSZTAŁCENIA:
Celem jest przedstawienie studentom podstawowej wiedzy z zakresu rozwoju zrównoważonego i 
wielofunkcyjnego oraz czynników rozwoju gospodarki i jej sektorów.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_W04+, R2A_U04+, R2A_W09+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_U06+, K2_W09+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Student posiada wiedzę z zakresu ekonomii rozwoju i zarządzania
Umiejętności
U1 - potrafi wskazać czynniki rozwoju gospodarczego
Kompetencje społeczne

LITERATURA PODSTAWOWA
Bagiński, P., Czaplicka, K., Szczyciński, J., Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009 Piasecki, R., Rozwój gospodarczy a globalizacja, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Ekonomia rozwoju
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: O - przedmioty 

kształcenia ogólnego
Kod ECTS: 14300-20-O
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Urządzanie i pielęgnacja 
terenów zieleni, 
Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 1

Rodzaje zajęć:

Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Wykład: 30

Formy i metody dydaktyczne:

Wykład(K1, K2, U1, U2, W1, W2, W3) : 
wykład z prezentacją multimedialną. 
Dyskusja naukowa o globalnych problemach.

Forma i warunki weryfikacji efektów:

WYKŁAD: Kolokwium pisemne - uzyskanie 
minimum 60% punktów z zaliczenia 
końcowego.(K1, K2, U1, U2, W1, W2, W3)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
podstwy ekonomii
Wymagania wstępne:
znajomość zasad funkcjonowania rynku oraz 
form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska , 
Katedra Agrotechnologii, Zarządzania 
Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. Piotr Bórawski

Osoby prowadzące przedmiot:

dr hab. Piotr Bórawski,

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

14300-20-O
ECTS:2
CYKL: 2017L

EKONOMIA ROZWOJU
ECONOMIC DEVELOPMENT

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: wykład 30 godz.

- konsultacje 0 godz.
30 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do kolokwium 15 godz.

- przygotowanie do wykładów 15 godz.

30 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 60 h : 30 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,00 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 1,00 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

14300-20-O
ECTS: 2
CYKL: 2018Z

EKONOMIA ROZWOJU
ECONOMIC DEVELOPMENT

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
brak
WYKŁADY:
Ekonomia rozwoju jako dyscyplina naukowa. Czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego. Wskaźniki rozwoju 
gospodarczego. Dualizm gospodarczy we współczesnym świecie. Charakterystyka krajów rozwiniętych, 
rozwijających się i zapóźnionych gospodarczo. Czynniki produkcji i ich rola w rozwoju gospodarczym. Rozwój 
zrównoważony oraz wielofunkcyjny. Teorie wzrostu gospodarczego. Czynniki i bariery rozwoju gospodarczego. 
Modele wzrostu gospodarczego. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju w Polsce. Urbanizacja i industrializacja. 
Rozwój rolnictwa na świecie. Zadłużenie i dług publiczny. Finansowanie rozwoju rolnictwa. Ubóstwo, bieda i 
wykluczenie społeczne. Wiedza jako czynnik wzrostu gospodarczego. Rola państwa w rozwoju społeczno-
gospodarczym.
CEL KSZTAŁCENIA:
Celem jest przedstawienie studentom podstawowej wiedzy z zakresu rozwoju zrównoważonego i 
wielofunkcyjnego oraz czynników rozwoju gospodarki i jej sektorów.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_W04+, R2A_U04+, R2A_W09+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_U06+, K2_W09+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Student posiada wiedzę z zakresu ekonomii rozwoju i zarządzania
Umiejętności
U1 - potrafi wskazać czynniki rozwoju gospodarczego
Kompetencje społeczne

LITERATURA PODSTAWOWA
Bagiński, P., Czaplicka, K., Szczyciński, J., Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009 Piasecki, R., Rozwój gospodarczy a globalizacja, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Ekonomia rozwoju
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: O - przedmioty 

kształcenia ogólnego
Kod ECTS: 14300-20-O
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Urządzanie i pielęgnacja 
terenów zieleni, 
Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 1

Rodzaje zajęć:

Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Wykład: 30

Formy i metody dydaktyczne:

Wykład(K1, K2, U1, U2, W1, W2, W3) : 
wykład z prezentacją multimedialną. 
Dyskusja naukowa o globalnych problemach.

Forma i warunki weryfikacji efektów:

WYKŁAD: Praca kontrolna - uzyskanie 
minimum 60% punktów z 
testów(null) ;WYKŁAD: Kolokwium pisemne - 
uzyskanie minimum 60% punktów z 
zaliczenia końcowego.(K1, K2, U1, U2, W1, 
W2, W3)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
podstwy ekonomii
Wymagania wstępne:
znajomość zasad funkcjonowania rynku oraz 
form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska , 
Katedra Agrotechnologii, Zarządzania 
Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. Piotr Bórawski

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

14300-20-O
ECTS:2
CYKL: 2018Z

EKONOMIA ROZWOJU
ECONOMIC DEVELOPMENT

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: wykład 30 godz.

- konsultacje 0 godz.
30 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do kolokwium 15 godz.

- przygotowanie do wykładów 15 godz.

30 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 60 h : 30 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,00 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 1,00 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01000-20-O
ECTS: 0,5
CYKL: 2017L

SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
SAFETY AND HYGIENE AT WORK

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Brak
WYKŁADY:
Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązujące ustawy, rozporządzenia 
(Konstytucja RP, Kodeks Pracy, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach). Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń dla życia i 
zdrowia na poszczególnych kierunkach studiów (czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe). Analiza 
okoliczności i przyczyn wypadków studentów: omówienie przyczyn wypadków. Ogólne zasady postępowania w 
razie wypadku podczas nauki i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru). Zasady udzielania pierwszej pomocy w 
razie wypadku – apteczka pierwszej pomocy. Dostosowanie treści szkoleń do profilu danego kierunku studiów 
jest bardzo ważne, gdyż chodzi o wskazanie potencjalnych zagrożeń, z jakimi mogą zetknąć się studenci.
CEL KSZTAŁCENIA:
Celem kształcenia jest przekazanie podstawowych wiadomości na temat ogólnych zasad postępowania w razie 
wypadku podczas nauki i w sytuacjach zagrożeń, okoliczności i przyczyn wypadków studentów, zasad udzielania 
pierwszej pomocy w razie wypadku, jak również wskazanie potencjalnych zagrożeń, z jakimi mogą zetknąć się 
studenci.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_K01+, InzA_U01+, R2A_K05+, R2A_U04+, R2A_W02+, 

R2A_W08+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K03+, K2_U06+, K2_W08+, K2_W13+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Student powinien posiadać wiedzę na temat ogólnych zasad postępowania w razie wypadku podczas nauki 
i w sytuacjach zagrożeń, okoliczności i przyczyn wypadków studentów, zasad udzielania pierwszej pomocy w 
razie wypadku.
Umiejętności
U1 - Umiejętność postępowania z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia, zna zasady 
bezpieczeństwa związane z pracą. Umiejętność posługiwania się środkami ochrony indywidualnej i środkami 
ratunkowymi, w tym umiejętność udzielania pierwszej pomocy.
Kompetencje społeczne
K1 - Student zachowuje ostrożność w postępowaniu z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia, 
dba o przestrzeganie zasad BHP przez siebie i swoich kolegów, wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
i higienę pracy w swoim otoczeniu, angażuje się w podejmowanie czynności ratunkowych

LITERATURA PODSTAWOWA
1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. z późniejszymi zmianami, Prawo o szkolnictwie wyższym, 2. Rozporządzenie 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
uczelniach, 3. Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia pod redakcją naukową prof. dr hab. med. 
Danuty Koradeckiej, Multimedialny Pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych 2006.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: O - przedmioty 

kształcenia ogólnego
Kod ECTS: 01000-20-O
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Urządzanie i pielęgnacja 
terenów zieleni, 
Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 1

Rodzaje zajęć:

Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Wykład: 4

Formy i metody dydaktyczne:

Wykład(K1, U1, W1) : Wykład z 
zastosowaniem środków audiowizualnych

Forma i warunki weryfikacji efektów:

WYKŁAD: Udział w dyskusji - Obecność na 
wykładzie(K1, U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 0,5
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
Bez wskazań
Wymagania wstępne:
Brak

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Elektrotechniki, Energetyki, 
Elektroniki i Automatyki ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

mgr inż. Danuta Kuryj

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01000-20-O
ECTS:0,5
CYKL: 2017L

SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
SAFETY AND HYGIENE AT WORK

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: wykład 4 godz.

- konsultacje 0 godz.
4 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do zajęć/ studiowanie literatury 8,5 godz.

8,5 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 12,5 h : 25 h/ECTS = 0,50 ECTS
średnio: 0,5 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 0,16 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,34 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

14300-20-O
ECTS: 2
CYKL: 2017L

POLITYKA GOSPODARCZA
ECONOMIC POLICY

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
brak
WYKŁADY:
Podstawy polityki gospodarczej – funkcje, systemy ekonomiczne, uwarunkowania, cele i dziedziny. Przedmiot 
oddziaływania polityki gospodarczej, określenie preferencji społecznych. Historia polityki gospodarczej – 
doktryny, systemy, kierunki. Niesprawności rynku. Polityka rozwoju gospodarczego – trwały wzrost, strategie 
rozwoju. Podstawy planowania i prognozowania gospodarczego. Polityka strukturalna. Polityka przemysłowa. 
Polityka żywnościowa. Polityka regionalna. Polityka ochrony środowiska. Polityka naukowa i innowacyjna. 
Polityka inwestycyjna. Mechanizmy oddziaływania – polityka pieniężna, polityka budżetowa, regulowanie rynku 
pracy, regulowanie dochodów i cen. Polityka współpracy zagranicznej. Polityka społeczna.
CEL KSZTAŁCENIA:
Zapoznanie studentów z pojęciami i mechanizmami polityki gospodarczej prowadzonej w różnych systemach, w 
szczególności w otwartej gospodarce rynkowej, w celu umożliwienia im lepszego zrozumienia głównych 
zagadnień i problemów związanych z kierowaniem procesami gospodarczymi. Mądra i skuteczna polityka 
gospodarcza, wpływająca na stałą poprawę dobrobytu społecznego, będąca całokształtem poczynań rządów i 
innych publicznych instytucji oraz międzynarodowych oddziałujących na proces ekonomiczny, jest nieodzownym 
elementem systemu regulacji tego procesu. Nie jest konkurencją w stosunku do mechanizmu rynkowego, lecz 
zjawiskiem komplementarnym.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_K01+, InzA_U04+, InzA_W03+++, InzA_W04++, 

R2A_K05+, R2A_U07+, R2A_W02+++, R2A_W06+, R2A_W07+
+, R2A_W09+,

Symbole ef. kierunkowych: K2_K03+, K2_U04+, K2_W05+++, K2_W09++,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Zna główne kierunki w doktrynie ekonomii dotyczące rozwoju gospodarczego oraz mechanizmy 
oddziaływania polityki gospodarczej
W2 - Objaśnia rolę państwa w kierowaniu procesami gospodarczymi
W3 - Rozumie procesy społeczno-gospodarcze zachodzące w gospodarce narodowej
Umiejętności
U1 - Definiuje pojęcia i potrafi scharakteryzować mechanizmy polityki gospodarczej oraz zjawiska i procesy 
ekonomiczno-społeczne
Kompetencje społeczne
K1 - Jest świadomy i ostrożny w analizie procesów gospodarczo-społecznych

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Winiarski B. (red). Polityka gospodarcza. PWN. 2006. s. 570. 2) Acocella A. 2002. Zasady polityki 
gospodarczej. PWN. s. 594. 3) Ćwiklinski H. (red.), Polityka gospodarcza. Wydawnictwo UG. Gdańsk 2004. s. 
316. 4) Kajka J. 2014. Polityka gospodarcza: wstęp do teorii. Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, s. 
347. 5) Polityka gospodarcza. red. Tadeusz Włudyka. Oficyna a Wolters Kluwer business. Warszawa. 2007. s. 
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Polityka gospodarcza
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: O - przedmioty 

kształcenia ogólnego
Kod ECTS: 14300-20-O
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Urządzanie i pielęgnacja 
terenów zieleni, 
Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 1

Rodzaje zajęć:

Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Wykład: 30

Formy i metody dydaktyczne:

Wykład(K1, U1, W1, W2, W3) : wykład z 
prezentacją multimedialną, konserwatorium

Forma i warunki weryfikacji efektów:

WYKŁAD: Kolokwium pisemne - Kolokwium 
pisemne (K1, U1, W1, W2, W3)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
Ekonomia, przedsiębiorczość
Wymagania wstępne:
podstawowa wiedza o procesach i zjawiskach 
gospodarczo-społeczno-środowiskowych, 
zrównoważony rozwój

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska , 
Katedra Agrotechnologii, Zarządzania 
Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr inż. Adam Pawlewicz

Osoby prowadzące przedmiot:

dr inż. Adam Pawlewicz,

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

14300-20-O
ECTS:2
CYKL: 2017L

POLITYKA GOSPODARCZA
ECONOMIC POLICY

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: wykład 30 godz.

- konsultacje 0 godz.
30 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do kolokwium 30 godz.

30 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 60 h : 30 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,00 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 1,00 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

14300-20-O
ECTS: 2
CYKL: 2018Z

POLITYKA GOSPODARCZA
ECONOMIC POLICY

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
brak
WYKŁADY:
Podstawy polityki gospodarczej – funkcje, systemy ekonomiczne, uwarunkowania, cele i dziedziny. Przedmiot 
oddziaływania polityki gospodarczej, określenie preferencji społecznych. Historia polityki gospodarczej – 
doktryny, systemy, kierunki. Niesprawności rynku. Polityka rozwoju gospodarczego – trwały wzrost, strategie 
rozwoju. Podstawy planowania i prognozowania gospodarczego. Polityka strukturalna. Polityka przemysłowa. 
Polityka żywnościowa. Polityka regionalna. Polityka ochrony środowiska. Polityka naukowa i innowacyjna. 
Polityka inwestycyjna. Mechanizmy oddziaływania – polityka pieniężna, polityka budżetowa, regulowanie rynku 
pracy, regulowanie dochodów i cen. Polityka współpracy zagranicznej. Polityka społeczna.
CEL KSZTAŁCENIA:
Zapoznanie studentów z pojęciami i mechanizmami polityki gospodarczej prowadzonej w różnych systemach, w 
szczególności w otwartej gospodarce rynkowej, w celu umożliwienia im lepszego zrozumienia głównych 
zagadnień i problemów związanych z kierowaniem procesami gospodarczymi. Mądra i skuteczna polityka 
gospodarcza, wpływająca na stałą poprawę dobrobytu społecznego, będąca całokształtem poczynań rządów i 
innych publicznych instytucji oraz międzynarodowych oddziałujących na proces ekonomiczny, jest nieodzownym 
elementem systemu regulacji tego procesu. Nie jest konkurencją w stosunku do mechanizmu rynkowego, lecz 
zjawiskiem komplementarnym.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_K01+, InzA_U04+, InzA_W03+++, InzA_W04++, 

R2A_K05+, R2A_U07+, R2A_W02+++, R2A_W06+, R2A_W07+
+, R2A_W09+,

Symbole ef. kierunkowych: K2_K03+, K2_U04+, K2_W05+++, K2_W09++,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Zna główne kierunki w doktrynie ekonomii dotyczące rozwoju gospodarczego oraz mechanizmy 
oddziaływania polityki gospodarczej
W2 - Objaśnia rolę państwa w kierowaniu procesami gospodarczymi
W3 - Rozumie procesy społeczno-gospodarcze zachodzące w gospodarce narodowej
Umiejętności
U1 - Definiuje pojęcia i potrafi scharakteryzować mechanizmy polityki gospodarczej oraz zjawiska i procesy 
ekonomiczno-społeczne
Kompetencje społeczne
K1 - Jest świadomy i ostrożny w analizie procesów gospodarczo-społecznych

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Winiarski B. (red). Polityka gospodarcza. PWN. 2006. s. 570. 2) Acocella A. 2002. Zasady polityki 
gospodarczej. PWN. s. 594. 3) Ćwiklinski H. (red.), Polityka gospodarcza. Wydawnictwo UG. Gdańsk 2004. s. 
316. 4) Kajka J. 2014. Polityka gospodarcza: wstęp do teorii. Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, s. 
347. 5) Polityka gospodarcza. red. Tadeusz Włudyka. Oficyna a Wolters Kluwer business. Warszawa. 2007. s. 
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Polityka gospodarcza
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: O - przedmioty 

kształcenia ogólnego
Kod ECTS: 14300-20-O
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Urządzanie i pielęgnacja 
terenów zieleni, 
Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 1

Rodzaje zajęć:

Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Wykład: 30

Formy i metody dydaktyczne:

Wykład(K1, U1, W1, W2, W3) : wykład z 
prezentacją multimedialną, konserwatorium

Forma i warunki weryfikacji efektów:

WYKŁAD: Kolokwium pisemne - Kolokwium 
pisemne (K1, U1, W1, W2, W3)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
Ekonomia, przedsiębiorczość
Wymagania wstępne:
podstawowa wiedza o procesach i zjawiskach 
gospodarczo-społeczno-środowiskowych, 
zrównoważony rozwój

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska , 
Katedra Agrotechnologii, Zarządzania 
Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr inż. Adam Pawlewicz

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

14300-20-O
ECTS:2
CYKL: 2018Z

POLITYKA GOSPODARCZA
ECONOMIC POLICY

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: wykład 30 godz.

- konsultacje 0 godz.
30 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do kolokwium 30 godz.

30 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 60 h : 30 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,00 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 1,00 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-20-C
ECTS: 2
CYKL: 2018L

AGROFIOCENTOLOGIA
AGROPHYTOCENOLOGY

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Poznanie i zdiagnozowanie wiosennego aspektu różnych agrofitocenoz (zajęcia terenowe). Przeprowadzenie 
oceny struktury fitocenologicznej wybranych agrofitocenoz z zastosowaniem różnych metod. Zróżnicowania 
wewnątrzgatunkowe chwastów (diagnostyka). Specjalistyczne oznaczanie diaspor roślin. Praktyczne 
zastosowanie fitoindykacji.
WYKŁADY:
Charakterystyka agroekosystemu na tle ekosystemów naturalnych. Przyczyny podatności agroekosystemu na 
występowanie chwastów i agrofagów. Homeostaza i mechanizmy homeostatyczne w różnych systemach 
rolniczych. Elementy struktury agrofitocenoz, współzależności i metody ich oceny. Antropopresja oraz jej 
fitocenotyczne i produkcyjne skutki. Współzależności i konkurencja roślin w agrocenozach, możliwości 
sterowania. Klasyfikacja roślinności segetalnej (ekologiczna, fitosocjologiczna i rolnicza). Fitoindykacja.
CEL KSZTAŁCENIA:
1. Przekazanie wiedzy dotyczącej rodzajów współzależności cenotycznych w agrofitocenozach, rozważenie 
przyczyn i skutków oraz trwałości powiązań i sposobów sterowania. 2. Omówienie zasad i metod oceny 
elementów składowych agroceoz – zalety i wady. 3. Przekazanie wiedzy z zakresu fitoindykacji.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: R2A_K08+, R2A_U04+, R2A_W04+, R2A_W05+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K07+, K2_U06+, K2_W04+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - R1A_W04- ma wiedzę o współzależnościach zachodzących w agrofitocenozie w warunkach zróżnicowań 
siedliskowych i agrotechnicznych. R1A_W06 – ma wiedzę o roli środowiska przyrodniczego użytkowanego 
rolniczo, znaczeniu bioróżnorodności, zagrożeniach i sposobach regulacji.
Umiejętności
U1 - R1A_U05 – dokonuje identyfikacji i standardowej analizy składowych agofitocenoz. R1A_U06- posiada 
umiejętność praktycznego stosowania metod obowiązujących w agrofitocenologii. R1A_U07 – posiada 
znajomość wad i zalet podejmowanych działań uprawowych i odchwaszczających..
Kompetencje społeczne
K1 - R1A_K05-06– ma świadomość szeroko rozumianej odpowiedzialności i potrafi ocenić skutki działalności 
zawodowej. R1A_K07-ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia zawodowego.

LITERATURA PODSTAWOWA
1. Markow M., 1998. Agrofitocenologia. PWRiL, ss. 267 2. Szata roślinna Polski, 1977. Praca zbiorowa pod red. 
W. Szafera i K. Zarzyckiego. T.I, wyd.3, s. 110-125; 237-279; 442-465. 3. Klucze i przewodniki do oznaczania 
roślin i zbiorowisk roślinnych.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Agrofiocentologia
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-20-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Urządzanie i pielęgnacja 
terenów zieleni, 
Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 2 / 3

Rodzaje zajęć:

Wykład, Ćwiczenia audytoryjne

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Wykład: 15, 
Ćwiczenia 
audytoryjne: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Wykład(K1, U1, W1) : Wykład z prezentacją 
multimedialną, Ćwiczenia audytoryjne(K1, 
U1, W1) : prezentacja multimedialna oraz 
indywidualne wykonanie zadań z zakresu 
diagnostyki roślin i agrofitocenoz - dyskusja.

Forma i warunki weryfikacji efektów:

WYKŁAD: Kolokwium pisemne - Pisemne 
zaliczenie wykładów(K1, U1, 
W1) ;ĆWICZENIA AUDYTORYJNE: 
Kolokwium pisemne - Pisemne i praktyczne 
zaliczenie ćwiczeń (K1, U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
agrobotanika, agroekologia, uprawa roli i 
roślin, herbologia
Wymagania wstępne:
bez wymagań

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Agroekosystemów ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Marek Marks

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-20-C
ECTS:2
CYKL: 2018L

AGROFIOCENTOLOGIA
AGROPHYTOCENOLOGY

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia audytoryjne 15 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 0 godz.
30 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do kolokwiów 9 godz.

- przygotowanie do zaliczenia wykładów 6 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 5 godz.

20 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 50 h : 25 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,20 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,80 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-2-C
ECTS: 2
CYKL: 2018Z

ARANŻACJA KOMPOZYCJI ROŚLINNYCH W POMIESZCZENIACH
INDOOR ARRANGEMENTS OF PLANTS COMPOSITIONS

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Dekoracje kościołów. Dekoracje sal konferencyjnych. Dekoracje sal koncertowych. Dekoracje pomieszczeń firm. 
Dekoracje na przyjęcia i bale, dekoracje stołów.
WYKŁADY:
gatunki roślin wykorzystywane w dekoracji kościołów, sal konferencyjnych i koncertowych, pomieszczeń firm, na 
przyjęcia i bale, dekoracje stołów.
CEL KSZTAŁCENIA:
Zapoznanie z wybranymi kompozycjami w pomieszczeniach

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: R2A_K02+, R2A_U06+, R2A_W05+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K05+, K2_U03+, K2_W12+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Wie jak dobrać gatunki roślin i wykonać kompozycję w pomieszczeniu
Umiejętności
U1 - Zaaranżować kompozycje w wybranym pomieszczeniu
Kompetencje społeczne
K1 - Potrafi pracować w zespole

LITERATURA PODSTAWOWA
Nizińska A. Abc florystyki, bukiety czasopismo florystyczne
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Aranżacja kompozycji roślinnych w 
pomieszczeniach
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-2-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 2

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia laboratoryjne, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia 
laboratoryjne: 15, 
Wykład: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne(K1, U1, W1) : 
Zajęcia praktyczne,, Wykład(K1, W1) : 
Prezentacja multimedialna

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: Ocena 
pracy i wspólpracy w grupie - Ocena z 
wykonanej aranżacji roślinnej(K1, U1, 
W1) ;WYKŁAD: Test kompetencyjny - 
Obejmujący treści wykładowe(K1, U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
podstawy florystyki, przygotowanie materiału 
roślinnego
Wymagania wstępne:
zasady układania kwiatów

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Ogrodnictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr inż. Beata Płoszaj-Witkowska

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-2-C
ECTS:2
CYKL: 2018Z

ARANŻACJA KOMPOZYCJI ROŚLINNYCH W POMIESZCZENIACH
INDOOR ARRANGEMENTS OF PLANTS COMPOSITIONS

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia laboratoryjne 15 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 0 godz.
30 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie konstrukcji do aranżacji 11 godz.

- przygotowanie referatu z aranżacji roślinnej 9 godz.

20 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 50 h : 25 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,20 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,80 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-20-B
ECTS: 3
CYKL: 2017L

ANALIZA INSTRUMENTALNA
INSTRUMENTATION METHODS

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Oznaczanie zawartości wapnia, potasu w materiale roślinnym oraz glebie metodą fotometrii płomieniowej. 
Zasady działania i obsługa fotometru płomieniowego. Oznaczanie koncentracji pierwiastków w materiale 
roślinnym i glebie metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Przygotowanie roztworów wzorcowych w celu 
sporządzenia krzywych wzorcowych. Działanie i obsługa spektrometru absorpcji atomowej. Oznaczenia 
zawartości fosforu w materiale roślinnym metodą spektrofotometrii VIS. Przygotowanie roztworów wzorcowych 
w celu sporządzenia krzywych wzorcowych; działanie i obsługa spektrofotometru UV-VIS. Turbidymetryczne 
oznaczania zawartości siarki w materiale roślinnym. Potencjometryczne oznaczanie koncentracji jonów 
chlorkowych i azotanowych w podłożach ogrodniczych i w wodzie. Oznaczenie konduktywności elektrolitycznej 
oraz zasolenia podłoży ogrodniczych, ścieków i wód powierzchniowych. Oznaczenie WWA w glebie metodą 
chromatografii gazowej.
WYKŁADY:
Współczesne metody analizy instrumentalnej – właściwości metod i kryteria ich wyboru. Podstawy teoretyczne 
emisyjnej i absorpcyjnej spektrometrii atomowej, budowa fotometru płomieniowego i spektrometru absorpcji 
atomowej. Zastosowanie metody ASA i fotometrii płomieniowej do analiza ilościowej oznaczania pierwiastków. 
Spektrofotometria UV, VIS, IR – podstawy teoretyczne, zastosowanie metod oraz budowa spektrofotometru UV-
VIS. Nefelometria i turbidymetria - podstawy teoretyczne i zastosowanie, budowa nefelometru i turbidymetru; 
zasady analizy ilościowej w turbidymetrii i nefelometrii. Potencjometria – podstawy teoretyczne i analityczne 
zastosowanie, podział i mechanizm działania elektrod. Konduktometria – podstawy teoretyczne i zastosowanie 
metody, charakterystyka aparatury konduktometrycznej. Podział metod chromatograficznych; podstawy 
teoretyczne chromatografii gazowej, cieczowej i cienkowarstwowej. Klasyfikacja błędów i metody oceny 
wyników analitycznych.
CEL KSZTAŁCENIA:
Wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych współczesnych technik instrumentalnych 
stosowanych w analizie ilościowej materiału roślinnego, gleby i podłoży ogrodniczych. Wykształcenie 
umiejętności wykonania analizy ilościowej pierwiastków i związków chemicznych w badanym materiale przy 
zastosowaniu podstawowych metod analizy instrumentalnej.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_K01+, InzA_U01++, InzA_U07++, R2A_K05+, R2A_K06+, 

R2A_K07+, R2A_U04++, R2A_W01++, R2A_W05++,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K01+, K2_K03+, K2_K04+, K2_U06++, K2_W11++,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Student potrafi wyjaśnić zjawiska fizyczne i fizykochemiczne, stanowiące podstawę poszczególnych metod 
instrumentalnych 
W2 - Student zna budowę i zasadę działania nowoczesnej aparatury prezentowanej w ramach ćwiczeń. Potrafi 
określić właściwości przedstawionych technik instrumentalnych oraz zna możliwości wykorzystania ich w analizie 
chemicznej do badania materiału roślinnego i gleby
Umiejętności
U1 - Student umie obsługiwać podstawową aparaturę pomiarową
U2 - Student posiada umiejętność przeprowadzenia analizy ilościowej materiału roślinnego i glebowego przy 
zastosowaniu prawidłowo wybranej metody instrumentalnej; potrafi przygotować próbki do pomiarów, sporządzić 
krzywą kalibracji oraz opracować i zinterpretować uzyskane wyniki
Kompetencje społeczne
K1 - Student ma wpojoną odpowiedzialność za uzyskane wyniki przeprowadzonej analizy chemicznej oraz 
użytkowany sprzęt laboratoryjny 
K2 - Student jest zorientowany na ciągłe podnoszenie specjalistycznych kwalifikacji, umożliwiających aktywne 
uczestnictwo w życiu gospodarczym
K3 - Student rozumie potrzebę przestrzegania zasad prawidłowego i bezpiecznego zachowania się w 
laboratorium chemicznym

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Szczepaniak W., 2007r., "Metody instrumentalne w analizie chemicznej", wyd. PWN Warszawa. 2) Jarosz M., 
Malinowska E., 1999r., "Pracownia chemiczna. Analiza instrumentalna.", wyd. WSiP Warszawa.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Saba J., 2008r., "Wybrane metody instrumentalne stosowane w chemii analitycznej", wyd. UMCS Lublin. 2) 
Panak H., 1995r., "Przewodnik metodyczny do ćwiczeń z chemii rolnej", wyd. ART Olsztyn.

Przedmiot/moduł:
Analiza instrumentalna
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: B - przedmioty 

kierunkowe
Kod ECTS: 01018-20-B
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Dekoracja przestrzenna i 
florystyka, Urządzanie i 
pielęgnacja terenów 
zieleni

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 1

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia: 30, 
Wykład: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia(K1, K2, K3, U1, U2, W1, W2) : 
ćwiczenia laboratoryjne, praca z aparaturą 
pomiarową, pomiar zjawisk , Wykład(K2, W1, 
W2) : wykład z prezentacją multimedialną

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA: Sprawozdanie - ocena 
pisemnych sprawozdań z wykonywanych 
ćwiczeń laboratoryjnych(K1, K2, K3, U1, 
U2) ;ĆWICZENIA: Kolokwium pisemne - trzy 
kolokwia pisemne, obejmujące treści z 
wykładów; materiał wykładowy stanowi 
integralną część zagadnień realizowanych 
podczas ćwiczeń i zaliczany jest równolegle 
w trakcie kolokwiów (K2, W1, W2) ;WYKŁAD: 
Kolokwium pisemne - trzy kolokwia pisemne, 
obejmujące treści z wykładów (K2, W1, W2)

Liczba pkt. ECTS: 3
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
chemia, fizyka, statystyka matematyczna
Wymagania wstępne:
znajomość zagadnień z chemii analitycznej, 
fizyki i matematyki

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr inż. Marta Zalewska

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
Limit miejsc w grupie - 12 osób



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-20-B
ECTS:3
CYKL: 2017L

ANALIZA INSTRUMENTALNA
INSTRUMENTATION METHODS

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia 30 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 1 godz.
46 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- opracowanie sprawozdań z ćwiczeń 4 godz.

- przygotowanie do zaliczenia pisemnego przedmiotu; materiał wykładowy stanowi integralną część zagadnień 
realizowanych podczas ćwiczeń i zaliczany jest równolegle podczas kolokwiów

18 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 10 godz.

32 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 78 h : 26 h/ECTS = 3,00 ECTS
średnio: 3 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,77 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 1,23 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

ECTS: 4
CYKL: 2018Z

BIOLOGIA MOLEKULARNA
MOLECULAR BIOLOGY

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Zasady pracy w pracowni biotechnologii roślin. Specyfika pracy z materiałem biologicznym, sterylnym i 
niesterylnym, odczynnikami chemicznymi i roztworami do biologii molekularnej. Izolacja DNA i RNA z materiału 
roślinnego, oczyszczanie i określanie zawartości DNA i RNA w próbie. Elektroforeza kwasów nukleinowych. 
Sprawdzanie obecności i jakości wyizolowanego DNA za pomocą technik elektroforetycznych. Reakcja 
łańcuchowa polimerazy - przygotowywanie mieszaniny reakcyjnej, ustalanie profili termicznych w zależności od 
zastosowania PCR, programowanie termocyklera. Rozdziały elektroforetyczne produktów amplifikacji oraz ich 
interpretacja. Markery molekularne i metody ich generowania. Enzymy restrykcyjne – właściwości i 
zastosowania. Amplifikacja wybranych fragmentów DNA i trawienie ich enzymami restrykcyjnymi. Rozdziały 
elektroforetyczne fragmentów restrykcyjnych. Hybrydyzacja kwasów nukleinowych. Bazy danych i programy 
komputerowe wykorzystywane w biologii molekularnej.
WYKŁADY:
Charakterystyka związków wielkocząsteczkowych. Budowa, struktura i właściwości kwasów nukleinowych i 
białek. Metody i techniki badania kwasów nukleinowych i białek – elektroforeza, PCR, hybrydyzacja, 
sekwencjonowanie, metody wyciszania genów – mutageneza inercyjna i interferencja RNA. Molekularne 
aspekty funkcjonowanie informacji genetycznej w komórce. Regulacja procesów replikacji DNA, rekombinacji i 
ekspresji genów na poziomie molekularnym. Genomika strukturalna i funkcjonalna. Transkryptomika i 
proteomika. Transformacja genetyczna mikroorganizmów i roślin.
CEL KSZTAŁCENIA:
Opanowanie wiedzy z zakresu biologii molekularnej, poznanie technik stosowanych w biologii molekularnej oraz 
możliwości biologii molekularnej w kształtowaniu postępu biologicznego w ogrodnictwie.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: R2A_K01++, R2A_K05+, R2A_K07++, R2A_U01+, R2A_U04+, 

R2A_U09+, R2A_W01+, R2A_W04+, R2A_W05+++,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K01++, K2_K03+, K2_U01+, K2_U05+, K2_U06+, K2_W02+

+, K2_W04++,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Ma poszerzoną wiedzę z zakresu molekularnych uwarunkowań procesów wzrostu i rozwoju roślin 
ogrodniczych.
W2 - Posiada pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania roślin na różnych poziomach złożoności w 
środowisku.
W3 - Posiada pogłębioną wiedzę na temat wykorzystania technik biologii molekularnej w celu poprawy jakości 
życia człowieka poprzez kreowanie i wykorzystywanie postępu biologicznego w produkcji ogrodniczej.
Umiejętności
U1 - Posiada umiejętność wyszukiwania i wykorzystywania informacji dotyczących biologii molekularnej i jej 
zastosowań z różnych źródeł.
U2 - Potrafi zastosować i posługiwać się nowoczesnymi technikami biologii molekularnej z udziałem roślin 
ogrodniczych.
U3 - Posiada umiejętność przygotowania i prezentowania prac w zakresie biologii molekularnej w produkcji 
żywności pochodzenia roślinnego, ze szczególnym uwzględnieniem roślin ogrodniczych.
Kompetencje społeczne
K1 - Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności 
wysokiej jakości oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego.
K2 - Ma świadomość stałego uzupełniania wiedzy.

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Turner P.C., MC Lennan A.G., Bates A.D., White M.R.H. , 2004r., "Krótkie wykłady. Biologia molekularna.", 
wyd. PWN Warszawa, 2) Brown T.A., 2009r., "Genomy", wyd. PWN Warszawa, 3) Węgleński P. (red.), 2006r., 
"Genetyka molekularna", wyd. PWN Warszawa.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Biologia molekularna
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: A - przedmioty 

podstawowe
Kod ECTS:
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Dekoracja przestrzenna i 
florystyka, Urządzanie i 
pielęgnacja terenów 
zieleni

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 2

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia laboratoryjne, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia 
laboratoryjne: 30, 
Wykład: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne(K2, U1, U2, U3, 
W3) : Samodzielne wykonywanie zadań 
praktycznych., Wykład(K1, K2, W1, W2, W3) : 
Wykład informacyjny z prezentacją 
multimedialną.

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: 
Sprawozdanie - Zaliczenie na podst. ocen 
cząstkowych po weryfikacji sprawozdań z 
każdego bloku tematycznego. Każde 
sprawozdanie musi uzyskać min. ocenę 
dostateczną.(K2, U1, U2, U3) ;WYKŁAD: 
Kolokwium pisemne - Test zamknięty 
wielokrotnego wyboru z ujemnymi punktami 
za wskazanie nieprawidłowej odpowiedzi, na 
ocenę dost. 51% możliwych do uzyskania 
punktów.(K1, K2, W1, W2, W3)

Liczba pkt. ECTS: 4
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
biochemia, genetyka roślin, biotechnologia 
roślin
Wymagania wstępne:
znajomość budowy kwasów nukleinowych i 
białek, budowy, ekspresji i regulacji działania 
genów

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Zespół Projektów Edukacyjno-
Szkoleniowych , Katedra Hodowli Roślin i 
Nasiennictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
Ćwiczenia laboratoryjne w grupach nie 
większych niż 12 osób.



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

ECTS:4
CYKL: 2018Z

BIOLOGIA MOLEKULARNA
MOLECULAR BIOLOGY

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia laboratoryjne 30 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 5 godz.
50 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do kolokwium. 20 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 20 godz.

- przygotowanie sprawozdań 10 godz.

50 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 100 h : 25 h/ECTS = 4,00 ECTS
średnio: 4 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 2,00 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 2,00 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

13018-20-C
ECTS: 2
CYKL: 2018L

BIOMETEOROLOGIA I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA
BIOMETEOROLOGY AND ENVIRONMENTAL TREATS

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Rodzaje i podział bodźców środowiskowych. Kryteria radiacyjne, termiczne i higryczne oceny warunków 
bioklimatycznych. Metody stosowane w badaniach biometeorologicznych.Biometeorologiczne wskaźniki oceny 
klimatu wyznaczane metodami obliczeniowymi i pomiarowymi oraz interpretacja wyników. Wpływ środowiska 
atmosferycznego na organizm człowieka. Meteorotropizm. Meteorotropowe sytuacje pogodowe i ich 
charakterystyka. Klimatoterapia i jej znaczenie i możliwości wykorzystania. Rodzaje form aktywności fizycznej w 
zależności od panujących warunków pogodowych
WYKŁADY:
Podstawowe definicje i pojęcia. Szacowanie ryzyka i zarządzanie ryzykiem środowiskowym. Zagrożenia 
środowiskowe ich klasyfikacja i omówienie zagrożeń związanych z poszczególnymi elementami środowiska i 
funkcjonowaniem człowieka. Podstawowe informacje z zakresu biometeorologii człowieka.Rola ogrodnictwa w 
zakresie regulacji jakości środowiska oraz makro, mezo i mikroklimatu.
CEL KSZTAŁCENIA:
Celem kształcenia jest klasyfikacja i identyfikacja bodźców biometeorologicznych, zagrożeń środowiska również 
w obszarze atmosfery i wskazanie możliwości ich łagodzenia.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: R2A_K05+, R2A_U01+, R2A_W06+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K03+, K2_U01+, K2_W05+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - rozumie związki pomiędzy głównymi celami ogrodnictwa, a funkcjami pogody i klimatu w zakresie 
kształtowania prozdrowotnych warunków życia
Umiejętności
U1 - posiada umiejętności identyfikacji warunków zagrożeń atmosferycznych (zanieczyszczenia, 
meteorotropowe sytuacje pogodowe) i potrafi wyciągnąć odpowiednie wnioski na podstawie obliczonych 
wskaźników
Kompetencje społeczne
K1 - posiądzie kompetencje pozwalające na skuteczne lansowanie w społeczności prozdrowotnych zachowań i 
wykorzystania do tego celu jako czynnika pomocniczego różnych form produkcji ogrodnicze

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Błażejczyk K., 2004, "Bioklimatyczne uwarunkowania turystyki i rekreacji", wyd. IGiPZ PAN Warszawa, 
t.Prace geograficzne nr 192, ss. 291, 2) Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B.,, 1997r., 
"Bioklimatologia człowieka", wyd. IGiPZ PAN Warszawa, Monografie 1,ss. 200, 3) Kozłowska-SzczęsnaT., 
Krawczyk B., Kuchcik M, 2004, "Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka", 
wyd. IGiPZ PAN Warszawa, Monografie 4, ss. 194, 4) Siemiński M.,, 2007, "Środowiskowe zagrożenia zdrowia", 
wyd. PWN Warszawa, ss. 660, 5) Siemiński M., 2007, "Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania", 
wyd. PWN Warszawa, ss. 392.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Biometeorologia i zagrożenia środowiska
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 13018-20-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Urządzanie i pielęgnacja 
terenów zieleni, 
Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 2 / 3

Rodzaje zajęć:

Wykład, Ćwiczenia audytoryjne

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Wykład: 15, 
Ćwiczenia 
audytoryjne: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Wykład(W1) : Wykład monograficzny z 
prezentacja multimedialną, Ćwiczenia 
audytoryjne(K1, U1, W1) : ćwiczenia 
audytoryjne i projektowe

Forma i warunki weryfikacji efektów:

WYKŁAD: Sprawdzian pisemny - zaliczenie 
cząstkowe na ocenę treści 
wykładowych(W1) ;WYKŁAD: Udział w 
dyskusji - ocena aktywności w dyskusji na 
zagadnienia omawiane na wykładach(K1, U1, 
W1) ;ĆWICZENIA AUDYTORYJNE: 
Prezentacja - Zaliczenie na ocenę prezentacji 
(K1, U1, W1) ;ĆWICZENIA AUDYTORYJNE: 
Projekt - zaliczenie na ocenę wykonanego 
projektu(K1, U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
meteorologi i klimatologia, ekologia
Wymagania wstępne:
znajomość elementów środowiska i ich 
charakterystyka

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

, Katedra Gospodarki Wodnej, Klimatologii i 
Kształowania Środowiska ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. inż. Ewa Dragańska

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

13018-20-C
ECTS:2
CYKL: 2018L

BIOMETEOROLOGIA I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA
BIOMETEOROLOGY AND ENVIRONMENTAL TREATS

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia audytoryjne 15 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 0 godz.
30 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie prezentacji i projektu 20 godz.

20 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 50 h : 25 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,20 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,80 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-20-B
ECTS: 2
CYKL: 2018Z

BIOTECHNOLOGICZNE METODY ROZMNAŻANIA ROŚLIN OZDOBNYCH
BIOTECHNOLOGICAL METHODS OF ORNAMENTAL PLANTS PROPAGATION

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Rozmnażanie metodą in vitro; roślin doniczkowych (Phalenopsis sp., Ficus sp) roślin cebulowych (Lilium sp., 
Allium sp., Tulipa sp.), bylin (Echinacea purpurea, Hosta sp.), roślin drzewiastych i krzewiastych (Abies koreana, 
Sambucus nigra). Aklimatyzacja roślin w warunkach ex vitro.
WYKŁADY:
Produkcja roślin ogrodniczych za pomocą techniki in vitro w Polsce i na świecie. Omówienie metod 
rozmnażania roślin ozdobnych techniką in vitro
CEL KSZTAŁCENIA:
Zapoznanie studentów z metodą mikrorozmnażania wybranych gatunków roślin ozdobnych. Kształtowanie 
umiejętności w doborze odpowiedniej pożywki w zależności od wybranego gatunku rośliny ozdobnej i etapu 
namnażania.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_U01+, R2A_K07+, R2A_W05+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K01+, K2_U06+, K2_W02+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - wykazuje znajomość zaawansowanych technik rozmnażania roślin ozdobnych w kulturach in vitro.
Umiejętności
U1 - Student posiada umiejętność doboru i modyfikacji odpowiedniej techniki mikrorozmnażania w zależności od 
rodzaju eksplantatu roślinnego oraz typu pożywk
Kompetencje społeczne
K1 - Rozumie potrzebę uczenia się wchodzących nowych technik

LITERATURA PODSTAWOWA
Maleszy S., (red.), 2004r., "Biotechnologia roślin", wyd. PWN, Warszawa, 2) Michalik B., , 1996r., 
"Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli roślin", wyd. DRUKROL S.C., Kraków.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Biotechnologiczne metody rozmnażania roślin 
ozdobnych
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: B - przedmioty 

kierunkowe
Kod ECTS: 01018-20-B
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Dekoracja przestrzenna i 
florystyka, Urządzanie i 
pielęgnacja terenów 
zieleni

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 2

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia laboratoryjne, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia 
laboratoryjne: 28, 
Wykład: 2

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne(K1, U1, W1) : 
ćwiczenia laboratoryjne, Wykład(W1) : 
prezentacja multimedialna

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: Praca 
kontrolna - opis wyników prowadzonych 
obserwacji(K1, U1, W1) ;WYKŁAD: Udział w 
dyskusji - dyskusja obejmująca treści 
wykładowe(K1, U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
rośliny ozdobne, zielne
Wymagania wstępne:
morfologia roślin,

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Ogrodnictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr inż. Beata Płoszaj-Witkowska

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
12 osób



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-20-B
ECTS:2
CYKL: 2018Z

BIOTECHNOLOGICZNE METODY ROZMNAŻANIA ROŚLIN 
OZDOBNYCH

BIOTECHNOLOGICAL METHODS OF ORNAMENTAL PLANTS PROPAGATION

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia laboratoryjne 28 godz.

- udział w: wykład 2 godz.

- konsultacje 1 godz.
31 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- opracowanie pracy kontrolnej 19 godz.

19 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 50 h : 25 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,24 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,76 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-20-B
ECTS: 1,5
CYKL: 2018L

ELEMENTY BIOINFORMATYCZNE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ 
CHORÓB ROŚLIN

ELEMENTS OF BIOINFORMATICS IN MOLECULAR DIAGNOSTICS OF PLANT 
DISEASES

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Pojęcie i zadania bioinformatyki. Barcording DNA. Charakterystyka genomów i genów stosowanych do 
identyfikacji zwierząt, roślin i grzybów (genom mitchondrialny, plastydowy, jądrowy). Podstawy filogenetyki. 
NCBI - biologiczna baza danych, prezentacja możliwości jej wykorzystania. . Analiza i porównywanie genomów. 
Analizy BLAST. Generacja drzewa filogenetycznego za pomocą programu DNAMAN oraz analizy relacji 
ewolucyjnych miedzy organizmami na przykładzie zebranych sekwencji z Gene Bank. Prezentacja oraz 
możliwości wykorzystanie przydatnych stron internetowych z zakresu epidemiologii patogenów roślin 
ogrodniczych i ozdobnych.
WYKŁADY:
Sekwencjonowanie DNA. Pojęcie i zadania bioinformatyki. Barcording DNA. Charakterystyka genomów i genów 
stosowanych do identyfikacji zwierząt, roślin i grzybów. Podstawy filogenetyki. Definicje gatunku. Omówienie 
mechanizmów ewolucji patogenów, specjacji, hybrydyzacji oraz horyzontalnego transferu genów. 
Przedstawienie przykładów hybrydyzacji oraz horyzontalnego transferu genów.
CEL KSZTAŁCENIA:
Zapoznanie studentów z podstawami bioinformatyki i filogenetyki mikroorganizmów chorobotwórczych. 
Prezentacja biologicznych baza danych (geny, genomy). Wykorzystanie i obsługa programów do tworzenia 
drzew filogenetycznych oraz umiejętność oceny i interpretacji uzyskanych wyników

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: R2A_K01+, R2A_U01++, R2A_U02+, R2A_U03+, R2A_U04+, 

R2A_U05++, R2A_W01+, R2A_W04+, R2A_W05+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K01+, K2_U01+, K2_U02+, K2_U03+, K2_W01+, K2_W02+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii molekularnej, fitopatologii, diagnostyki patogenów roślin, 
podstaw filogenetyki i bioinformatyki.
W2 - Wykazuje znajomość zaawansowanych technik i narzędzi w zakresie biologii molekularnej (analizy PCR, 
sekwencjonowanie DNA), filogenetyki i bioinformatyki. Określa rolę i znaczenie organizmów oraz ich relacje 
ewolucyjne w oparciu o zmienność genetyczną
Umiejętności
U1 - Student posiada umiejętność wyszukiwania, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji z 
zakresu bioinformatyki i filogenetyki organizmów żywych.
U2 - Stosuje odpowiednie technologie informatyczne wykorzystując bazy danych NCBI, wyszukuje sekwencje 
DNA różnych genów, zna metody tworzenia drzew filogenetycznych ich rodzaje oraz metody oceny. Potrafi 
generować i oceniać utworzone drzewo filogenetyczne oraz posiada umiejętność analizy pokrewieństwo między 
badanymi organizmami (taksonami).
Kompetencje społeczne
K1 - Ma świadomość ważności dokształcania w zakresie nowych technologii w biologii molekularnej i 
bioinformatyce oraz rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy. Wykazuje gotowość do analizy wykonywanego 
projektu i powierzonych mu zadań oraz formułowania trafnych wniosków

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Avise J. C., , 2008r., "Markery molekularne , historia naturalna i ewolucja", wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego, 2) Hall B., , 2008r., "Łatwe drzewa filogenetyczne", wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego, 3) Różni autorzy, "Artykuły naukowe czasopism międzynarodowych i krajowych", wyd. 
czasopisma międzynarodowe, 4) Różni autorzy, "Specjalistyczne programy komputerowe i bazy danych do 
tworzenia i analizy drzew filogenetycznych", wyd. rózne wydawnictwa.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Rózni autorzy, Publikacje naukowe, t. , , , s.

Przedmiot/moduł:
Elementy bioinformatyczne w diagnostyce 
molekularnej chorób roślin
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: B - przedmioty 

kierunkowe
Kod ECTS: 01018-20-B
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Dekoracja przestrzenna i 
florystyka, Urządzanie i 
pielęgnacja terenów 
zieleni

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 2 / 3

Rodzaje zajęć:

Wykład, Ćwiczenia audytoryjne

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Wykład: 6, Ćwiczenia 
audytoryjne: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Wykład(K1, U1, W1, W2) : Prezentacja 
mulimedialna, Ćwiczenia audytoryjne(K1, U1, 
U2, W1, W2) : Prezentacja i wykorzystanie 
programów do utworzenia drzewa 
filogenetycznego mikroorganizmów 
Ćwiczenia z wykorzystaniem bazy NCBI oraz 
program DNAMAN do tworzenia drzew 
fiolgenetycznych

Forma i warunki weryfikacji efektów:

WYKŁAD: Kolokwium pisemne - - Kolokwium 
składa się z 2 pytań (każde pytanie 
wycenione na 1 pkt.). Student aby otrzymać 
ocenę pozytywną musi udzielić poprawnej 
odpowiedzi w 60% na postawione 
pytania(K1, U1, W1) ;ĆWICZENIA 
AUDYTORYJNE: Prezentacja - Prezentacja 
utworzonego drzewa filogenetycznego wraz z 
opisem i wnioskami(K1, U1, U2, W1, 
W2) ;ĆWICZENIA AUDYTORYJNE: Projekt - 
Studenci w grupach 2-3 osobowych 
wyszukują informacji do utworzenia drzewa 
filogenetycznego (różne gatunki grzybów ). 
Ocena pozytywna (zebrane infornacje i 
sekwencje 20 org.) (K1, U1, U2, W1, W2)

Liczba pkt. ECTS: 1,5
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
agrobiotechnologia, biologia molekularna, 
genetyka roślin, fizjologia i biochemia roślin
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu fitopatologii, 
genetyki, znajomośc podstawowych metod 
diagnostyki patogenów roslin, 
agrobiotechnologii.

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Diagnostyki i Patofizjologii Roślin , 
Katedra Entomologii, Fitopatologii i 
Diagnostyki Molekularnej ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. inż. Agnieszka Pszczółkowska, prof. 
UWM



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
Grupy studentów do 10 osób



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-20-B
ECTS:1,5
CYKL: 2018L

ELEMENTY BIOINFORMATYCZNE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ 
CHORÓB ROŚLIN

ELEMENTS OF BIOINFORMATICS IN MOLECULAR DIAGNOSTICS OF PLANT 
DISEASES

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia audytoryjne 15 godz.

- udział w: wykład 6 godz.

- konsultacje 1 godz.
22 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- student przygotowuje się do zajęć, opisuje i analizuje utworzone drzewo filogenetyczne wybranych patogenów 
roślin w celu zaliczenia projektu. student przygotowuje sie do kolokwium pisemnego

15,5 godz.

15,5 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 37,5 h : 25 h/ECTS = 1,50 ECTS
średnio: 1,5 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 0,88 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,62 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-20-C
ECTS: 2
CYKL: 2018L

FIZJOLOGICZNE I BIOCHEMICZNE PODSTAWY ODPORNOŚCI ROŚLIN NA 
CHOROBY

PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PRINCIPLES OF PLANT DIESEASES 
RESISTANCE

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Czynniki i właściwości warunkujące odporność bierną i czynną. PCD (programowana śmierć komórki) jako 
reakcja obronna komórek roślinnych na atak patogenów i szkodników. Związki sygnałowe do aktywacji 
mechanizmów obronnych. Struktura i funkcja roślinnych genów odporności. Model wzajemnych oddziaływań 
pomiędzy rośliną a patogenem/szkodnikiem na poziomie molekularnym.
WYKŁADY:
Pojęcie stresu biologicznego i choroby infekcyjnej. Reakcje roślin na stres. Odporność roślin na patogeny i 
szkodniki, klasyfikacja fizjologiczna i genetyczna odporności. Mechanizmy obronne roślin w odniesieniu do 
patogenów i szkodników. Rodzaje odporności i ich uwarunkowania fizjologiczno-biochemiczne. Odporność 
nabyta i możliwości jej wykorzystania w ochronie roślin.
CEL KSZTAŁCENIA:
Poszerzenie wiadomości z zakresu hodowli odpornościowej o podłoże fizjologiczno-biochemiczne i genetyczne 
mechanizmów obronnych funkcjonujących u roślin. Zapoznanie studentów z najnowszymi badaniami z zakresu 
odporności roślin na patogeny i szkodniki.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: R2A_K05++, R2A_K07+, R2A_U01+, R2A_U04+, R2A_U09+, 

R2A_W04+, R2A_W05+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K01+, K2_K03++, K2_U01+, K2_U05+, K2_U06+, K2_W04+

+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Ma pogłębioną wiedzę na temat wzajemnych oddziaływań pomiędzy roślinami, a patogenami i szkodnikami
W2 - Zna i rozumie mechanizmy odpowiedzialne za odporność roślin oraz ich uwarunkowania na różnych 
poziomach organizacji. Wykazuje znajomość współczesnych trendów badawczych w zakresie odporności roślin.
Umiejętności
U1 - Samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy związane z odpornością na patogeny i szkodniki.
U2 - Posiada umiejętność wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł dotyczących wzajemnych 
relacji pomiędzy roślinami a organizmami szkodliwymi.
U3 - Posiada umiejętność przygotowania i prezentowania prac w zakresie mechanizmów i uwarunkowań 
odporności roślin z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych.
Kompetencje społeczne
K1 - Ma świadomość wykorzystywania mechanizmów obronnych roślin w celu poprawy ich zdrowotności oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i paszowego.
K2 - Rozumie, że wiedza z zakresu odporności roślin przyczynia się do zapobiegania i ograniczenia 
występowania patogenów i szkodników w środowisku rolniczym.
K3 - Ma świadomość stałego uzupełniania wiedzy.

LITERATURA PODSTAWOWA
Kozłowska M., Konieczny G. 2003. Biologia odporności na patogeny i szkodniki. Wyd. AR Poznań.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Fizjologiczne i biochemiczne podstawy 
odporności roślin na choroby
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-20-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Dekoracja przestrzenna i 
florystyka, Urządzanie i 
pielęgnacja terenów 
zieleni

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 2 / 3

Rodzaje zajęć:

Wykład, Ćwiczenia audytoryjne

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Wykład: 15, 
Ćwiczenia 
audytoryjne: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Wykład(K1, K2, W1, W2) : Wykład z 
prezentacją multimedialną, Ćwiczenia 
audytoryjne(K2, K3, U1, U2, U3, W2) : 
Prezentacja multimedialna, dyskusja

Forma i warunki weryfikacji efektów:

WYKŁAD: Sprawdzian pisemny - Końcowy 
sprawdzian pisemny obejmujący materiał 
wykładowy i ćwiczeniowy(K1, K2, W1, 
W2) ;ĆWICZENIA AUDYTORYJNE: 
Prezentacja - Na pierwszych zajęciach 
studenci otrzymują tematy do samodzielnego 
przygotowania wg wskazanej literatury, 
prezentacja jest oceniana pod względem 
merytorycznym i formalnym(K3, U1, U2, U3, 
W1)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
genetyka, hodowla roślin, fizjologia i 
biochemia roślin, entomologia, fitopatologia
Wymagania wstępne:
środowisko Windows, program PowerPoint

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. Danuta Packa

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-20-C
ECTS:2
CYKL: 2018L

FIZJOLOGICZNE I BIOCHEMICZNE PODSTAWY ODPORNOŚCI ROŚLIN 
NA CHOROBY

PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PRINCIPLES OF PLANT DIESEASES 
RESISTANCE

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia audytoryjne 15 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 0 godz.
30 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do sprawdzianu 5 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 10 godz.

- przygotowanie prezentacji 5 godz.

20 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 50 h : 25 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,20 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,80 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-2-C
ECTS: 2,5
CYKL: 2017L

FLORYSTYKA
FLORISTRY

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Materiały używane we florystyce. Praktyczne układanie kompozycji w ręku. Układanie wieńca pogrzebowego, 
kompozycji z roślin suchych, dekoracji z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych, kolaża 
jesiennego, wiązanki Panny Młodej oraz przypinki Pana Młodego. Kompozycje i dekoracje związane z pierwszą 
komunią świętą. Kompozycje z okazji Walentynek, Dnia Matki i dekoracje dożynkowe. Kreszowanie. 
Woskowanie
WYKŁADY:
Kompozycje i dekoracje kwiatowe w kulturze europejskiej. Współczesne trendy we florystyce. Dobór roślin 
ozdobnych do tworzenia kompozycji kwiatowych. Ogólne zasady tworzenia kompozycji (punkt, linia, barwa, 
forma, płaszczyzna). Florystyka pogrzebowa, komunijna, ślubna. Kompozycje kwiatowych w różnych porach 
roku. Style kompozycji roślinnych. Japońska sztuka układania kwiatów.
CEL KSZTAŁCENIA:
Zapoznanie studentów z materiałami używanymi we florystyce, z technikami wykonywania kompozycji 
okolicznościowych. Przygotowanie studenta do samodzielnego wykorzystania kompozycji kwiatowej.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: R2A_K01+, R2A_U06+, R2A_W05+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K01+, K2_U03+, K2_W04+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - wykazuje znajomość zaawansowanych technik wykorzystywanych przy układaniu kompozycji z roślin 
ozdobnych na różne okazje
Umiejętności
U1 - Student posiada umiejętności wyszukiwania materiału roślinnego i przeprowadzać modyfikację technik 
układania kwiatów do odpowiedniego typu kompozycji z roślin ozdobnych ciętych, suchych i zieleni ciętej na 
różne okazje
Kompetencje społeczne
K1 - Rozumie potrzebę uczenia się wchodzących nowych trendów florystycznych oraz roślin ozdobnych 
wykorzystywanych w bukieciarstwie

LITERATURA PODSTAWOWA
ŁUKASZEWSKA A., SKUTNIK E.,, 2003r., "Przewodnik florysty", wyd. SGGW, Warszawa, NIZIŃSKA A.,, 
2008r., "ABC Florystyki", wyd. Hortpress, Warszawa, 3) NOWAK J.,, 2000r., "Rośliny na suche bukiety", wyd. 
Hortpress, Warszawa.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Florystyka
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-2-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Dekoracja przestrzenna i 
florystyka, Urządzanie i 
pielęgnacja terenów 
zieleni

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 1

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia laboratoryjne, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia 
laboratoryjne: 30, 
Wykład: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne(K1, U1, W1) : zajęcia 
praktyczne, zajęcia terenowe, Wykład(K1, 
U1, W1) : prezentacja - pokaz, prezentacja 
multimedialna

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: Praca 
kontrolna - wykonanie kompozycji podczas 
zajęć(K1, U1, W1) ;WYKŁAD: Egzamin ustny 
- obejmujący treści wykładowe oraz 
omówienie wykonanej kompozycji(K1, U1, 
W1)

Liczba pkt. ECTS: 2,5
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
rośliny ozdobne
Wymagania wstępne:
znajomość morfolgii roślin

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Ogrodnictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr inż. Beata Płoszaj-Witkowska

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-2-C
ECTS:2,5
CYKL: 2017L

FLORYSTYKA
FLORISTRY

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia laboratoryjne 30 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 5 godz.
50 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- projekt kompozycji okolicznościowej 8 godz.

- przygotowanie do sprawdzianów 7 godz.

15 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 65 h : 26 h/ECTS = 2,50 ECTS
średnio: 2,5 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,92 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,58 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-2-C
ECTS: 3
CYKL: 2018L

KOMPOZYCJE ROŚLINNE W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
 

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Charakterystyka gatunków i odmian roślin ogrodniczych przydatnych do dekoracji domu. Zbieranie i suszenie 
ziół do celów dekoracyjnych. Wiosenne aranżacje z roślin ogrodniczych w gospodarstwie domowym. Letnie 
wiązanki i stroiki do dekoracji domów. Dekoracje okolicznościowe w gospodarstwie domowym (Wielkanoc, Boże 
Narodzenie, itp.). Przetwory z roślin jadalnych w dekoracjach kuchennych. Dobór pojemników i podłoży do 
przygotowania kompozycji roślinnych.
WYKŁADY:
Walory ozdobne roślin sadowniczych, warzywniczych i przyprawowych. Rośliny ogrodnicze wykorzystywane do 
bukietów. Ozdabianie stołu i mieszkania na konkretne okazje. Aranżacje jesienne w gospodarstwie domowym. 
Kompozycje roślinne w dekoracji kuchni. Kompozycje roślinne do dekoracji mieszkania. Przedmioty ozdobne i 
użyteczne wykonane z roślin ogrodniczych.
CEL KSZTAŁCENIA:
Zapoznanie studentów z dekoracjami z roślin żywych, suszonych i przetworów wykorzystywanych do dekoracji 
domu.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_U08+, InzA_W05+, R2A_K01+, R2A_K07+, R2A_U01+, 

R2A_U06+, R2A_W05+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K01+, K2_U03+, K2_W12+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Zna gatunki roślin ogrodniczych i zasady tworzenia kompozycji wykorzystywanych w dekoracjach 
domowych
Umiejętności
U1 - Potrafi wykonać kompozycje okolicznościowe z roślin ogrodniczych wykorzystywanych do dekoracji domu.
Kompetencje społeczne
K1 - Ma świadomość śledzenia nowych trendów w dekoracji z kompozycji roślinnych wykorzystywanych w 
gospodarstwie domowym.

LITERATURA PODSTAWOWA
M. Goretti. "Dekoracje potraw i stołów siostry Marii" wyd.Martel Kozłowski J.A., Wielgosz T., Cis J., Nowak G., 
Dawid-Pać R., Kuczyński S., Aszkiewicz E., Woźniak L. "Zioła z apteki natury", wyd. Publicat S.A.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Kompozycje roślinne w gospodarstwie 
domowym
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-2-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 2 / 3

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia laboratoryjne, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia 
laboratoryjne: 30, 
Wykład: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne(K1, U1, W1) : 
Zajęcia praktyczne, prezentacja, Wykład(K1, 
W1) : Prezentacja multimedialna

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: Kolokwium 
praktyczne - Ocena kompozycji wykonanych 
na ćwiczeniach(K1, U1, W1) ;WYKŁAD: 
Kolokwium pisemne - Test kompetencyjny - 
obejmuje treści wykładowe(K1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 3
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
sadownictwo, warzywnictwo, rośliny ozdobne
Wymagania wstępne:
znajomość podstawowych gatunków roślin 
ogrodniczych

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Ogrodnictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. Anna Bieniek

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
przedmiot prowadzony w małych grupach (12 
osób)



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-2-C
ECTS:3
CYKL: 2018L

KOMPOZYCJE ROŚLINNE W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
 

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia laboratoryjne 30 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 0 godz.
45 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- wykonanie kompozycji i przetworów z roślin suszonych i jadalnych 10 godz.

- wykonanie kompozycji z roślin żywych 10 godz.

- wykonanie kompozycji okolicznościowych do dekoracji gospodarstwa domowego 10 godz.

30 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 75 h : 25 h/ECTS = 3,00 ECTS
średnio: 3 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,80 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 1,20 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-2-C
ECTS: 2
CYKL: 2017L

KOMPOZYCJE Z ROŚLIN JADALNYCH
THE COMPOSITION OF EDIBLE PLANTS

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Rośliny ogrodnicze o jadalnych liściach, kwiatach oraz owocach mające zastosowanie w kompozycjach 
przestrzennych i florystycznych. Kompozycje okazjonalne z wykorzystaniem roślin jadalnych. Carwing.
WYKŁADY:
Znaczenie roślin jadalnych w kompozycjach przestrzennych i florystyce. Formy zagospodarowania 
przestrzennego roślin jadalnych. Uprawa roślin jadalnych w pojemnikach. Miejsca ekspozycji roślin jadalnych.
CEL KSZTAŁCENIA:
Student potrafi zastosować rośliny jadalne w kompozycjach przestrzennych wewnętrznych i zewnętrznych oraz 
w bukieciarstwie

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_K02+, InzA_U04+, InzA_U05+, InzA_W05+, R2A_K08+, 

R2A_U07+, R2A_W05+, R2A_W06+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K07+, K2_U04+, K2_W12+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - student zna i potrafi zastosować rośliny jadalne w kompozycjach
Umiejętności
U1 - student rozpoznaje i tworzy kompozycje z roślin jadalnych
Kompetencje społeczne
K1 - student ma świadomość różnorodności biologicznej roślin i zna ich znaczenie użytkowe

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Grochowski W, 1986r., "Jadalne owoce leśne", wyd. PWRiL, 2) Mikka A., 1994r., "Owoce dla amatorów", 
wyd. KRPZD, 3) Łuczaj Ł., 2007r., "Dzike rośliny jadalne", wyd. Chemigrafia.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Kompozycje z roślin jadalnych
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-2-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 1

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia laboratoryjne, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia 
laboratoryjne: 20, 
Wykład: 10

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne(K1, U1, W1) : zajęcia 
z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, 
dyskusja, ćwiczenia z rozpoznawania roślin w 
stanie naturalnym, praktyczne wykonywanie 
kompozycji, elementy carwingu, Wykład(K1, 
U1, W1) : zajęcia z wykorzystaniem 
prezentacji multimedialnej,

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: Kolokwium 
praktyczne - praktyczne wykonanie 
kompozycji z roślin jadalnych(K1, U1, 
W1) ;ĆWICZENIA LABORATORYJNE: 
Kolokwium pisemne - -60% materiału 
niezbędne do zaliczenia przedmiotu, (K1, U1, 
W1) ;WYKŁAD: Kolokwium pisemne - -60% 
materiału niezbędne do zaliczenia 
przedmiotu(K1, U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
brak
Wymagania wstępne:
brak

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Ogrodnictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
przedmiot prowadzony w małych grupach (12 
osobowych)



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-2-C
ECTS:2
CYKL: 2017L

KOMPOZYCJE Z ROŚLIN JADALNYCH
THE COMPOSITION OF EDIBLE PLANTS

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia laboratoryjne 20 godz.

- udział w: wykład 10 godz.

- konsultacje 1 godz.
31 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń i kolokwium 19 godz.

19 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 50 h : 25 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,24 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,76 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-20-C
ECTS: 7
CYKL: 2018Z

PRACA DYPLOMOWA
DIPLOMA THESIS

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Pomoc w przygotowaniu opisu uzasadnienia celu pracy dyplomowej, aktualnego stanu wiedzy związanej z 
tematem pracy, poszukiwanie informacji w literaturze, również w językach obcych, planowanie, 
przeprowadzanie i krytyczna ocena eksperymentów, przedstawienie wyników badań w samodzielnie napisanej 
pracy.
WYKŁADY:
brak
CEL KSZTAŁCENIA:
Celem przedmiotu jest ukierunkowanie studenta do opracowania i napisania pracy dyplomowej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_U03+, InzA_W01+, R2A_K01+, R2A_K07+, R2A_U01+, 

R2A_U03+, R2A_W04+, R2A_W05+, R2A_W06+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K01+, K2_U01+, K2_W01+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - zna osiągnięcia związane ze studiowaną specjalnością
Umiejętności
U1 - potrafi wyszukiwać informacje w literaturze i mediach, także w języku obcym
Kompetencje społeczne
K1 - student kreatywnie rozwiązuje problemy

LITERATURA PODSTAWOWA
Lista pozycji literatury jest każdorazowo dobierana do tematu przygotowywanej pracy dyplomowej.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Praca dyplomowa
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-20-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Urządzanie i pielęgnacja 
terenów zieleni, 
Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 2

Rodzaje zajęć:

Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Konsultacje z 
opiekunem pracy 
dyplomowej: null

Formy i metody dydaktyczne:

Konsultacje z opiekunem pracy 
dyplomowej(K1, U1, W1) : konsultacje, 
prezentacje

Forma i warunki weryfikacji efektów:

KONSULTACJE Z OPIEKUNEM PRACY 
DYPLOMOWEJ: Prezentacja - prezentacja 
pracy(K1, U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 7
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
brak
Wymagania wstępne:
brak

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Ogrodnictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska , 
dr hab. Anna Francke

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
indywidualna praca ze studentem



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-20-C
ECTS:7
CYKL: 2018Z

PRACA DYPLOMOWA
DIPLOMA THESIS

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej godz.

- konsultacje 50 godz.
50 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie prezentacji 125 godz.

125 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 175 h : 25 h/ECTS = 7,00 ECTS
średnio: 7 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 2,00 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 5,00 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-20-C
ECTS: 13
CYKL: 2018L

PRACA DYPLOMOWA
DIPLOMA THESIS

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Pomoc w przygotowaniu opisu uzasadnienia celu pracy dyplomowej, aktualnego stanu wiedzy związanej z 
tematem pracy, poszukiwanie informacji w literaturze, również w językach obcych, planowanie, 
przeprowadzanie i krytyczna ocena eksperymentów, przedstawienie wyników badań w samodzielnie napisanej 
pracy.
WYKŁADY:
brak
CEL KSZTAŁCENIA:
Celem przedmiotu jest ukierunkowanie studenta do opracowania i napisania pracy dyplomowej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_U03+, InzA_W01+, R2A_K01+, R2A_K07+, R2A_U01+, 

R2A_U03+, R2A_W04+, R2A_W05+, R2A_W06+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K01+, K2_U01+, K2_W01+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - zna osiągnięcia związane ze studiowaną specjalnością
Umiejętności
U1 - potrafi wyszukiwać informacje w literaturze i mediach, także w języku obcym
Kompetencje społeczne
K1 - student kreatywnie rozwiązuje problemy

LITERATURA PODSTAWOWA

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Praca dyplomowa
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-20-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Urządzanie i pielęgnacja 
terenów zieleni, 
Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 2 / 3

Rodzaje zajęć:

Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Konsultacje z 
opiekunem pracy 
dyplomowej: null

Formy i metody dydaktyczne:

Konsultacje z opiekunem pracy 
dyplomowej(K1, U1, W1) : konsultacje, 
prezentacje

Forma i warunki weryfikacji efektów:

KONSULTACJE Z OPIEKUNEM PRACY 
DYPLOMOWEJ: Prezentacja - prezentacja 
pracy(K1, U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 13
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
brak
Wymagania wstępne:
brak

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Ogrodnictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
indywidualna praca ze studentem



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-20-C
ECTS:13
CYKL: 2018L

PRACA DYPLOMOWA
DIPLOMA THESIS

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej godz.

- konsultacje 50 godz.
50 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie prezentacji 275 godz.

275 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 325 h : 25 h/ECTS = 13,00 ECTS
średnio: 13 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 2,00 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 11,00 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01418-23-C
ECTS: 2
CYKL: 2018Z

METODY OCHRONY SUROWCA FLORYSTYCZNEGO PRZED SZKODNIKAMI I 
PATOGENAMI

THE METHODS OF FLORIST MATERIAL PROTECTION AGAINST PATHOGENS AND 
PESTS

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Mikroorganizmy jako czynniki ograniczające jakość i estetykę materiału florystycznego. Straty w zbiorach 
suchych, żywych, syntetycznych powodowane przez grzyby Sposoby przechowywania surowców roślinnych 
redukujące ryzyko rozwoju fitopatogenów. Rozpoznawanie roztoczy i owadów - szkodników magazynowych. 
Biologia i ekologia szkodników. Przegląd szkodliwych gatunków
WYKŁADY:
Symptomatologia i typy objawów chorobowych. Metody monitoringu i dagnostyki w identyfikacji sprawców 
chorób roślin ozdobnych. Charakterystyka nieinfekcyjnych czynników chorobotwórczych. Objawy chorób 
nieinfekcyjnych. Charakterystyka patogenicznych wirusów i wiroidów. Bakterie jako patogeny roślin ozdobnych. 
Charakterystyka fitopatogenicznych mikroorganizmów gromady Plasmodiophoromycota oraz rzędu 
Peronosporales. Grzyby jako patogeny roślin. Przebieg infekcyjnego procesu chorobowego. Odporność roślin 
na choroby. Zasady doboru metod zwalczania chorób i roślin. Zasady przygotowania projektu integrowanej 
ochrony roślin ozdobnych przed patogenami
CEL KSZTAŁCENIA:
Student identyfikuje i diagnozuje sprawców obniżenia jakości i estetyki materiału florystycznego oraz projektuje 
ochronę żywego i martwego materiału roślinnego i syntetycznego na sposoby ograniczania pojawu szkodników i 
objawów chorób w przechowalni. Nabywa umiejętności rozpoznawania oraz metod zapobiegania rozwojowi 
chorób i szkodników w okresie przechowywania i ekspozycji kompozycji florystycznych.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_K01+, InzA_U06+, InzA_U07+, InzA_W05+, R2A_K04++, 

R2A_K06+, R2A_U05+, R2A_W05++,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K04+, K2_K06++, K2_U07+++, K2_W10++,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Student definiuje czynniki chorobotwórcze, identyfikuje patogeny i saprotrofy zasiedlające materiał roślinny 
Posiada wiedzę o dotyczącą ekologii, biologii, szkodliwości oraz metod zwalczania szkodników należących do 
owadów, mięczaków, pajęczaków.
W2 - Rozpoznaje symptomy chorób, wymienia metody profilaktyki i zwalczania.
Umiejętności
U1 - Analizuje zależności między czynnikami chorobotwórczymi oraz określa ryzyko występowania patogenów w 
przechowalniach.
U2 - Rozpoznaje grupy patogenów, ocenia stopień nasilenia objawów chorób oraz przewiduje ryzyko 
występowania grzybów toksynotwórczych 
U3 - Planuje i proponuje strategię ochrony przed patogenami i szkodnikami na materiale florystycznym
Kompetencje społeczne
K1 - Student odpowiedzialnie zarządza zasobami surowców przechowywanych, w tym organizuje ochronę roślin 
zgodną z uwarunkowaniami prawnymi 
K2 - rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i jej aktualizacji 
K3 - Student ma świadomość skuteczności i ryzyka wynikającego ze stosowania insektycydów w 
pomieszczeniach

LITERATURA PODSTAWOWA
G. Stelzer, 1993r., "Choroby i szkodniki roślin ozdobnych w ogrodzie", wyd. PWR i L W-wa, J. A. Czyżewski ., 
1975r., "Choroby i szkodniki roślin ozdobnych", wyd. PWR i L W-wa.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Metody ochrony surowca florystycznego przed 
szkodnikami i patogenami
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01418-23-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 2

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia laboratoryjne, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia 
laboratoryjne: 15, 
Wykład: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne(K1, U3, W1, W2) : 
samodzielna praca studenta: ocena jakości i 
walorów estetycznych materiału 
florystycznego z symptomami chorób , 
Wykład(K1, K2, K3, U1, U2, W1) : Wykład - 
audytoryjny, problemowy

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: Kolokwium 
praktyczne - kolokwium praktyczne(K1, K2, 
K3, U1, U2, U3) ;ĆWICZENIA 
LABORATORYJNE: Kolokwium praktyczne - 
student rozpoznaje symptomy chorób i 
podaje możliwości ograniczenia ich 
nasilenia(K1, K2, K3, U1, U2, U3) ;WYKŁAD: 
Praca kontrolna - rozpoznawanie roślin z 
symptomami chorób infekcyjnych i 
nieinfekcyjnych(U1, W1, W2) ;WYKŁAD: 
Kolokwium praktyczne - rozpoznawanie roślin 
z symptomami chorób infekcyjnych i 
nieinfekcyjnych(K1, K2, K3, U1, U2, U3)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
fitopatologia, entomologia
Wymagania wstępne:
znajomość budowy i procesów życiowych 
roślin i zwierząt, terminologia fitopatologiczna i 
entomologiczna

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Entomologii, Fitopatologii i 
Diagnostyki Molekularnej , ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr Marta Damszel , prof. dr hab. inż. Bożena 
Kordan

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
brak



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01418-23-C
ECTS:2
CYKL: 2018Z

METODY OCHRONY SUROWCA FLORYSTYCZNEGO PRZED 
SZKODNIKAMI I PATOGENAMI

THE METHODS OF FLORIST MATERIAL PROTECTION AGAINST PATHOGENS AND 
PESTS

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia laboratoryjne 15 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 0 godz.
30 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- student uczestniczy w zajęciach dydaktycznych pod kierunkiem nauczyciela 20 godz.

20 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 50 h : 25 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,20 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,80 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-2-C
ECTS: 2,5
CYKL: 2018Z

MARKETING WYROBÓW I USŁUG FLORYSTYCZNYCH
MARKETING OF FLORISTIC PRODUCTS AND SERVICES

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Innowacyjność technologiczna i organizacyjna w sektorze usług florystycznych. Tendencje rozwoju usług.Rola 
marketingu w działalności rynkowej podmiotów usługowych. Formy reklamy. Miejsca reklamy. Materiały 
stosowane do przygotowania ekspozycji wystawowej, oświetlenie wystawy, organizacja przestrzeni wystawy, 
przygotowanie ekspozycji wystawowej.Organizacja wystaw.
WYKŁADY:
Zasady marketingu i reklamy. Rynek produktów i wyrobów florystycznych. Bliższe i dalsze otoczenie firmy 
florystycznej. Rynek kwiatów. Rynek materiałów dekoracyjnych. Najbardziej znane ekspozycje i wystawy.
CEL KSZTAŁCENIA:
Poznanie zasad marketingu wyrobów i usług florystycznych

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: R2A_K07+, R2A_U01+, R2A_W05+, R2A_W06+, R2A_W09+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K01+, K2_U01+, K2_W09+, K2_W12+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Student zna zasady rynku usług i wyrobów florystycznych
W2 - student wymienia najbardziej znane wystawy florystyczne i omawia zasady eksponowania na nich 
produktów
Umiejętności
U1 - student potrafi wyeksponowąć produkty florystyczne
Kompetencje społeczne
K1 - student ma świadomość ciągłego pogłębiania wiedzy dotyczącej florystyki i dekoracji przestrzennej

LITERATURA PODSTAWOWA
1) T. Marzec-Wołczyńska, 2000r., "Marketing produktów ogrodniczych", wyd. Hortpress, 2) M. Pluta -Olearnik, 
2013r., "Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji", wyd. PWE Warszawa. 3) Bielski 
I. 1995. Marketing 95. Zesz.95. BMiSP, Bydgoszcz
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Marketing wyrobów i usług florystycznych
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-2-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 2

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia laboratoryjne, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia 
laboratoryjne: 30, 
Wykład: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne(K1, U1, W1, W2) : 
student przygotowuje koncepcję stanowiska 
wystawowego, reklamy firmy z branży 
florystycznej, przedstawienie wiadomości w 
formie prezentacji multimedialnej, Wykład(K1, 
U1, W1, W2) : przedstawienie wiadomości w 
formie prezentacji multimedialnej

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: Kolokwium 
pisemne - zagadnienia związane z treściami 
ćwiczeń (60% informacji stanowi zaliczenie)
(K1, U1, W1, W2) ;ĆWICZENIA 
LABORATORYJNE: Prezentacja - 
prezentacja koncepcji stanowiska 
wystawowego, reklamy firmy z branży 
florystycznej(K1, U1, W1, W2) ;WYKŁAD: 
Kolokwium pisemne - zagadnienia związane 
z treściami wykładów (60% informacji stanowi 
zaliczenie)(K1, U1, W1, W2)

Liczba pkt. ECTS: 2,5
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
brak
Wymagania wstępne:
brak

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Ogrodnictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
przedmiot prowadzony w małych grupach



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-2-C
ECTS:2,5
CYKL: 2018Z

MARKETING WYROBÓW I USŁUG FLORYSTYCZNYCH
MARKETING OF FLORISTIC PRODUCTS AND SERVICES

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia laboratoryjne 30 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 5 godz.
50 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie prezentacji 5 godz.

- przygotowanie do kolokwium 5 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 5 godz.

15 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 65 h : 26 h/ECTS = 2,50 ECTS
średnio: 2,5 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,92 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,58 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-2-C
ECTS: 3
CYKL: 2018L

NOWOŚCI ODMIANOWE ROŚLIN OGRODNICZYCH
 

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Biologia roślin ogrodniczych uprawianych w Polsce. Charakterystyka wybranych odmian poszczególnych grup 
roślin. Odmiany preferowane do uprawy towarowej, amatorskiej i przeznaczone do bezpośredniego spożycia, 
krótkoterminowego i długotrwałego przechowywania oraz do przetwórstwa
WYKŁADY:
Student posiada wiedzę oraz umiejętność scharakteryzowania odmian roślin ogrodniczych szczególnie 
polecanych do nasadzeń towarowych lub amatorskich.
CEL KSZTAŁCENIA:
Student posiada wiedzę oraz umiejętność scharakteryzowania odmian roślin ogrodniczych szczególnie 
polecanych do nasadzeń towarowych lub amatorskich.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_K01+, InzA_U08+, InzA_W05+, R2A_K05+, R2A_U01+, 

R2A_U05+, R2A_U06+, R2A_W05+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K03+, K2_U03+, K2_W10+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Student ma wiedzę o popularnych odmianach poszczególnych gatunków roślin
Umiejętności
U1 - Student potrafi polecić odpowiednią odmianę do typu uprawy lub przeznaczenia części jadalnej rośliny 
Posiada świadomość wad i zalet podejmowanych decyzji w kwestii wyboru odmiany
Kompetencje społeczne
K1 - Student propaguje odmiany o najlepszych walorach i ma świadomość potrzeby dokształcania się

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Szymczyk R., 2006r., "Odmianoznawstwo i ocena odmian.", wyd. PWRiL, Poznań 2)Różni autorzy, 2012r., 
"Opisowa lista odmian", wyd. COBORU.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Nowości odmianowe roślin ogrodniczych
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-2-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 2 / 3

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia laboratoryjne, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia 
laboratoryjne: 30, 
Wykład: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne(K1, U1, W1) : 
audytoryjne, praktyczne, laboratoryjne, 
terenowe, Wykład(K1, U1, W1) : audytoryjne, 
prezentacja multimedialna

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: Kolokwium 
pisemne - pytania otwarte(K1, U1, 
W1) ;WYKŁAD: Kolokwium pisemne - pytania 
otwarte(K1, U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 3
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
brak
Wymagania wstępne:
brak

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Ogrodnictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
przedmiot prowadzony w małych grupach



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-2-C
ECTS:3
CYKL: 2018L

NOWOŚCI ODMIANOWE ROŚLIN OGRODNICZYCH
 

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia laboratoryjne 30 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 0 godz.
45 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do kolokwium 10 godz.

- przygotowanie do zajęć 20 godz.

30 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 75 h : 25 h/ECTS = 3,00 ECTS
średnio: 3 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,80 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 1,20 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-20-C
ECTS: 3
CYKL: 2018L

OGRODY SPECJALNE
SPECIAL GARDENS

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Rośliny warzywne, przyprawowe i sadownicze w ogrodach specjalnych. Gatunki i odmiany warzyw i roślin 
przyprawowych o ozdobnych kwiatach,owocach, liściach i pokroju. Ogrody mieszane (rośliny użytkowe + rośliny 
ozdobne). Ogród na podwyższonym zagonie. Ogrody mobilne. Ogród w zgodzie z naturą. Projektowanie, 
zakładanie oraz pielęgnacja ogrodu zgodnego z wymaganiami użytkownika
WYKŁADY:
Ogrody specjalne - definicja. Klasyfikacja ogrodów specjalnych (sensoryczne, naturalistyczne, w stylu wiejskim, 
leśne, wodne, ogrody roślin cebulowych, trawiastych, wrzosowisko, rosarium itp). Kryteria doboru roślin 
ogrodniczych do ogrodów specjalnych. Normy prawne obowiązujące przy zakładaniu ogrodów dla osób 
niewidomych i słabowidzących oraz poruszających się na wózku inwalidzkim.
CEL KSZTAŁCENIA:
Student ma poszerzoną wiedzę i umiejętności dotyczącą zagospodarowania ogrodu z wykorzystaniem roślin 
warzywnych, przyprawowych, sadowniczych i ozdobnych. Potrafi założyć i pielęgnować ogrody różnego typu.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_U08+, R2A_K04+, R2A_U06+, R2A_W05+, R2A_W06+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K06+, K2_U03+, K2_W12+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Zna gatunki i metody uprawy roślin stosowanych w urządzaniu terenów zieleni
Umiejętności
U1 - Ocenia stan roślin w różnych fazach wzrostu i posiada umiejętności dokonywania korekt w technologiach 
ich uprawy
Kompetencje społeczne
K1 - Potrafi myśleć i działać w zakresie planowania oraz realizacji zadań związanych z urządzaniem i 
pielęgnacją terenów zieleni

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Marcinkowski J., 2002r., "Byliny ogrodowe", wyd. PWRiL, 2) Knaflewski M., 2007r., "Ogólna uprawa warzyw", 
wyd. PWRiL, 3) Martyniak- Przybyszewska B., 2001r., "Rośliny przyprawowe", wyd. Wyd. UWM, 4) Pieniążek 
S., 2000r., "Sadownictwo", wyd. PWRiL
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Ogrody specjalne
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-20-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Dekoracja przestrzenna i 
florystyka, Urządzanie i 
pielęgnacja terenów 
zieleni

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 2 / 3

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia laboratoryjne, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia 
laboratoryjne: 30, 
Wykład: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne(U1, W1) : 
laboratoryjne, dyskusja, prezentacja 
multimedialna, zajęcia terenowe, Wykład(K1, 
W1) : wykład z prezentacją multimedialną

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: Projekt - 
projekt ogrodu specjalnego przedstawiony na 
zajęciach w formie prezentacji 
multimedialnej(U1, W1) ;WYKŁAD: 
Kolokwium pisemne - Kolokwium końcowe 
obejmujące treści wykładów i ćwiczeń(K1, 
U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 3
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
brak
Wymagania wstępne:
brak

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Ogrodnictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. Anna Francke

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-20-C
ECTS:3
CYKL: 2018L

OGRODY SPECJALNE
SPECIAL GARDENS

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia laboratoryjne 30 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 0 godz.
45 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń 15 godz.

- przygotowanie prezentacji 5 godz.

- przygotowanie projektu ogrodu 10 godz.

30 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 75 h : 25 h/ECTS = 3,00 ECTS
średnio: 3 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,80 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 1,20 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-23-C
ECTS: 3
CYKL: 2018L

OCENA JAKOŚCI I OBRÓT MATERIAŁEM ROŚLINNYM
 

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Badania ogólne i szczegółowe wybranych partii surowców. Ocena cech sensorycznych i fizycznych warzyw i 
owoców przeznaczonych do obrotu handlowego,obowiązujące normy jakościowe. Ocena jakości na podstawie 
przeprowadzonych analiz chemicznych. Umiejętność pobierania i przygotowania prób do oznaczeń. Procedura 
wykonania analiz: oznaczanie suchej masy w wyniku suszenia do stałej masy, cukrów metodą Luffa–Schoorla, 
kwasów organicznych metodą Pietergsburskiego, kwasu L-askorbinowego z zastosowanie soli 2,6 
dichlorophenolindophenolu sodium, olejków eterycznych za pomocą aparatu Derynga, ß-karotenu – metodą 
chromatografii kolumnowej i azotanów metodą z zastosowaniem kwasu salicylowego. Obliczanie wyników 
końcowych i ich interpretacja.Rozpoznawanie wad surowca.
WYKŁADY:
Charakterystyka, podział na grupy i budowa anatomiczna części użytkowych roślin ogrodniczych . Wpływ 
czynników agrotechnicznych na jakość cech fizycznych (kształt, wielkość, barwa), organoleptycznych 
(soczystość, jędrność, mączystość) i chemicznych (zawartość suchej masy, cukrów, kwasów organicznych, 
kwasu L-askorbinowego, olejków eterycznych, ß-karotenu i azotanów). Dojrzałość surowca jako miernik 
wartości biologicznej i użytkowej. Metody określające dojrzałość zbiorczą, konsumpcyjną i fizjologiczną. Zmiany 
zachodzące w trakcie dojrzewania warzyw i owoców. Techniki i technologie zbioru roślin ogrodniczych. 
Traktowanie surowców nietrwałych i trwałych po zbiorze, podczas krótkiego składowania oraz transportu. 
Wymagania jakościowe, a normy przedmiotowe. obrót materiałem roślinnym
CEL KSZTAŁCENIA:
Student posiada znajomość metod oceny jakości roślin ogrodniczych obejmujących zespół cech fizycznych, 
chemicznych i organoleptycznych zgodnie z obowiązującymi dokumentami normalizacyjnymi. Wykazuje 
znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narzędzi, materiałów i ich praktycznych zastosowań 
pozwalających ocenić jakość i wartość odżywczą części jadalnych roślin ogrodniczych.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_K01+, InzA_U08+, InzA_W05+, R2A_K06+, R2A_U01+, 

R2A_U05+, R2A_W05+, R2A_W06+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K04+, K2_U03+, K2_W12+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Student ma wiedzę o metodach oceny jakości i składu chemicznego części roślin ogrodniczych, znaczeniu i 
możliwościach ich wykorzystania
Umiejętności
U1 - Student potrafi określić zgodnie z normami klasę jakości oraz zawartość wybranych składników w częściach 
jadalnych roślin. Posiada umiejętność rozwiązywania zadań praktycznych związanych z jakością i składem 
chemicznym roślin
Kompetencje społeczne
K1 - Student zna znaczenia bioróżnorodności w uprawie roślin ogrodniczych. Posiada odpowiedzialność za 
produkcję zdrowej żywności i potrafi wyeksponować jej walory jakościowe i smakowe. Świadomie dąży do 
produkcji surowców o wysokiej wartości biologicznej i widzi ważność zagadnienia

LITERATURA PODSTAWOWA
Anonim, 1999r., "Analiza sensoryczna. Metodologia.", 2) Świetlikowska U, 2006r., "Surowce spożywcze 
pochodzenia roślinnego", wyd. SGGW,
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Ocena jakości i obrót materiałem roślinnym
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-23-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 2 / 3

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia laboratoryjne, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia 
laboratoryjne: 30, 
Wykład: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne(K1, U1, W1) : praca 
w laboratorium, prezentacja multimedialna, 
Wykład(K1, U1, W1) : prezentacja 
multimedialna

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: Kolokwium 
pisemne - pytania otwarte(K1, 
W1) ;ĆWICZENIA LABORATORYJNE: 
Kolokwium praktyczne - praktyczne 
sprawdzenie umiejętności wykonania oceny 
przydatności roślin przeznaczonych do 
konkretnego celu(K1, U1) ;WYKŁAD: 
Kolokwium pisemne - pytania otwarte(K1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 3
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
brak
Wymagania wstępne:
brak

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Ogrodnictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
przedmiot prowadzony w małych grupach



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-23-C
ECTS:3
CYKL: 2018L

OCENA JAKOŚCI I OBRÓT MATERIAŁEM ROŚLINNYM
 

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia laboratoryjne 30 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 0 godz.
45 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do kolokwiów 10 godz.

- przygotowanie do zajęć 20 godz.

30 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 75 h : 25 h/ECTS = 3,00 ECTS
średnio: 3 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,80 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 1,20 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-20-O
ECTS: 2
CYKL: 2017L

ORGANIZACJA PRACY
ORGANIZATION OF WORK

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Organizacja pracy w procesie produkcyjnym. Organizacja stanowiska roboczego. Badanie metod i czasów 
pracy. Obliczenia wydajności i jakości pracy. Ocena pracowników. Racjonalizacja pracy. Bilans pracy. 
Zarządzanie zasobami ludzkimi.
WYKŁADY:
Podstawowe pojęcia organizacji pracy. Podstawowe zasady organizacji pracy. Techniki organizatorskie. 
Organizowanie pracy zbiorowej. Normowanie pracy. Ustalanie płacy. Organizacja i rodzaje systemów 
produkcyjnych. Organizacja stanowisk roboczych. Ergonomia w pracy. Wydajność pracy. Kierowanie pracą. 
Kontrola jakości produktów rolniczych. Optymalizacja przechowalnictwa, transportu, pakowania, przygotowania 
sprzedaży. Logistyka i systemy logistyczne w rolnictwie.
CEL KSZTAŁCENIA:
Zapoznanie studentów z aspektami organizacji pracy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie organizacji 
pracy w gospodarstwie ogrodniczym.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_K01++, InzA_U03++, InzA_U04+, InzA_W01++, 

InzA_W04+, R2A_K06++, R2A_U01++, R2A_U07+, R2A_W04+, 
R2A_W05++, R2A_W09+,

Symbole ef. kierunkowych: K2_K04++, K2_U01++, K2_U04+, K2_W01++, K2_W09+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Wyjaśnia podstawowe zasady organizacji pracy
W2 - Charakteryzuje specyfikę pracy w ogrodnictwie
Umiejętności
U1 - Na podstawie analizy metod pracy wybiera rozwiązanie optymalne w danych warunkach gospodarowania
U2 - Analizuje przebieg pracy w oparciu o znane metody
Kompetencje społeczne
K1 - Angażuje się w poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy
K2 - Dostrzega ograniczenia wynikające z kapitału społecznego i ludzkiego

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Klepacki B, 1997r., "Wybrane pojęcia z zakresu organizacji gospodarstw, produkcji i pracy w rolnictwie", wyd. 
SGGW, Warszawa, 2) Strzelecki T. J., 1995r., "Organizacja pracy", wyd. Politechnika Warszawska.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Organizacja pracy
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: O - przedmioty 

kształcenia ogólnego
Kod ECTS: 01018-20-O
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Dekoracja przestrzenna i 
florystyka, Urządzanie i 
pielęgnacja terenów 
zieleni

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 1

Rodzaje zajęć:

Wykład, Ćwiczenia audytoryjne

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Wykład: 15, 
Ćwiczenia 
audytoryjne: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Wykład(K2, U1, U2, W1, W2) : Wykłady z 
prezentacją multimedialną, Ćwiczenia 
audytoryjne(K1, U1, U2, W1, W2) : Ćwiczenia 
praktyczne: studia przypadków

Forma i warunki weryfikacji efektów:

WYKŁAD: Sprawdzian pisemny - Sprawdzian 
z pytaniami zamkniętymi(K2, U1, U2, W1, 
W2) ;ĆWICZENIA AUDYTORYJNE: 
Prezentacja - Przygotowanie i wygłoszenie 
referatu z prezentacją multimedialną(K1, U1, 
U2, W1, W2)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
podstawy ekonomii
Wymagania wstępne:
podstawowa wiedza z zakresu produkcji 
ogrodniczej

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Agrotechnologii, Zarządzania 
Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr inż. Tomasz Winnicki

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-20-O
ECTS:2
CYKL: 2017L

ORGANIZACJA PRACY
ORGANIZATION OF WORK

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia audytoryjne 15 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 0 godz.
30 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do zaliczenia 8 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 8 godz.

- przygotowanie referatu 8 godz.

24 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 54 h : 27 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,11 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,89 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-20-C
ECTS: 2
CYKL: 2018Z

ORGANIC FARMING
ORGANIC FARMING

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Wpływ pH na właściwości gleby i rozwój roślin. Wpływ pH na jakość żywności i środowiska. Równowaga 
paszowo-nawozowa na poziomie gospodarstwa. Rodzaje i ilości dozwolonych nawozów wypełniających i pasz. 
Przygotowanie planu nawozowego dla gospodarstwa. Zalecane dawki obornika, gnojówki i gnojowicy oraz 
możliwości zmniejszenia strat azotu podczas ich stosowania. Urządzenie placu kompostowego - wybór 
miejsca , wyposażenie techniczne. Materiały do kompostowania, sposoby formowania pryzmy kompostowej, 
procesy zachodzące podczas kompostowania. działania na rzecz zmniejszania strat N i K podczas 
kompostowania. Płodozmian w gospodarstwie ekologicznym. Planowanie płodozmianu dla gospodarstw o 
zróżnicowanych glebach i specjalnościach produkcyjnych, w tym uprawy warzyw. Bilans azotu na poziomie 
gospodarstwa i sposoby zmniejszania jego strat. Bilans potasu i fosforu na poziomie gospodarstwa i sposoby 
uzupełniania ich niedoborów. Gospodarka ekologiczna na trwałych użytkach zielonych. Dobrostan zwierząt, 
pasze i żywienie.
WYKŁADY:
Historyczne metody rolnictwa ekologicznego - metoda biodynamiczna, organiczno-biologiczna, organiczna i 
biologiczna. Powstanie i działalność IFOAM. Agrotechnika w rolnictwie ekologicznym w świetle kryteriów 
prywatnych i regulacji państwowych. Uwarunkowania środowiskowe produkcji ekologicznej. Nawozowa i 
sanitarna funkcja płodozmianu. Metody nawożenia - żyzność i biologiczna aktywność gleby, bilans materii 
organicznej i składników pokarmowych, ich wpływ na jakość żywności. Kompostowanie materii organicznej. Nie-
chemiczne metody ograniczenia zachwaszczenia. Metody ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym. 
Ekologiczna uprawa warzyw i owoców. Chów zwierząt - budynki, wybiegi, zasady żywienia i medycyna 
weterynaryjna. Charakterystyka nawozów naturalnych - obornika, gnojówki i gnojowicy, ich wpływ na glebę i 
środowisko. Kryteria prywatne i regulacje państwowe w rolnictwie ekologicznym. Inspekcja i certyfikacja w 
rolnictwie ekologicznym. Rozpowszechnienie rolnictwa ekologicznego na świecie i w Polsce.
CEL KSZTAŁCENIA:
Zapoznanie studentów z rozwojem rolnictwa ekologicznego począwszy od metod historycznych, poprzez 
współczesne metody produkcji ekologicznej, wpływ na wydajność i jakość plonu, a także na środowisko, 
rozpowszechnienie systemu w Polsce i na świecie

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: R2A_K05+, R2A_U01+, R2A_U03+, R2A_W04+, R2A_W05++, 

R2A_W06+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K03+, K2_U01+, K2_W01+, K2_W07+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Rozumienie zasad rolnictwa ekologicznego w zakresie uprawy roślin, (w tym warzywnych i sadowniczych), 
a także posiadanie podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania rolnictwa ekologicznego. Znajomość zasad 
inspekcji i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym.
Umiejętności
U1 - Studenci zdobyli podstawową wiedzę na temat ekologicznej uprawy roślin i chowu zwierząt. Studenci 
potrafią odróżnić produkty rolnictwa ekologicznego od konwencjonalnego. Zwiększona znajomość angielskiej 
terminologii i rozumienia tekstów rolniczych w języku angielskim.
Kompetencje społeczne
K1 - Studenci nabyli zdolność rozumienia istoty ekologicznych metod produkcji i ich wpływu na środowisko. 
Studenci jako przyszli rolnicy akceptują odpowiedzialność za zanieczyszczenie żywności pestycydami. Dbają o 
środowisko. Potrafią przewidzieć Konsekwencje nadużywania nawozów na jakość wód gruntowych i 
powierzchniowych.

LITERATURA PODSTAWOWA
Lampkin N. 1980: Organic farming. Farming Press Books. Widdowson R.W. 1987: Towards holistic agriculture. 
A scientific approach. Pergamon Books Ltd. Lampkin N, Padel S. 1994: The economics of organic farming. An 
international perspective. CAB International
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Organic farming
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-20-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Urządzanie i pielęgnacja 
terenów zieleni, 
Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 2

Rodzaje zajęć:

Wykład, Ćwiczenia audytoryjne

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Wykład: 15, 
Ćwiczenia 
audytoryjne: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Wykład(K1, U1, W1) : Wykład monograficzny 
z prezentacją multimedialną., Ćwiczenia 
audytoryjne(K1, U1, W1) : Ćwiczenia 
audytoryjne

Forma i warunki weryfikacji efektów:

WYKŁAD: Sprawdzian pisemny - Pytania 
opisowe ze znajomości treści 
przekazywanych na wykładach(K1, U1, 
W1) ;ĆWICZENIA AUDYTORYJNE: 
Kolokwium pisemne - Pytania opisowe ze 
znajomości treści przekazywanych na 
ćwiczeniach(K1, U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
uprawa roli i herbologia, nawożenie roślin 
ogrodniczych, fitopatologia
Wymagania wstępne:
znajomość języka angielskiego na poziomie 
średnim, znajomość podstaw: uprawy roli i 
herbologii, nawożenia i ochrony roślin

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Agroekosystemów ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. Józef Tyburski, prof. UWM

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-20-C
ECTS:2
CYKL: 2018Z

ORGANIC FARMING
ORGANIC FARMING

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia audytoryjne 15 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 0 godz.
30 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do kolokwiów 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 10 godz.

20 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 50 h : 25 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,20 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,80 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01418-20-C
ECTS: 2
CYKL: 2018Z

OCHRONA ROŚLINNYCH ZASOBÓW GENOWYCH
PROTECTION OF PLANT GENETIC RESOURCES

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Wykonanie i prezentacja projektu na temat zachowania konkretnego gatunku rośliny użytkowej.
WYKŁADY:
Zasoby genowe roślin i ich znaczenie dla rolnictwa, wyżywienia ludności świata i środowiska. Przyczyny 
zmniejszania się bioróżnorodności roślinnej (erozji genetycznej). Najważniejsze akty prawne regulujące kwestie 
ochrony bioróżnorodności w skali międzynarodowej. Konwencja o różnorodności biologicznej i Protokół z Nagoi. 
Międzynarodowy Traktat o Zasobach Genetycznych Roślin dla Wyżywienia i Rolnictwa. Organizacja ochrony 
zasobów genowych. Unijna Strategia Ochrony Różnorodności Biologicznej i Wspólnej Polityki Rolnej. Krajowa 
Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej. Historia ochrony różnorodności 
biologicznej w Polsce. Sposoby ochrony zasobów genowych roślin. Ochrona ex situ roślin użytkowych. Ochrona 
in situ roślin użytkowych. Programy rolno-środowiskowe. Globalny Bank Nasion (współczesna Arka Noego). 
program ochrony zasobów genowych roślin użytkowych w Polsce. Zróżnicowanie genetyczne roślin uprawnych 
w Polsce. Korzyści wynikające z bioróżnorodności.
CEL KSZTAŁCENIA:
Zapoznanie studentów z obecnym stanem bioróżnorodności oraz działaniami w zakresie ochrony roślinnych 
zasobów genowych dla potrzeb wyżywienia, ogrodnictwa i ochrony środowiska

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: R2A_K06+, R2A_K07+, R2A_U01+, R2A_U07+, R2A_U09+, 

R2A_W05++, R2A_W06+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K01+, K2_K04+, K2_U01+, K2_U04+, K2_U05+, K2_W01+, 

K2_W02+, K2_W05+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Ma pogłębioną wiedzę nt. bioróżnorodności oraz potrzeby ochrony roślinnych zasobów genowych.
W2 - Zna sposoby i rozumie potrzebę zachowania roślin in situ i ex situ
W3 - Zna główne akty prawne i działania globalne w zakresie ochrony bioróżnorodności roślin.
Umiejętności
U1 - Posiada umiejętność wyszukiwania i wykorzystywania informacji nt. ochrony zasobów genowych z różnych 
źródeł
U2 - Posiada umiejętność przygotowania i prezentowania prac w zakresie potrzeby ochrony bioróżnorodności
U3 - Samodzielnie analizuje problemy związane z ochroną bioróżnorodności w mikro- i makroskali
Kompetencje społeczne
K1 - Rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy w zakresie bioróżnorodności
K2 - Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie różnorodności roślinnej dla przyszłych pokoleń

LITERATURA PODSTAWOWA
1. Święcicki W. (red.) 2010. Ochrona zasobów genowych roślin uprawnych. Zeszyty Problemowe PNR, wyd. 
PAN, t. 555; 2. EC, 2010. UE biodiversity action plan: 2010 Assesment. Wyd. Island Press Washington DC
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) , , , r., tom

Przedmiot/moduł:
Ochrona roślinnych zasobów genowych
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01418-20-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Urządzanie i pielęgnacja 
terenów zieleni, 
Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 2

Rodzaje zajęć:

Wykład, Ćwiczenia audytoryjne

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Wykład: 15, 
Ćwiczenia 
audytoryjne: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Wykład(K2, W1, W2, W3) : Wykład 
audytoryjny z prezentacją multimedialną. 
Elementy wykładu interaktywnego. , 
Ćwiczenia audytoryjne(K1, K2, U1, U2, U3) : 
Ćwiczenia projektowe - praca nad projektem.

Forma i warunki weryfikacji efektów:

WYKŁAD: Kolokwium pisemne - Pytania 
opisowe z zakresu wiedzy wykładowej 
oceniane punktowo. Zaliczenie po zdobyciu 
minimum 51% punktów.(K2, W1, W2, 
W3) ;ĆWICZENIA AUDYTORYJNE: Projekt - 
Projekt na ocenę.(K1, K2, U1, U2, U3)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
biologia/botanika, hodowla roślin ogrodniczych
Wymagania wstępne:
brak

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. Jacek Kwiatkowski

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01418-20-C
ECTS:2
CYKL: 2018Z

OCHRONA ROŚLINNYCH ZASOBÓW GENOWYCH
PROTECTION OF PLANT GENETIC RESOURCES

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia audytoryjne 15 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 0 godz.
30 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do kolokwium 5 godz.

- studiowanie literatury i przygotowanie prezentacji projektu 15 godz.

20 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 50 h : 25 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,20 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,80 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-2-C
ECTS: 2
CYKL: 2018L

OGRODY WERTYKALNE
VERTICAL GARDENS

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Przygotowanie roślin do ogrodów wertykalnych. Przygotowanie konstrukcji do ogrodu wertykalnego. Ściana 
wertykalna wewnętrzna - przygotowanie. Ściana wertykalna wewnętrzna. Ściana wertykalna z palet euro - 
wykonanie.
WYKŁADY:
Historia ogrodów wertykalnych. Typy ogrodów. Gatunki roślin do ogrodów wertykalnych. Zabiegi pielęgnacyjne 
w ogrodach werykalnych.
CEL KSZTAŁCENIA:
Zapoznanie studentów z typami ogrodów wertykalnych, pielegnacją ich oraz gatunkami roślin do zalożenia 
takiego typu ogrodu

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: R2A_K01+, R2A_K07+, R2A_U02+, R2A_U04+, R2A_U05+, 

R2A_W05+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K01+, K2_U02+, K2_W04+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Student zna gatunki roślin ozdobnych z przenaczeniem na ścianęwertykalną zewnętrzną i wewnętrzną
Umiejętności
U1 - Potrafi zaprojektować ścianę wertykalną
Kompetencje społeczne
K1 - Ma świadomość uczenia się i poznawania nowych technologii

LITERATURA PODSTAWOWA
CHMIELA H. (red.), 2004., "Uprawa roślin ozdobnych", wyd. PWRiL, Warszawa, WAŹBIŃSKA J., PUCZEL U., 
PŁOSZAJ B., 2008., "Ćwiczenia z roślin ozdobnych", cz. I. rośliny jednoroczne i dwuletnie, wyd. UWM w 
Olsztynie, WAŹBIŃSKA J., PUCZEL U., PŁOSZAJ B., 2008r., "Ćwiczenia z roślin ozdobnych" cz. II. Byliny, , 
wyd. UWM w Olsztynie, WAŹBIŃSKA J., PUCZEL U., , 2009r., "Ćwiczenia z roślin ozdobnych" cz. III. rośliny 
doniczkowe, wyd. UWM w Olsztynie. Seneta W., Dolatowski J. , 2000r., "Dendrologia.", wyd. PWN Warszawa.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Ogrody wertykalne
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-2-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 2 / 3

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia laboratoryjne, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia 
laboratoryjne: 15, 
Wykład: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne(K1, U1, W1) : 
Zajęcia praktyczne, zajęcia terenowe., 
Wykład(K1, U1, W1) : Prezentacja 
multimedialna

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: Projekt - 
Projekt obsadzenia ściany wertykalnej 
wewnetrznej i zewnętrznej, projekt formy 
wertykalnej(U1, W1) ;WYKŁAD: Test 
kompetencyjny - Test obejmujący 
zagadnienia dotyczące treści wykładowe(K1, 
U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
rośliny zielne, rośliny ozdobne
Wymagania wstępne:
znajomość morfologii roślin, gleboznastwo

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Ogrodnictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr inż. Beata Płoszaj-Witkowska

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-2-C
ECTS:2
CYKL: 2018L

OGRODY WERTYKALNE
VERTICAL GARDENS

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia laboratoryjne 15 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 1 godz.
31 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- projekt figury przestrzennej 5 godz.

- projekt ściany wertykalnej zewnetrznej 7 godz.

- projekt ściany wertylaknej wewnetrznej 7 godz.

19 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 50 h : 25 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,24 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,76 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-20-C
ECTS: 4
CYKL: 2017L

PRAKTYKA DYPLOMOWA
PRACTICAL TRAINING FOR MR.D.

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Student samodzielnie przeprowadza badania niezbędne do realizacji pracy, a następnie dokonuje problemowej i 
jakościowo pogłębionej analizy badań własnych uwzględniając uwagi promotora.
WYKŁADY:
brak
CEL KSZTAŁCENIA:
Celem przedmiotu jest napisanie przez studenta pracy magisterskiej. Student powinien właściwie i swobodnie 
posługiwać się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi nabytymi w trakcie realizacji studiów

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_U01+, InzA_U07+, InzA_W01+, R2A_K04+, R2A_U04+, 

R2A_U08+, R2A_W04+, R2A_W05+, R2A_W06+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K06+, K2_U06+, K2_W01+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Posiada poszerzoną wiedzę na temat studiowanego kierunku i specjalności, którą wykorzystuje w trakcie 
badań i opracowywania pracy magisterskiej
Umiejętności
U1 - zna technologie produkcji poszczególnych gatunków roślin ogrodniczych które bezpośrednio łączą się z 
problematyką pisanej pracy magisterskiej
Kompetencje społeczne
K1 - potrafi prawidłowo identyfikować problemy związane z kierunkiem studiów i je rozwiązywać

LITERATURA PODSTAWOWA
Lista pozycji literatury jest każdorazowo dobierana do tematu przygotowywanej pracy dyplomowej.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Praktyka dyplomowa
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-20-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Urządzanie i pielęgnacja 
terenów zieleni, 
Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 1

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia terenowe

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia terenowe: 
null

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia terenowe(K1, U1, W1) : praca 
indywidualna studenta pod kierunkiem 
promotora

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA TERENOWE: Raport - student 
przedstawia promotorowi raport z praktyki 
dyplomowej(K1, U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 4
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
brak
Wymagania wstępne:
Wiedza i umiejętności zdobyte podczas 
pisania pracy licencjackiej.

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Ogrodnictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska , 
dr hab. Anna Francke

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
praca indywidualna ze studentem



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-20-C
ECTS:4
CYKL: 2017L

PRAKTYKA DYPLOMOWA
PRACTICAL TRAINING FOR MR.D.

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia terenowe godz.

- konsultacje 100 godz.
100 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie raportu 60 godz.

60 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 160 h : 30 h/ECTS = 5,33 ECTS
średnio: 4 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 3,33 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,67 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01418-2-C
ECTS: 2
CYKL: 2018L

POPRAWA JAKOŚCI MATERIAŁU SIEWNEGO ROŚLIN OZDOBNYCH
SEED ENHANCEMENT OF ORNAMENTAL PLANTS

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Ocena skuteczności wybranych zabiegów uszlachetniania materiału siewnego. Projektowanie doboru zabiegów 
uszlachetniających dedykowanych wybranemu gatunkowi.
WYKŁADY:
Elementy biologii materiału generatywnego roślin ozdobnych. Fizjologiczne podstawy kiełkowania i spoczynku 
nasion. Klasyfikacja spoczynku nasion. Poprawa jakości materiału siewnego. Wzmacnianie potencjału 
genetycznego i fizjologicznego nasion. Przegląd metod i efektów poprawy jakości i wartości użytkowej 
materiałów generatywnych. Poprawa jakości i wartości użytkowej bulw i cebul roślin ozdobnych.
CEL KSZTAŁCENIA:
Przekazanie wiedzy biologii materiału rozmnożeniowego roślin. Przedstawienie specyfiki uszlachetniania 
materiału siewnego roślin ozdobnych. Poznanie wpływu wybranych zabiegów uszlachetniania na jakość i 
wartość użytkową materiału siewnego.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: R2A_K06+, R2A_K07+, R2A_U06+, R2A_U07+, R2A_W04+, 

R2A_W05+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K01+, K2_K04+, K2_U03+, K2_U04+, K2_W01+, K2_W04+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Ma poszerzoną wiedzę z zakresu biologii rozmnażania roślin i kształtowania się jakości materiału siewnego.
W2 - Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu technik uszlachetniania materiału siewnego
Umiejętności
U1 - Potrafi ocenić wpływ zabiegów uszlachetniania nasion na ich wartość siewną.
U2 - Potrafi dobrać metodę uszlachetniania w zależności od wybranych gatunków roślin ozdobnych.
Kompetencje społeczne
K1 - Rozumie potrzebę ciągłego śledzenia rozwoju nowych technologii przygotowania materiału siewnego i 
wdrażania ich do praktyki ogrodniczej
K2 - Ma świadomość znaczenia jakości materiału rozmnożeniowego dla jakości i efektywności produkcji 
ogrodniczej

LITERATURA PODSTAWOWA
Bewley J.D., Bradford K., Hilhorst H., Nonogaki H. 2013. Seeds. Physiology of Development, Germination and 
Dormancy, 3rd Edition, Springer-Verlag New York, ISBN 978-1-4614-4692-7 Black M.J., Bewley J.D., Halmer P. 
(eds.) 2006.The Encyclopedia of Seeds: Science, Technology and Uses. First Edition, CABI, ISBN 
978-0-8519-9723-0
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Poprawa jakości materiału siewnego roślin 
ozdobnych
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01418-2-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 2 / 3

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia laboratoryjne, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia 
laboratoryjne: 15, 
Wykład: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne(K1, K2, U1, W2) : 
Ćwiczenia laboratoryjne oparte o 
eksperymenty i obserwacje i pomiary 
doświadczeń. Analiza i dyskusja w zespołach 
uzyskanych wyników. Analiza źródeł i 
przygotowanie projektu., Wykład(K1, K2, U2, 
W1, W2) : Wykład audytoryjny z prezentacją 
multimedialną. Elementy wykładu 
interaktywnego.

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: Ocena 
pracy i wspólpracy w grupie - Zaliczenie na 
ocenę na podstawie arkuszy pracy na 
zajęciach. Zaliczenie na ocenę 
przygotowanego i zaprezentowanego 
projektu.(K1, K2, U1, W2) ;WYKŁAD: 
Sprawdzian pisemny - Zaliczenie na ocenę 
sprawdzianu po uzyskaniu min. 50% punktów.
(K1, K2, U2, W1, W2)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
uprawa roślin, hodowla roślin, nasiennictwo
Wymagania wstępne:
brak

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. Jacek Kwiatkowski

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01418-2-C
ECTS:2
CYKL: 2018L

POPRAWA JAKOŚCI MATERIAŁU SIEWNEGO ROŚLIN OZDOBNYCH
SEED ENHANCEMENT OF ORNAMENTAL PLANTS

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia laboratoryjne 15 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 0 godz.
30 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- analiza źródeł do przygotowywanego projektu 11 godz.

- konsultacje 1 godz.

- przygotowanie do sprawdzianu 4 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 4 godz.

20 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 50 h : 25 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,20 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,80 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-2-C
ECTS: 2,5
CYKL: 2017L

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU ROŚLINNEGO DO KOMPOZYCJI
PREPARATION OF PLANT MATERIAL OF THE COMPOSITION

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Suszenie roślin metodą zielarską, w pozycji naturalnej, na siatce, zielnikowo, w materiałach sypkich w kuchence 
mikrofalowej. Utrwalanie kwiatów i pędów drzew i krzewów w glicerynie. Farbowanie materiału roślinnego. 
Bielenie szyszek, pędów gatunków drzewiastych. Preparowanie w roztworze soli i cukrze. Szkieletowanie liści 
lipy, klonu, topoli.
WYKŁADY:
Różne metody suszenia roślin. Utrwalanie roślin w glicerynie. farbowanie materiału roślinnego. Bielenie. 
Preparowanie materiału roślinnego w różnych roztworach. Szkieletowanie.
CEL KSZTAŁCENIA:
Zapoznanie studentów z różnymi technikami przygotowania materiału roślinnego w kompozycjach florystycznych

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_U08+, InzA_W02+, R2A_K01+, R2A_K07+, R2A_U05+, 

R2A_W05+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K01+, K2_U03+, K2_W04+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - wykazuje znajomość zaawansowanych technik wykorzystywanych przy przygotowaniu materiału roślinnego 
do kompozycji
Umiejętności
U1 - Student posiada umiejętności wyszukiwania materiału roślinnego i potrafi przeprowadzać modyfikację 
technik odpowiedniego przygotowania roślin ozdobnych i innych do kompozycji
Kompetencje społeczne
K1 - Rozumie potrzebę uczenia się wchodzących nowych technik

LITERATURA PODSTAWOWA
ŁUKASZEWSKA A., SKUTNIK E., 2003r., "Przewodnik florysty.", wyd. SGGW, Warszawa, NIZIŃSKA A., 
2008r., "ABC Florystyki", wyd. Hortpress, Warszawa, NOWAK J., 2000r., "Rośliny na suche bukiety", wyd. 
Hortpress, Warszawa
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Przygotowanie materiału roślinnego do 
kompozycji
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-2-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 1

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia laboratoryjne, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia 
laboratoryjne: 30, 
Wykład: 10

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne(K1, U1, W1) : zajęcia 
laboratoryjne, Wykład(K1, U1, W1) : 
prezentacja

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: 
Sprawozdanie - w formie papierowej 
zawierające wyniki prowadzonych 
eksperymentów na zajęciach(K1, U1, 
W1) ;WYKŁAD: Test kompetencyjny - 
sprawdzający wiedzę obejmujące treści 
wykładowe(K1, U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 2,5
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
botanika,rosliny ozdobne, rośliny zielne
Wymagania wstępne:
morfologia roslin

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Ogrodnictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr inż. Beata Płoszaj-Witkowska

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-2-C
ECTS:2,5
CYKL: 2017L

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU ROŚLINNEGO DO KOMPOZYCJI
PREPARATION OF PLANT MATERIAL OF THE COMPOSITION

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia laboratoryjne 30 godz.

- udział w: wykład 10 godz.

- konsultacje 1 godz.
41 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do testu 12,5 godz.

- przygotowanie sprawozdania 9 godz.

21,5 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 62,5 h : 25 h/ECTS = 2,50 ECTS
średnio: 2,5 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,64 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,86 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-2-C
ECTS: 2
CYKL: 2018Z

PIELĘGNACJA ROŚLIN DO DEKORACJI FLORYSTYCZNYCH
CULTIVATION OF ORNAMENTAL PLANTS FOR FLORISTIC DECORATIONS

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Pielegnacja drzew i krzewów ozdobnych. Zabiegi pielegnacyjne roślin jednorocznych, dwuletnich cebulowych, 
bylinowych, na zieleń ciętą oraz kwiaty -zajęcia praktyczne
WYKŁADY:
Gatunki roślin stosowanych w florystyce. Zabiegi pielegnacyjne stosowane u roślin z wykorzystaniem we 
florystyce
CEL KSZTAŁCENIA:
Zapoznanie z pielęgnacją roślin we florystyce

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: R2A_K07+, R2A_U06+, R2A_W05+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K01+, K2_U03+, K2_W12+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Wie jakie zabiegi pielęgnacyjne wymagają rośliny stosowane we flortystyce
Umiejętności
U1 - Zna zabiegi jakie wykonywane są u roślin wykorzystywanych wee florystyce
Kompetencje społeczne
K1 - Poszukuje nowych gatunków wykorzystywanych we florystyce

LITERATURA PODSTAWOWA
Chmiel H., (red. ), 2004 r., "Uprawa roślin ozdobnych", wyd. PWRiL, Warszawa, Krause J., , 1997r., "Kwiaty 
jednoroczne", wyd. MULTUM, Marcinkowski J., , 2002r., "Byliny ogrodowe", wyd. PWRiL, Warszawa, 
ŁUKASZEWSKA A., SKUTNIK E.,, 2003r., "Przewodnik florysty", wyd. SGGW, Warszawa, NIZIŃSKA A.,, 
2008r., "ABC Florystyki", wyd. Hortpress, Warszawa,
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Pielęgnacja roślin do dekoracji florystycznych
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-2-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 2

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia laboratoryjne, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia 
laboratoryjne: 15, 
Wykład: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne(K1, U1, W1) : 
Zajęcia praktyczne, Wykład(K1, U1, W1) : 
Prezentacja multimedialna

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: 
Prezentacja - Opis zabiegów pielegnacyjnych 
u roślin z wykorzystaniem we florystyce(K1, 
U1, W1) ;WYKŁAD: Test kompetencyjny - 
Obejmujący treści wykładowe(K1, U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
rośliny ozdobne
Wymagania wstępne:
znajomość podstawowych gatunków roślin 
stosowanych we florystyce

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Ogrodnictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr inż. Beata Płoszaj-Witkowska

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-2-C
ECTS:2
CYKL: 2018Z

PIELĘGNACJA ROŚLIN DO DEKORACJI FLORYSTYCZNYCH
CULTIVATION OF ORNAMENTAL PLANTS FOR FLORISTIC DECORATIONS

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia laboratoryjne 15 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 1 godz.
31 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- praca kontrolna 19 godz.

19 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 50 h : 25 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,24 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,76 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

ECTS: 0
CYKL: 2018L

PRACOWNIA MAGISTERSKA
MASTER DEGREE STUDENTS LABRATORY WORK

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Dobierana jest właściwa literatura przedmiotu i określane podstawy metodologiczne pracy. W konsekwencji 
student samodzielnie przeprowadza badania niezbędne do realizacji pracy, a następnie dokonuje problemowej i 
jakościowo pogłębionej analizy badań własnych uwzględniając uwagi promotora. Wnioski i uogólnienia powinny 
wykazywać twórcze i nowatorskie ujęcie podjętej problematyki.
WYKŁADY:
brak
CEL KSZTAŁCENIA:
Celem przedmiotu jest napisanie przez studenta pracy magisterskiej. Student powinien właściwie i swobodnie 
posługiwać się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi nabytymi w trakcie realizacji studiów

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_U01+, InzA_U07+, InzA_W01+, R2A_K04+, R2A_U04+, 

R2A_U08+, R2A_W04+, R2A_W05+, R2A_W06+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K06+, K2_U06+, K2_W01+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Posiada poszerzoną wiedzę na temat studiowanego kierunku i specjalności, którą wykorzystuje w trakcie 
opracowywania pracy magisterskiej
Umiejętności
U1 - Potrafi wyczerpująco wypowiadać się w formie słownej i pisemnej (także w formie prezentacji 
multimedialnej) na tematy dotyczące studiowanego kierunku specjalności, które bezpośrednio łączą się z 
problematyką pisanej pracy magisterskiej
Kompetencje społeczne
K1 - potrafi prawidłowo identyfikować problemy związane z kierunkiem studiów i je rozwiązywać

LITERATURA PODSTAWOWA
Lista pozycji literatury jest każdorazowo dobierana do tematu przygotowywanej pracy dyplomowej.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Pracownia magisterska
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu:
Grupa przedmiotów:
Kod ECTS:
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Dekoracja przestrzenna i 
florystyka, Urządzanie i 
pielęgnacja terenów 
zieleni

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 2 / 3

Rodzaje zajęć:

Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Konsultacje z 
opiekunem pracy 
dyplomowej: null

Formy i metody dydaktyczne:

Konsultacje z opiekunem pracy 
dyplomowej(K1, U1, W1) : praca 
indywidualna studenta pod kierunkiem 
promotora

Forma i warunki weryfikacji efektów:

KONSULTACJE Z OPIEKUNEM PRACY 
DYPLOMOWEJ: Praca dyplomowa - pełna 
koncepcja pracy (K1, U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 0
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
brak
Wymagania wstępne:
Wiedza i umiejętności zdobyte podczas 
pisania pracy licencjackiej.

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Ogrodnictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. Anna Francke , dr hab. inż. Joanna 
Majkowska-Gadomska

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
praca indywidualna ze studentem



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

ECTS:0
CYKL: 2018L

PRACOWNIA MAGISTERSKA
MASTER DEGREE STUDENTS LABRATORY WORK

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej godz.

- konsultacje 2 godz.
2 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

0 godz.

1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 2 h : h/ECTS = Infinity ECTS
średnio: 0 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Infinity punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: Infinity punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-20-B
ECTS: 2
CYKL: 2018L

PROGRAMOWANIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
RURAL AREAS DEVELOPMENT PROGRAMMING

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Diagnoza prospektywna rozwoju obszarów wiejskich. Kryteria oceny stanu rozwoju obszarów wiejskich. 
Charakterystyka obszarów wiejskich na przykładzie wybranego województwa. Ocena stanu zasobów ludzkich. 
Stan gospodarki lokalnej. Jakość życia mieszkańców wsi. Zróżnicowanie i dynamika rozwoju obszarów 
wiejskich - analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Strategia 
gminy jako koncepcja rozwoju lokalnego - analiza pod kątem ograniczeń i możliwości wdrażania na przykładzie 
gmin o zróżnicowanym poziomie rozwoju. Wykorzystanie LSR jako narzędzia wsparcia inicjatyw społeczno-
gospodarczych mieszkańców wsi. Budowanie partnerstwa dla rozwoju obszarów wiejskich. Metody i formy 
animacji lokalnych społeczności na przykładzie funkcjonowania spółdzielni socjalnej lub wsi tematycznej - 
wyjazd studyjny.
WYKŁADY:
Obszary wiejskie i ich delimitacja. Koncepcje rozwoju obszarów wiejskich (model wielofunkcyjnego rozwoju, 
desygnaty trwałego rozwoju, endogeniczne źródła kształtowania rozwoju obszarów wiejskich). Planowanie 
strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. Procesy opracowywania i wdrażania programów i 
strategii rozwoju. Zarządzanie projektami. Dobre praktyki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (klastry, grupy 
producenckie, spółdzielnie socjalne, wsie tematyczne, partnerstwa terytorialne itp.); Aktywność LGD jako 
instrument stymulowania rozwoju obszarów wiejskich.
CEL KSZTAŁCENIA:
Zapoznanie studentów ze stanem i możliwościami stymulowania rozwoju obszarów wiejskich poprzez wdrażanie 
lokalnych strategii i programów.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_U05+, R2A_K02+, R2A_K08+, R2A_U07+, R2A_W09+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K05+, K2_K07+, K2_U04+, K2_W09+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Posiada wiedzę z zakresu programowania rozwoju obszarów wiejskich, zna zasady opracowywania i 
wdrażania strategii rozwoju
Umiejętności
U1 - Nabywa umiejętność opracowywania strategii i programów stymulujących rozwój obszarów wiejskich, 
zarządzania projektami
Kompetencje społeczne
K1 - Potrafi współdziałać w grupach problemowych. Jest świadomy roli i znaczenia zespołowych form 
przedsiębiorczości w rozwoju obszarów wiejskich

LITERATURA PODSTAWOWA
Wiatrak A. 2011r. Strategie rozwoju gmin wiejskich. Podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w 
przemianach strukturalnych obszarów wiejskich, wyd. IRWiR PAN Warszawa Brodziński Z. 2011r. 
Stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym, wyd. SGGW Warszawa.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Programowanie rozwoju obszarów wiejskich
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: B - przedmioty 

kierunkowe
Kod ECTS: 01018-20-B
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Urządzanie i pielęgnacja 
terenów zieleni, 
Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 2 / 3

Rodzaje zajęć:

Wykład, Ćwiczenia audytoryjne

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Wykład: 15, 
Ćwiczenia 
audytoryjne: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Wykład(W1) : Wykład z prezentacją 
multimedialną, Ćwiczenia audytoryjne(K1, 
U1) : Praca w grupach, sesje problemowe

Forma i warunki weryfikacji efektów:

WYKŁAD: Egzamin pisemny - Pytania z 
zakresu treści 
wykładowych(W1) ;ĆWICZENIA 
AUDYTORYJNE: Ocena pracy i wspólpracy 
w grupie - Udział w prowadzonych sesjach 
problemowych, prezentacja założeń 
programu rozwoju(K1, U1)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
brak
Wymagania wstępne:
brakb

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska , 
Katedra Agrotechnologii, Zarządzania 
Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. Katarzyna Brodzińska

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-20-B
ECTS:2
CYKL: 2018L

PROGRAMOWANIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
RURAL AREAS DEVELOPMENT PROGRAMMING

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia audytoryjne 15 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 1 godz.
31 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do egzaminu 9 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 10 godz.

19 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 50 h : 25 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,24 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,76 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-2-C
ECTS: 1,5
CYKL: 2018Z

PRZEDŁUŻANIE TRWAŁOŚCI ROŚLIN CIĘTYCH
EXTENDING THE CUT PLANTS

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Przegląd gatunków roślin ozdobnych uprawianych na zieleń ciętą (alokacja, eukaliptus, dzwonki irlandzkie, 
gipsówka, filodendron) i mniej znane na kwiaty cięte (kangurza łapa, strelicja, trojeść, glorioza). Trwałość 
kwiatów ciętych i zieleni ciętej.
WYKŁADY:
Gospodarka wodna rośliny i jej wpływ na trwałość i jakość materiału. Substancje chemiczne poprawiające 
jakość materiału roślinnego (odzyskiwanie turgoru, kondycjonowanie, moczenie, impregnacja pędów, otwieranie 
pąków kwiatowych). Wpływ czynników fizycznych na pędzenie pędów krzewów ozdobnych (bez lilak, kłącza 
konwalii). Pakowanie i przygotowanie do transportu materiału roślinnego. Charakterystyka kolejnych etapów 
obrotu materiałem roślinnym na drodze od producenta do konsumenta. Sposoby transportu roślin ozdobnych. 
Obrót paletami Euro oraz wózkami CC jako podstawowym modułem logistycznym w sprzedaży roślin ozdobnych
CEL KSZTAŁCENIA:
Zapoznanie studentów z szerokim asortymentem roślin przeznaczonych na zieleń ciętą oraz technologią 
przedłużania trwałości roślin ozdobnych. Zapoznanie teoretycznie z zagadnieniami związanymi z 
przechowywaniem i obrotem materiałem roślinnym.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: R2A_K01+, R2A_U06+, R2A_W04+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K01+, K2_U03+, K2_W01+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Student posiada wiedzę związaną z wyborem środków przedłużających trwałość kwiatów i zieleń ciętą oraz 
potrafi wymienić odpowiednie rośliny
Umiejętności
U1 - Posiada umiejętności wyszukiwania odpowiedniego środka do przedłużania trwałości w zależności od 
gatunku rośliny uprawianych na kwiaty i zieleni ciętą oraz potrafi przygotowywać odpowiednie roztwory środków 
przedłużających trwałość kwiatów
Kompetencje społeczne
K1 - Rozumie potrzebę uczenia się. Potrafi zachować otwartość na nowe wprowadzane do obrotu odmiany roślin

LITERATURA PODSTAWOWA
Nowak J., Rudnicki R.M., , 1992r., "Jak przedłużyć trwałość kwiatów ciętych i roślin doniczkowych.", wyd. 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Mutual Benefis,, Chmiel H., (red.), 2000r., "Uprawa roślin ozdobnych", 
wyd. PWRiL, Warszawa,
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Przedłużanie trwałości roślin ciętych
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-2-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 2

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia laboratoryjne, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia 
laboratoryjne: 20, 
Wykład: 10

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne(K1, U1, W1) : 
Zajęcia praktyczne - przeprowadzone w 
pracowni florystycznej i Ogrodzie 
Dydaktyczno -Doświadczalnym , Wykład(K1, 
U1, W1) : prezentacja

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: 
Sprawdzian pisemny - sprawdzian 
obejmujący treści zawarte podczas 
ćwiczeń(K1, U1, W1) ;WYKŁAD: Test 
kompetencyjny - test obejmujący 20 
pytań(K1, U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 1,5
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
rośliny ozdobne
Wymagania wstępne:
morfologia roślin,

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Ogrodnictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr inż. Beata Płoszaj-Witkowska

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-2-C
ECTS:1,5
CYKL: 2018Z

PRZEDŁUŻANIE TRWAŁOŚCI ROŚLIN CIĘTYCH
EXTENDING THE CUT PLANTS

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia laboratoryjne 20 godz.

- udział w: wykład 10 godz.

- konsultacje 1 godz.
31 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- - przygotowanie do sprawdzianów cząstkowych 3 godz.

- opis wyników z założonych doświadczeń z przedłużania trwałości wybranych gatunków 3,5 godz.

6,5 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 37,5 h : 25 h/ECTS = 1,50 ECTS
średnio: 1,5 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,24 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,26 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-2-C
ECTS: 3
CYKL: 2018L

ROŚLINY DONICZKOWE W DEKORACJI WNĘTRZ
POTTED PLANTS IN THE INTERIOR DECORATION

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
audytoryjne: Rośliny doniczkowe i style urządzania. Omówienie wymagań gatunków i odmian roślin 
doniczkowych (o ozdobnych kwiatach, liściach, owocach, pokroju, kaktusy i sukulenty, storczyki). Nawożenie 
roślin doniczkowych (typy nawozów, wymagania pokarmowe). Różne dekoracje roślinami doniczkowymi. Meble 
do ustawiana roślin doniczkowych. Okna kwiatowe. praktyczne: Podłoża do uprawy roślin doniczkowych, 
kaktusów, storczyków. Przesadzanie roślin uprawianych w podłożach ogrodniczych i metodą hydroponiczną. 
Zabiegi pielęgnacyjne u roślin doniczkowych, pojemnikowych (przycinanie, formowanie, zimowanie, nawożenie, 
podlewanie, zraszanie). Rozpoznawanie kwiatów doniczkowych. Rozmnażanie roślin doniczkowych.
WYKŁADY:
Znaczenie roślin doniczkowych w życiu człowieka i jego otoczeniu.Wymagania uprawowe i świetlne roślin 
doniczkowych. Naczynia do uprawy roślin doniczkowych. Specyficzne wymagania roślin doniczkowych do 
dekoracji pomieszczeń. Rośliny pojemnikowe o dekoracyjnych kwiatach, owocach i liściach. Paprocie. Gatunki 
roślin pnących do dekoracji wnętrz. Hydroponika i inne nowe technologie bezglebowe uprawy roślin w 
pomieszczeniach
CEL KSZTAŁCENIA:
Zapoznanie studentów z gatunkami i odmianami roślin doniczkowych, pojemnikowych wykorzystywanych do 
dekoracji wnętrz (mieszkań, biur, hoteli, itp).

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: R2A_K01+, R2A_U06+, R2A_W04++,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K01+, K2_U03+, K2_W01++,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Student ma poszerzoną wiedzę o roślinach doniczkowych, potrafi opisywać i rozpoznać gatunek i jego 
odmiany 
W2 - Student potrafi omówić, opisywać wymagania roślin doniczkowych pod względem warunków termicznych, 
co do podłoża, nawożenia, zabiegów pielęgnacyjnych i rozmnażania ocenić ich jakość.
Umiejętności
U1 - - Student potrafi wyszukiwać i dobierać rośliny doniczkowe w zależności od stanowiska, wymagań i 
zabiegów pielęgnacyjnych do dekoracji wnętrz.
Kompetencje społeczne
K1 - Student na świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych gatunków, odmian, 
podłoży, środków ochrony, pojemników oraz technologii uprawy z zakresu roślin doniczkowych.

LITERATURA PODSTAWOWA
Praca zbiorowa pod red. Henryka CHMIELA., 2004r., "Uprawa roślin ozdobnych", wyd. PWRiL Warszawa, 2) 
Heitz Halina, Kogel Andrea, 1995r., "200 najpiękniejszych roślin doniczkowych", wyd. Geo Center, Warszawa, 
3) Waechter Dorothee, Stork Jurgen, 2000r., "Dekorowanie roślinami pokojowymi", wyd. Oficyna, Warszawa.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Rośliny doniczkowe w dekoracji wnętrz
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-2-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 2 / 3

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia laboratoryjne, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia 
laboratoryjne: 30, 
Wykład: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne(K1, U1, W1, W2) : 
zajęcia praktyczne, Wykład(K1, U1, W1, 
W2) : prezentacja

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: Projekt - 
projekt aranżacji z roślin doniczkowych na 
różnych stanowiskach (słonecznym, 
cienistym)(K1, U1, W1, W2) ;WYKŁAD: Test 
kompetencyjny - test obejmujący zagadnienia 
poruszane na wykładzie(K1, U1, W1, W2)

Liczba pkt. ECTS: 3
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
rośliny ozdobne
Wymagania wstępne:
morfologia roślin

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Ogrodnictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr inż. Beata Płoszaj-Witkowska

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-2-C
ECTS:3
CYKL: 2018L

ROŚLINY DONICZKOWE W DEKORACJI WNĘTRZ
POTTED PLANTS IN THE INTERIOR DECORATION

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia laboratoryjne 30 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 0 godz.
45 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie projektu ściany wertylanej’ 5 godz.

- przygotowanie do pisemnego zaliczenia treści wykładowych 5 godz.

- przygotowanie projektu aranżacji biura 5 godz.

- przygotowanie zielnika multimedialnego 15 godz.

30 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 75 h : 25 h/ECTS = 3,00 ECTS
średnio: 3 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,80 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 1,20 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-2-C
ECTS: 1,5
CYKL: 2018L

ROŚLINY W KOMPOZYCJACH PRZESTRZENNYCH
PLANTS IN SPATIAL ARRANGEMENTS

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Kryteria doboru roślin do kompozycji przestrzennych. Charakterystyka wybranych gatunków i odmian roślin 
ogrodniczych (o barwnych liściach, kwitnących, o ozdobnych owocach i pędach). Zestawienia roślin pod kątem 
wartości dekoracyjnej.
WYKŁADY:
Zasady tworzenia kompozycji przestrzennych. Style kompozycji roślinnych. Aranżacje roślinne jako kompozycje 
przestrzenne. Biologiczne funkcje roślin. Funkcje estetyczne roślin (wzrost, pokrój, barwa i kształt liści, kwiatów, 
owoców i nasion). Dobór gatunków w zależności od ich przydatności do warunków klimatycznych i glebowych.
CEL KSZTAŁCENIA:
zapoznanie studentów z różnymi gatunkami roślin ozdobnych, warzywnych, sadowniczych i przyprawowych 
mających zastosowanie w kompozycjach przestrzennych

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_U03+, InzA_U08+, InzA_W05+, R2A_K01+, R2A_K07+, 

R2A_U01++, R2A_U03+, R2A_U05+, R2A_U06+, R2A_W05+, 
R2A_W06+,

Symbole ef. kierunkowych: K2_K01+, K2_U01+, K2_U03+, K2_W12+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu doboru roślin ogrodniczych do kompozycji o charakterze 
przestrzennym. Zna gatunki przydatne do kompozycji przestrzennych, potrafi je wymienić, opisać i zestawić
Umiejętności
U1 - Student posiada umiejętność doboru gatunków roślin ogrodniczych do tworzenia kompozycji przestrzennych 
U2 - Umie przekazywać wiedzę na temat walorów użytkowych roślin ogrodniczych oraz ich oddziaływania na 
zdrowie ludzkie
Kompetencje społeczne
K1 - Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w 
trakcie studiów

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Nogowska G., 2005r., "Ogrodowe aranżacje roślinne", wyd. My Book, 2) Oleksyn H., 2007r., "Kompozycje 
roślinne w kształtowaniu terenów zieleni", wyd. AR Poznań, 3) Podczaska A., 2001r., "Warzywa ozdobą 
ogrodu", wyd. IW Skierniewice.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Rośliny w kompozycjach przestrzennych
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-2-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 2 / 3

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia laboratoryjne, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia 
laboratoryjne: 15, 
Wykład: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne(U1, U2) : Ćwiczenia 
audytoryjne - zapoznanie studentów z 
możliwościami i sposobami zastosowania 
roślin w kompozycjach przestrzennych, 
Wykład(K1, W1) : Wykład - wykład z 
prezentacją multimedialną

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: 
Prezentacja - Prezentacja(multimedialna, 
ustna) - wykonanie oraz przedstawienie pracy 
zaliczeniowej w formie prezentacji 
multimedialnej(U1, U2) ;WYKŁAD: Kolokwium 
pisemne - Kolokwium pisemne 1 - kolokwium 
końcowe obejmujące treści wykładów i 
ćwiczeń(K1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 1,5
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
warzywnictwo, rośliny przyprawowe, 
sadownictwo, rośliny ozdobne
Wymagania wstępne:
wiadomości z zakresu ogrodnictwa

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Ogrodnictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. Anna Francke

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
zajęcia w małych grupach – 12 osobowych



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-2-C
ECTS:1,5
CYKL: 2018L

ROŚLINY W KOMPOZYCJACH PRZESTRZENNYCH
PLANTS IN SPATIAL ARRANGEMENTS

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia laboratoryjne 15 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 1 godz.
31 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do kolokwiów 3 godz.

- przygotowanie do zaliczenia wykładów 3 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 2 godz.

8 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 39 h : 26 h/ECTS = 1,50 ECTS
średnio: 1,5 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,19 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,31 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-2-C
ECTS: 2
CYKL: 2018Z

ROŚLINY OGRODNICZE DO DEKORACJI WNĘTRZ I BALKONÓW
HORTICULTURAL PLANTS FOR HOME AND BALCONIES DECORATION

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Charakterystyka gatunków i odmian roślin ogrodniczych przydatnych do uprawy w pomieszczeniach i na 
balkonach. Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie takich gatunków roślin.Zasady rozmnażania roślin uprawianych w 
pojemnikach. Dobór podłoży i naczyń do uprawy roślin w pomieszczeniach i na balkonach. Kiełkowanie, 
hartowanie i pielęgnacja siewek. Pielęgnacja roślin doniczkowych. Omówienie gatunków i zaprojektowanie 
balkonu z roślinami ozdobnymi na stanowisko słoneczne, cieniste i półcieniste ( rośliny jednoroczne, dwuletnie, 
cebulowe, balkonowe, tarasowe, drzewa i krzewy ozdobne).
WYKŁADY:
Walory dekoracyjne roślin warzywnych, sadowniczych i przyprawowych. Rośliny ogrodnicze o ozdobnych 
liściach, kwiatach, pędach, owocach i korzeniach. Pnącza o jadalnych owocach wykorzystywane do dekoracji 
wnętrz i balkonów. Drzewa i krzewy owocowe uprawiane w pojemnikach. Uprawa domowa roślin egzotycznych 
o jadalnych owocach Dobór roślin egzotycznych do uprawy na balkonie.Wymagania roślin w dekoracji wnętrz i 
balkonów, gatunki kwiatów do dekoracji wnętrz i balkonów.
CEL KSZTAŁCENIA:
Zapoznaniem studentów z dekoracjami z roślin ogrodniczych we wnętrzach oraz na balkonach

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: R2A_K01+, R2A_K07+, R2A_U06+, R2A_W05+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K01+, K2_U02+, K2_W01+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Zna gatunki do uprawy we wnętrzu jak i na balkonie
Umiejętności
U1 - Potrafi zaprojektować i dobrać rośliny do wnętrza jak i na balkon
Kompetencje społeczne
K1 - Ma świadomość śledzenia nowych odmian z przeznaczeniem do uprawy we wnetrzu oraz na balkonie

LITERATURA PODSTAWOWA
OWCZAREK M.,, 2001r., "Rośliny na rabaty i balkony", wyd. ISiK, Skierniewice. Chmiel H., (red. ), 2004r., 
"Uprawa roślin ozdobnych", wyd. PWRiL, Warszawa, Krause J., , 1997r., "Kwiaty jednoroczne", wyd. MULTUM, 
Marcinkowski J., , 2002r., "Byliny ogrodowe", wyd. PWRiL, Warszawa, 4) Łukasiewicz A.,, 2003r., "Rośliny 
okrywowe", wyd. PWRiL, Warszawa, 5) 18) Waźbińska J., Puczel U., Płoszaj B. . , 2008r., "Ćwiczenia z roślin 
ozdobnych, cz. I. Rośliny jednoroczne i dwuletnie", wyd. UWM w Olsztynie.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Rośliny ogrodnicze do dekoracji wnętrz i 
balkonów
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-2-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 2

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia laboratoryjne, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia 
laboratoryjne: 15, 
Wykład: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne(K1, U1, W1) : 
Zajęcia praktyczne, Wykład(K1, U1, W1) : 
Prezentacja

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: Projekt - 
Balkonu z roślin ozdobnych na stanowisko 
słoneczne, cieniste i półcieniste(K1, U1, 
W1) ;WYKŁAD: Kolokwium pisemne - 
Obejmujące treści wykładowe, pytania 
otwarte(K1, U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
brak
Wymagania wstępne:
znajomość podstawowych gatunków roślin 
ogrodniczych

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Ogrodnictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. Anna Francke

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
przedmiot prowadzony w małych grupach



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-2-C
ECTS:2
CYKL: 2018Z

ROŚLINY OGRODNICZE DO DEKORACJI WNĘTRZ I BALKONÓW
HORTICULTURAL PLANTS FOR HOME AND BALCONIES DECORATION

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia laboratoryjne 15 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 1 godz.
31 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- projekt skrzynki balkonowej w zależności od miejsca uprawy 10 godz.

- przygotowanie do kolokwium 9 godz.

19 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 50 h : 25 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,24 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,76 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-20-C
ECTS: 3
CYKL: 2018L

ROŚLINY OGRODNICZE W HORTITERAPII
GARDEN PLANTS IN HORTICULTURAL THERAPY

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Właściwości roślin ogrodniczych w aspekcie terapii człowieka. Zastosowanie wiedzy o roślinach ogrodniczych w 
aspekcie potrzeb terapeutycznych. Pielęgnacja roślin ogrodniczych dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
Projektowanie, sadzenie i utrzymanie ogrodu zgodnego z wymaganiami. Ogród pełen smaku (ocena 
organoleptyczna). Zabawa smakiem i zapachem z wykorzystaniem roślin ogrodniczych. Gama barw w ogrodzie. 
Tworzenie kompozycji ze świeżych lub suchych roślin ogrodniczych. Uprawa roślin ogrodniczych w polu i w 
pomieszczeniach. Uprawa roślin o krótkim okresie wegetacji w pojemnikach z pokazaniem wszelkich zabiegów 
pielęgnacyjnych dotyczących danego gatunku.
WYKŁADY:
Definicja, podział oraz znaczenie hortiterapii w poszczególnych grupach wiekowych (dzieci, dorośli). 
Wielopłaszczyznowy wpływ hortiterapii na niepełnosprawnych lub w celach resocjalizacyjnych i leczenia 
uzależnień. Terapia ogrodowa i wpływ roślin na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Zasady stosowania 
roślin ogrodniczych w celu poprawy życia innych. Bariery integracji społecznej. Ogrodnictwo dla osób 
niepełnosprawnych fizycznie, osób niewidomych i niedowidzących. Ogólne zasady tworzenia środowiska 
dostępnego dla osób chorych (autyzm,zaburzenia narządów ruchu, zespół downa), uzależnionych i trakcie 
resocjalizacji. Miejsca wykonywania zajęć z hortiterapią. Materiał do zajęć (narzędzia, rośliny). Aspekty oceny 
sensorycznej roślin ogrodniczych.
CEL KSZTAŁCENIA:
Student uzyska wiedzę oraz umiejętność wykorzystania roślin ogrodniczych w hortiterapii. Potrafi poprawnie 
przekazać wiedzę jak pielęgnować różne typy ogrodów. Zna ich rolę i znaczenie w hortiterapii.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_K01+, R2A_K05+, R2A_U01+, R2A_U05+, R2A_U06+, 

R2A_W05+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K03+, K2_U03+, K2_W12+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Student ma pogłębioną wiedzę o roli ogrodów terapeutycznych w życiu człowieka. Zna rośliny przydatne do 
wykorzystania w hortiterapii. Wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, narzędzi, materiałów i ich 
praktycznych zastosowań pozwalających kształtować poszczególne zmysły człowieka
Umiejętności
U1 - Student posiada umiejętność doboru gatunków roślin do tworzenia ogrodów terapeutycznych
Kompetencje społeczne
K1 - Student posiada odpowiedzialność za poprawę warunków życia osób chorych, urozmaicając otaczający ich 
krajobraz

LITERATURA PODSTAWOWA
Podczaska A., 2001r., "Warzywa ozdobą ogrodu", wyd. IW,Skierniewice, Praca zbiorowa, 2004r., "Wielka 
księga ogrodów. Sztuka zakładania i pielęgnacji ogrodów.", wyd. Wiedza i życie, Warszawa, Marcinkowski J., 
2002r., "Byliny ogrodowe", wyd. PWRiL, Warszawa.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Rośliny ogrodnicze w hortiterapii
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-20-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Urządzanie i pielęgnacja 
terenów zieleni, 
Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 2 / 3

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia laboratoryjne, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia 
laboratoryjne: 30, 
Wykład: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne(K1, U1, W1) : 
Ćwiczenia- ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, 
prezentacja multimedialna, Wykład(K1, U1, 
W1) : Wykład - wykład multimedialny

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: Kolokwium 
pisemne - pytania otwarte(K1, U1, 
W1) ;WYKŁAD: Kolokwium pisemne - pytania 
otwarte(K1, U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 3
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
brak
Wymagania wstępne:
brak

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Ogrodnictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
przedmiot prowadzony w małych grupach



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-20-C
ECTS:3
CYKL: 2018L

ROŚLINY OGRODNICZE W HORTITERAPII
GARDEN PLANTS IN HORTICULTURAL THERAPY

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia laboratoryjne 30 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 0 godz.
45 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do kolokwiów 10 godz.

- przygotowanie doćwiczeń 20 godz.

30 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 75 h : 25 h/ECTS = 3,00 ECTS
średnio: 3 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,80 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 1,20 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-2-C
ECTS: 3
CYKL: 2018L

ROŚLINY ZE STANOWISK NATURALNYCH W KOMPOZYCJACH 
PRZESTRZENNYCH I FLORYSTYCE

 

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Charakterystyka morfologiczna i siedliskowa gatunków roślin dziko rosnących o ozdobnych liściach, łodygach 
oraz kwiatach mogących rosnąc w ogrodach. Możliwości aranżacji przestrzennych z roślin dziko rosnących. 
Rośliny dziko rosnące mające zastosowanie w bukieciarstwie.
WYKŁADY:
Możliwości zastosowania roślin dziko rosnących w dekoracji przestrzennej i kompozycjach świeżych i suchych. 
Możliwości adaptacji roślin dziko rosnące do dekoracji przestrzennej stanowisk cienistych i słonecznych. Ogród 
naturalistyczny, łąka kwiatowa. Zastosowanie roślin dziko rosnących w innych typach ogrodów.
CEL KSZTAŁCENIA:
student poznaje możliwości zastosowania roślin dziko rosnących w kompozycjach przestrzennych i florystyce

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_U01+, InzA_U07+, InzA_W05+, R2A_K04+, R2A_U04+, 

R2A_W05+, R2A_W06+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K06+, K2_U06+, K2_W12+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - student zna i stosuje rośliny dziko rosnące w dekoracji przestrzennej i florystyce
Umiejętności
U1 - student rozpoznaje i praktycznie stosuje rośliny dziko rosnące w kompozycjach przestrzennych i 
bukieciarstwie
Kompetencje społeczne
K1 - student ma świadomość bioróżnorodności gatunków roślinnych w środowisku naturalnym i zna możliwości 
ich wykorzystania we florystyce

LITERATURA PODSTAWOWA
1) M. Kosiński, R. Krzyściak-Kosiński, 2008r., "Atlas ziół", wyd. Pascal, 2) Z. Nawara, 2012r., "Rośliny łąkowe", 
wyd. Multico, 3) B. Grabowska, T. Kubała, 2006r., "Byliny okrywowe i runa leśnego", wyd. Oficyna Botanica.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Rośliny ze stanowisk naturalnych w 
kompozycjach przestrzennych i florystyce
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-2-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 2 / 3

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia laboratoryjne, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia 
laboratoryjne: 30, 
Wykład: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne(K1, U1, W1) : 
ćwiczenia terenowe,projektowe, audytoryjne, 
Wykład(K1, U1, W1) : prezentacja 
multimedialna

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: Kolokwium 
pisemne - pytania otwarte(K1, U1, 
W1) ;WYKŁAD: Kolokwium pisemne - pytania 
otwarte(K1, U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 3
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
brak
Wymagania wstępne:
brak

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Ogrodnictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
przedmiot prowadzony w małych grupach



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-2-C
ECTS:3
CYKL: 2018L

ROŚLINY ZE STANOWISK NATURALNYCH W KOMPOZYCJACH 
PRZESTRZENNYCH I FLORYSTYCE

 

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia laboratoryjne 30 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 0 godz.
45 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do kolokwium 25 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 5 godz.

30 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 75 h : 25 h/ECTS = 3,00 ECTS
średnio: 3 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,80 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 1,20 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-20-D
ECTS: 3
CYKL: 2017L

SPECJALIZACYJNE SEMINARIUM MAGISTERSKIE
SPECIALIZATION GRADUATE SEMINAR

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Problematyka zajęć obejmuje praktyczne i teoretyczne aspekty poszerzonych zagadnień związanych z 
technologią produkcji roślin warzywnych,sadowniczych i ozdobnych. Student prezentuje wyniki badań własnych 
dotyczących pracy. Przedmiot jest realizowany w oparciu o elementy samokształcenia (referaty seminaryjne, 
dyskusja) pod kierunkiem samodzielnego pracownika naukowego z dyscypliny Ogrodnictwo.
WYKŁADY:
Problematyka zajęć obejmuje praktyczne i teoretyczne aspekty poszerzonych zagadnień związanych z 
technologią produkcji roślin warzywnych,sadowniczych i ozdobnych. Student prezentuje wyniki badań własnych 
dotyczących pracy. Przedmiot jest realizowany w oparciu o elementy samokształcenia (referaty seminaryjne, 
dyskusja) pod kierunkiem samodzielnego pracownika naukowego z dyscypliny
CEL KSZTAŁCENIA:
Poznanie szerokich aspektów zrównoważonej produkcji ogrodniczej w świetle literatury krajowej i zagranicznej. 
Posiada umiejętność praktycznego i teoretycznego wykorzystania wiedzy ogrodniczej, sterowanie jakością 
produkcji oraz upowszechnianie wiedzy ogrodniczej. Prezentowanie wiedzy w określonej specjalności 
ogrodniczej.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_U03+, InzA_W01+, R2A_K01+, R2A_K02++, R2A_K07+, 

R2A_U01+, R2A_U03+, R2A_W04+, R2A_W05+, R2A_W06+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K01+, K2_K05++, K2_U01+, K2_W01+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - student dysponuje poszerzoną wiedzą technologiczną i techniczną z zakresu warzywnictwa, sadownictwa i 
roślin ozdobnych. Poznanie szerokich aspektów zrównoważonej produkcji ogrodniczej w świetle literatury 
krajowej i zagranicznej
Umiejętności
U1 - Posiada umiejętność rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych związanych z technologiami 
uprawy roślin ogrodniczych. Umiejętnie przetwarza i interpretuje wyniki badań
Kompetencje społeczne
K1 - Absolwent jest przygotowany do ciągłego doskonalenia swoich wiadomości i umiejętności zna technologię 
produkcji roślin ogrodniczych.
K2 - Umie planować, inspirować i pracować w zespole. Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać w pracy zawodowej 
z zachowaniem zasad prawnych i etycznych

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Wejner J., 1998r., "Technika pisania i prezentowania przyrodniczych", wyd. PWN Warszawa, 2) Różni 
autorzy, "Literatura krajowa i zagraniczna dotycząca ogrodnictwa".
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: D - przedmioty 

specjalizacyjne
Kod ECTS: 01018-20-D
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Urządzanie i pielęgnacja 
terenów zieleni, 
Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 1

Rodzaje zajęć:

Seminarium

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Seminarium: 45

Formy i metody dydaktyczne:

Seminarium(K1, K2, U1, W1) : Seminarium 
magisterskie: prezentacje multimedialne, 
wykłady, praca zespołowa,wyjazd do 
specjalistycznych gospodarstw

Forma i warunki weryfikacji efektów:

SEMINARIUM: Prezentacja - wykonanie 
prezentacji i ich zreferowanie(K1, K2, U1, 
W1) ;SEMINARIUM: Kolokwium ustne - 
dotyczące zagadnień związanych 
ogrodnictwem i daną specjalnością(K1, K2, 
W1)

Liczba pkt. ECTS: 3
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
brak
Wymagania wstępne:
ogólne wiadomości zdobyte w trakcie studiów

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Ogrodnictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
brak



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-20-D
ECTS:3
CYKL: 2017L

SPECJALIZACYJNE SEMINARIUM MAGISTERSKIE
SPECIALIZATION GRADUATE SEMINAR

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: seminarium 45 godz.

- konsultacje 0 godz.
45 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do zajęć 10 godz.

- przygotowanie prezentacji 20 godz.

30 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 75 h : 25 h/ECTS = 3,00 ECTS
średnio: 3 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,80 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 1,20 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-20-D
ECTS: 3
CYKL: 2018Z

SPECJALIZACYJNE SEMINARIUM MAGISTERSKIE
SPECIALIZATION GRADUATE SEMINAR

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Problematyka zajęć obejmuje praktyczne i teoretyczne aspekty poszerzonych zagadnień związanych z 
technologią produkcji roślin warzywnych,sadowniczych i ozdobnych. Przedmiot jest realizowany w oparciu o 
elementy samokształcenia (referaty seminaryjne, dyskusja) pod kierunkiem samodzielnego pracownika 
naukowego z dyscypliny Ogrodnictwo.
WYKŁADY:
Problematyka zajęć obejmuje praktyczne i teoretyczne aspekty poszerzonych zagadnień związanych z 
technologią produkcji roślin warzywnych,sadowniczych i ozdobnych. Przedmiot jest realizowany w oparciu o 
elementy samokształcenia (referaty seminaryjne, dyskusja) pod kierunkiem samodzielnego pracownika 
naukowego z dyscypliny
CEL KSZTAŁCENIA:
Poznanie szerokich aspektów zrównoważonej produkcji ogrodniczej w świetle literatury krajowej i zagranicznej. 
Posiada umiejętność praktycznego i teoretycznego wykorzystania wiedzy ogrodniczej, sterowanie jakością 
produkcji oraz upowszechnianie wiedzy ogrodniczej. Prezentowanie wiedzy w określonej specjalności 
ogrodniczej.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_U03+, InzA_W01+, R2A_K01+, R2A_K02++, R2A_K07+, 

R2A_U01+, R2A_U03+, R2A_W04+, R2A_W05+, R2A_W06+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K01+, K2_K05++, K2_U01+, K2_W01+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - student dysponuje poszerzoną wiedzą technologiczną i techniczną z zakresu warzywnictwa, sadownictwa i 
roślin ozdobnych. Poznanie szerokich aspektów zrównoważonej produkcji ogrodniczej w świetle literatury 
krajowej i zagranicznej
Umiejętności
U1 - Posiada umiejętność rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych związanych z technologiami 
uprawy roślin ogrodniczych. Umiejętnie przetwarza i interpretuje wyniki badań
Kompetencje społeczne
K1 - Absolwent jest przygotowany do ciągłego doskonalenia swoich wiadomości i umiejętności zna technologię 
produkcji roślin ogrodniczych.
K2 - Umie planować, inspirować i pracować w zespole. Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać w pracy zawodowej 
z zachowaniem zasad prawnych i etycznych

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Wejner J., 1998r., "Technika pisania i prezentowania przyrodniczych", wyd. PWN Warszawa, 2) Różni 
autorzy, "Literatura krajowa i zagraniczna dotycząca ogrodnictwa".
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: D - przedmioty 

specjalizacyjne
Kod ECTS: 01018-20-D
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Urządzanie i pielęgnacja 
terenów zieleni, 
Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 1

Rodzaje zajęć:

Seminarium

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Seminarium: 45

Formy i metody dydaktyczne:

Seminarium(K1, K2, U1, W1) : Seminarium 
magisterskie: prezentacje multimedialne, 
wykłady, praca zespołowa,wyjazd do 
specjalistycznych gospodarstw

Forma i warunki weryfikacji efektów:

SEMINARIUM: Prezentacja - wykonanie 
prezentacji i ich zreferowanie(K1, K2, U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 3
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
brak
Wymagania wstępne:
ogólne wiadomości zdobyte w trakcie studiów

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Ogrodnictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
brak



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-20-D
ECTS:3
CYKL: 2018Z

SPECJALIZACYJNE SEMINARIUM MAGISTERSKIE
SPECIALIZATION GRADUATE SEMINAR

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: seminarium 45 godz.

- konsultacje 0 godz.
45 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do zajęć 10 godz.

- przygotowanie prezentacji 20 godz.

30 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 75 h : 25 h/ECTS = 3,00 ECTS
średnio: 3 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,80 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 1,20 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-20-D
ECTS: 3
CYKL: 2018L

SPECJALIZACYJNE SEMINARIUM MAGISTERSKIE
SPECIALIZATION GRADUATE SEMINAR

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Problematyka zajęć obejmuje praktyczne i teoretyczne aspekty poszerzonych zagadnień związanych z 
technologią produkcji roślin warzywnych, sadowniczych i ozdobnych.Zagadnienia te Student przedstawia w 
formie pisemnej i ustnej. Prezentuje wiadomości dotyczące zebranej literatury, wyników badań związanych z 
tematem swojej pracy magisterskiej.
WYKŁADY:
brak
CEL KSZTAŁCENIA:
Poznanie szerokich aspektów zrównoważonej produkcji ogrodniczej w świetle literatury krajowej i zagranicznej. 
Posiada umiejętność praktycznego i teoretycznego wykorzystania wiedzy ogrodniczej, sterowanie jakością 
produkcji oraz upowszechnianie wiedzy ogrodniczej. Prezentowanie wiedzy w określonej specjalności 
ogrodniczej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_K01+, InzA_U01+, InzA_U03+, InzA_U07+, InzA_W01+, 

InzA_W03+, R2A_K01+, R2A_K02+, R2A_K05+, R2A_K07+, 
R2A_U01+, R2A_U03+, R2A_U04+, R2A_U08+, R2A_U09+, 
R2A_W02+, R2A_W04+, R2A_W05+, R2A_W06++, R2A_W07+,

Symbole ef. kierunkowych: K2_K01+, K2_K03+, K2_K05+, K2_U01+, K2_U05+, K2_U06+, 
K2_W01+, K2_W05+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Poznanie szerokich aspektów zrównoważonej produkcji ogrodniczej w świetle literatury krajowej i 
zagranicznej
W2 - Absolwent dysponuje poszerzoną wiedzą technologiczną i techniczną z zakresu warzywnictwa, 
sadownictwa i roślin ozdobnych.
Umiejętności
U1 - Posiada umiejętność rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych związanych z technologiami 
uprawy roślin ogrodniczych. Umiejętnie przetwarza i interpretuje wyniki badań.
U2 - Potrafi przedstawić w formie pisemnej i ustnej wiadomości dotyczące zebranej literatury na temat swojej 
pracy magisterskiej
U3 - Posiada umiejętność rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych związanych z technologiami 
uprawy roślin ogrodniczych. Umiejętnie przetwarza i interpretuje wyniki badań
Kompetencje społeczne
K1 - Absolwent jest przygotowany do ciągłego doskonalenia swoich wiadomości i umiejętności zna technologię 
produkcji roślin ogrodniczych
K2 - Umie planować, inspirować i pracować w zespole
K3 - Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Wejner J., 1998r., "Technika pisania i prezentowania przyrodniczych", wyd. PWN Warszawa, 2) Różni 
autorzy, "Literatura krajowa i zagraniczna dotycząca ogrodnictwa".
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: D - przedmioty 

specjalizacyjne
Kod ECTS: 01018-20-D
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Urządzanie i pielęgnacja 
terenów zieleni, 
Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 1

Rodzaje zajęć:

Seminarium magisterskie

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Seminarium 
magisterskie: 45

Formy i metody dydaktyczne:

Seminarium magisterskie(K1, K2, K3, U1, U2, 
U3, W1, W2) : Przedmiot jest realizowany w 
oparciu o elementy samokształcenia pod 
kierunkiem samodzielnego pracownika 
naukowego z dyscypliny Ogrodnictwo 
(referaty seminaryjne, dyskusja) .

Forma i warunki weryfikacji efektów:

SEMINARIUM MAGISTERSKIE: Prezentacja 
- przedstawienie prezentacji dotyczącej 
tematów związanych z wiedzą 
ogrodniczą(K1, K2, K3, U1, U2, U3, W1, 
W2) ;SEMINARIUM MAGISTERSKIE: Praca 
dyplomowa - przedstawienie koncepcji pracy 
magisterskiej - semestr I przedstawienie 
poszczególnych elementów całej pracy 
magisterskiej- semestr II(K1, K2, K3, U1, U2, 
U3, W1, W2)

Liczba pkt. ECTS: 3
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
brak
Wymagania wstępne:
podstawowe wiadomości z zakresu 
studiowanego kierunku i specjalności

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Ogrodnictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
przedmiot prowadzony w małych grupach 12 
osobowych



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-20-D
ECTS:3
CYKL: 2018L

SPECJALIZACYJNE SEMINARIUM MAGISTERSKIE
SPECIALIZATION GRADUATE SEMINAR

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: seminarium magisterskie 45 godz.

- konsultacje 0 godz.
45 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do zajęć 7 godz.

- przygotowanie pracy 23 godz.

30 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 75 h : 25 h/ECTS = 3,00 ECTS
średnio: 3 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,80 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 1,20 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01018-20-A
ECTS: 3
CYKL: 2017L

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO
STATISTICS AND EXPERIMENTATION

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Rachunek prawdopodobieństwa. Analiza statystyczna danych z próby. Rozkład normalny. Standaryzacja 
zmiennych. Wnioskowanie statystyczne. Test dla różnicy między dwiema średnimi. Analiza wariancji jedno- i 
wieloczynnikowa (ANOVA). Regresja i korelacja. Test chi-kwadrat.
WYKŁADY:
Rachunek prawdopodobieństwa i jego wykorzystanie w badaniach naukowych. Statystyki opisowe w 
doświadczalnictwie ogrodniczym. Zmienna losowa dyskretna. Zmienna losowa ciągła. Rozkład normalny - 
standaryzacja. Estymacja punktowa i przedziałowa. Wnioskowanie statystyczne. Hipoteza statystyczna. Test 
istotności. Modelowanie zjawisk z zakresu badań ogrodniczych. Założenia ANOVA. Układ doświadczalny 
całkowicie losowy i losowanych bloków – założenia teoretyczne. Układy doświadczeń dwuczynnikowych – 
założenia teoretyczne. Korelacja i regresja liniowa. Modele regresji wielowymiarowej. Test chi-kwadrat. Testy 
nieparametryczne.
CEL KSZTAŁCENIA:
1.Przekazanie wiedzy statystycznej. 2.Rozwijanie umiejętności planowania prac badawczych w ogrodnictwie 
oraz analiza wyników badań z wykorzystaniem metod wnioskowania statystycznego.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: R2A_K08+, R2A_U01+, R2A_U03+, R2A_W01+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K07+, K2_U01+, K2_W03+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - posiada rozszerzoną wiedzę ze statystyki matematycznej w tym stosowania podstawowych metod 
statystycznych w praktyce, dostosowaną do specyfiki prowadzenia doświadczeń z szeroko rozumianego 
ogrodnictwa
Umiejętności
U1 - samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego 
ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Kompetencje społeczne
K1 - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie planowania i realizacji zadań związanych z 
produkcja ogrodniczą

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Gołaszewski J. Puzio-Idźkowska M., Stawiana-Kosiorek A., Załuski D. , 2003r., "Statystyka dla przyrodników 
z przykładami i zadaniami", wyd. UWM Olsztyn, s.129, 2) Januszewicz E. K., Puzio-Idźkowska M., 2003r., 
"Doświadczalnictwo rolnicze. Przewodnik do ćwiczeń", wyd. UWM Olsztyn, s.177, 3) Łomnicki A., 1999r., 
"Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników", wyd. PWN Warszawa, s.282, 4) Szczepański K., Rejman S., 
1987r., "Metodyka badań sadowniczych", wyd. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, s.216.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Statystyka i doświadczalnictwo
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: A - przedmioty 

podstawowe
Kod ECTS: 01018-20-A
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Urządzanie i pielęgnacja 
terenów zieleni, 
Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 1

Rodzaje zajęć:

Wykład, Ćwiczenia komputerowe

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Wykład: 15, 
Ćwiczenia 
komputerowe: 30

Formy i metody dydaktyczne:

Wykład(K1, U1, W1) : Wykład - wykład z 
prezentacją multimedialną - informacyjny , 
Ćwiczenia komputerowe(K1, U1, W1) : 
Ćwiczenia audytoryjne - Rozwiązywanie 
zadań i analiza wyników

Forma i warunki weryfikacji efektów:

WYKŁAD: Egzamin pisemny - Egzamin 
pisemny (ustrukturyzowane pytania)(K1, U1, 
W1) ;ĆWICZENIA KOMPUTEROWE: 
Kolokwium pisemne - Sprawdzian pisemny 1 
- rozwiązywanie zadań, interpretacja wyników 
(K1, U1, W1) ;ĆWICZENIA 
KOMPUTEROWE: Kolokwium pisemne - 
Sprawdzian pisemny 2 - rozwiązywanie 
zadań, interpretacja wyników (K1, U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 3
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
brak
Wymagania wstępne:
brak

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01018-20-A
ECTS:3
CYKL: 2017L

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO
STATISTICS AND EXPERIMENTATION

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia komputerowe 30 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 7 godz.
52 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do egzaminu 10 godz.

- przygotowanie do kolokwiów 6 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 7 godz.

23 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 75 h : 25 h/ECTS = 3,00 ECTS
średnio: 3 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 2,08 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,92 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01118-20-O
ECTS: 2
CYKL: 2018L

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W OGRODNICTWIE
INFORMATION TECHNOLOGIES IN HORTICULTURE

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Komputerowe wspomaganie projektowania z programem AutoCAD. Normatywne metody zapisu graficznego 
(rzutowanie prostokątne, rzutowanie aksonometryczne, wymiarowanie). Grafika wektorowa w programie 
CorelDraw. Komputerowa analiza obrazu z programem ImageJ. Komputerowe wspomaganie obliczeń 
statystycznych z programem STATISTICA
WYKŁADY:
Normatywne metody zapisu graficznego (rzutowanie prostokątne, rzutowanie aksonometryczne, 
wymiarowanie). Grafika wektorowa i rastrowa. Analiza obrazu. Statystyczna analiza danych eksperymentalnych.
CEL KSZTAŁCENIA:
Celem kształcenia jest nabycie umiejętności komputerowego wspomagania projektowania - CAD (Computer 
Aided Design) oraz zastosowania zaawansowanych aplikacji do przetwarzania danych graficznych i liczbowych

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_U01+, InzA_U02++, InzA_W02+, R2A_K01+, R2A_K07+, 

R2A_U02++, R2A_U04+++, R2A_W01+, R2A_W05+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K01+, K2_U02++, K2_U06+, K2_W03+, K2_W06+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Zna normatywne metody zapisu graficznego 
W2 - Zna metody komputerowego obliczania analiz statystycznych
Umiejętności
U1 - Stosuje wspomaganie komputerowe w projektowaniu (CAD) i inne narzędzia graficzne podczas prac 
projektowych
U2 - Stosuje normatywne formy zapisu graficznego 
U3 - Stosuje komputerowe narzędzia w analizach statystycznych
Kompetencje społeczne
K1 - Zgadza się z koniecznością stałego uzupełniania wiedzy w zakresie zmian postępowych oprogramowania 
typu CAD oraz innych narzędzi komputerowych stosowanych w przetwarzaniu danych graficznych i liczbowych

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Sikorski P., Fornal B., Fortuna-Antoszkiewicz B., Czyżowski B., 2006r., "AutoCAD w architekturze krajobrazu. 
Wprowadzenie.", wyd. SGGW, 2) Zimek R., 2008r., "CorelDraw X4. Ćwiczenia praktyczne.", wyd. Helion, 3) 
Luszniewicz A., Słaby T., 2008r., "Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i 
zastosowania.", wyd. Wydawnictwo C.H.Beck .
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Technologie informacyjne w ogrodnictwie
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: O - przedmioty 

kształcenia ogólnego
Kod ECTS: 01118-20-O
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Dekoracja przestrzenna i 
florystyka, Urządzanie i 
pielęgnacja terenów 
zieleni

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 2 / 3

Rodzaje zajęć:

Wykład, Ćwiczenia komputerowe

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Wykład: 10, 
Ćwiczenia 
komputerowe: 20

Formy i metody dydaktyczne:

Wykład(W1, W2) : Wykład informacyjny z 
prezentacją multimedialną., Ćwiczenia 
komputerowe(K1, U1, U2, U3, W1, W2) : 
Ćwiczenia praktyczne z użyciem komputera

Forma i warunki weryfikacji efektów:

WYKŁAD: Kolokwium praktyczne - 
Przedstawienie diagramu związków encji 
wylosowanego problemu(K1, U1, U2, U3, 
W1, W2) ;ĆWICZENIA KOMPUTEROWE: 
Kolokwium praktyczne - Praktyczne 
wykonanie zadań z programem AutoCAD.
(K1, U1, U2, U3, W1, W2) ;ĆWICZENIA 
KOMPUTEROWE: Kolokwium praktyczne - 
Praktyczne wykonanie zadań z poznanymi 
aplikacjami dedykowanymi dla grafiki 
wektorowej i rastrowej.(K1, U1, U2, U3, W1, 
W2)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
n/a
Wymagania wstępne:
n/a

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. inż. Dariusz Załuski

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
 



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01118-20-O
ECTS:2
CYKL: 2018L

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W OGRODNICTWIE
INFORMATION TECHNOLOGIES IN HORTICULTURE

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia komputerowe 20 godz.

- udział w: wykład 10 godz.

- konsultacje 0 godz.
30 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do kolokwiów 10 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 10 godz.

20 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 50 h : 25 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,20 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,80 punktów 

ECTS,



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

13918-20-B
ECTS: 2
CYKL: 2017L

TOKSYNY I SUBSTANCJE SZKODLIWE W OGRODNICTWIE
TOXINS AND HARMFUL SUBSTANCES IN HORTICULTURE

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Regulamin i przepisy BHP obowiązujące studentów uczestniczących w zajęciach. Podstawowe pojęcia 
toksykologiczne. Oznaczanie wybranych substancji toksycznych (saponin, alkaloidów) w materiale roślinnym. 
Wykorzystanie metod biologicznych (m. in. Daphtoxkit) do oceny toksyczności substancji szkodliwych 
występujących w roślinach ogrodniczych. Wyznaczanie wskaźników toksyczności.
WYKŁADY:
Toksykologia jako dyscyplina naukowa i jej zakres (rys historyczny). Ogólne definicje terminów używanych w 
toksykologii środowiska. Klasy toksyn roślinnych – podział i charakterystyka. Lokalizacja toksyn w roślinie. 
Czynniki wpływające na zawartość toksyn w roślinach. Mechanizm toksycznego działania wybranych toksyn 
roślinnych. Neutralizacja toksyn w tkankach roślinnych. Odporność form dzikich. Funkcje toksyn roślinnych. 
Zróżnicowane działanie trucizn roślinnych na organizmy żywe.
CEL KSZTAŁCENIA:
Zapoznanie studentów z toksynami i substancjami szkodliwymi występującymi w roślinach oraz ich interakcjami 
między roślinami a organizmami żywymi.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: R2A_K01+, R2A_K02+, R2A_K06+, R2A_K07+, R2A_U04+, 

R2A_U05+, R2A_W04+, R2A_W05+, R2A_W06+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K01+, K2_K04+, K2_K05+, K2_U06+, K2_U07+, K2_W06+, 

K2_W12+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Ma wiedzę pogłębioną o podstawowych toksynach i substancjach szkodliwych występujących w roślinach.
W2 - Ma rozszerzoną wiedzę o roli i funkcjach toksyn roślinnych oraz ich oddziaływaniu na organizmy żywe. 
Wykazuje znajomość dawek toksycznych związków chemicznych występujących w roślinach.
Umiejętności
U1 - Posiada umiejętność identyfikacji, wykrywania i oceny ryzyka wynikającego z obecności związków 
toksycznych w roślinach i podejmowania decyzji. 
U2 - Samodzielnie określa stężenie efektywne wybranych związków toksycznych wobec różnych bioindykatorów.
Kompetencje społeczne
K1 - Rozumie potrzebę uczenia się. Ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania się.
K2 - Potrafi współpracować i pracować w grupie.
K3 - Ma świadomość odpowiedzialności za stan środowiska.

LITERATURA PODSTAWOWA
1.)Rejmer P. 1997. Podstawy ekotoksykologii. Wyd. Ekoinżynieria, Lublin., 2.) Siemiński M. 2007. 
Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wyd. PWN. Warszawa., 3) Harborne J.B. 1993. Ekologia biochemiczna. 
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa., 5.) Kączkowski J. 1993. Biochemia roślin. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa., 
Adomas B., Murawa D. 2006. Ćwiczenia z toksykologii srodowiska. Wyd.UWM w Olsztynie, Olsztyn.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Toksyny i substancje szkodliwe w ogrodnictwie
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: B - przedmioty 

kierunkowe
Kod ECTS: 13918-20-B
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Urządzanie i pielęgnacja 
terenów zieleni, 
Dekoracja przestrzenna i 
florystyka

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 1

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia laboratoryjne, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia 
laboratoryjne: 15, 
Wykład: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne(K2, U1, U2, W2) : 
Ćwiczenia laboratoryjne , Wykład(K1, K3, U1, 
W1, W2) : Wykład - wykład z prezentacją 
multimedialną

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: 
Sprawozdanie - Sprawozdanie 1 - 
sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych (K2, 
U1, U2, W1, W2) ;ĆWICZENIA 
LABORATORYJNE: Kolokwium pisemne - 
Kolokwium pisemne 1 - kolokwium pisemne z 
pytaniami otwartymi (U1, U2, W1, 
W2) ;WYKŁAD: Sprawdzian pisemny - 
Sprawdzian pisemny 1 - zaliczenie pisemne z 
pytaniami otwartymi (K1, K3, U1, W1, W2)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
Chemia, fizjologia roślin
Wymagania wstępne:
-

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Toksykologii Środowiska , Katedra 
Chemii , ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Barbara Adomas

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
Liczebność grup do 12 osób



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

13918-20-B
ECTS:2
CYKL: 2017L

TOKSYNY I SUBSTANCJE SZKODLIWE W OGRODNICTWIE
TOXINS AND HARMFUL SUBSTANCES IN HORTICULTURE

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia laboratoryjne 15 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 1 godz.
31 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do kolokwium 6 godz.

- przygotowanie do pisemnego zaliczenia wykładów 8 godz.

- wykonanie sprawozdań 7 godz.

21 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 52 h : 26 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,19 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,81 punktów 

ECTS,
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