
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

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni
Poziom studiów
Drugiego stopnia
Kod programu

1802-SMU-UPTZ_KRK



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

01018-20-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

01018-22-C
ECTS: 2
CYKL: 2018L

ANTROPOGENICZNE SKAŻENIA ŚRODOWISKA
ANTHROPOGENICAL ENVIRONMENTAL CONTAMINATION

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Ocena stężeń wybranych składników chemicznych w wodach gruntowych, powierzchniowych i studziennych na 
obszarach wiejskich. Zasady bilansowania składników biogennych w gospodarstwie rolniczym. Określenie 
stopnia wymycia składników pokarmowych z gleby. Zawartość próchnicy jako wskaźnik degradacji środowiska 
glebowego. Zakwaszenie, zasolenie i naruszenie równowagi jonowej w glebie spowodowane czynnikami 
antropogenicznymi - skutki ekologiczno-produkcyjne. Określenie stopnia skażenia gleb metalami ciężkimi. 
Kryteria oceny jakości płodów rolnych.
WYKŁADY:
Źródła i podział antropogennych zanieczyszczeń środowiska. Zanieczyszczenia punktowe i rozproszone - drogi 
migracji. Zanieczyszczenia wód gruntowych, powierzchniowych i podziemnych. Eutrofizacja wód i jej skutki. 
Zanieczyszczenia organiczne wód. Zanieczyszczenia atmosferyczne i ich depozycja. Emisja zanieczyszczeń. 
Zanieczyszczenia gazowe i pyłowe. Międzynarodowe działania w zakresie ochrony atmosfery. 
Mikrozanieczyszczenia (WWA, PCB, THM, SPC fenole, metale ciężkie, radionuklidy) oraz miary ich 
toksyczności. Charakterystyka ścieków, osadów ściekowych i odpadów stałych pod kątem ich przydatności do 
przyrodniczego zagospodarowania (rekultywacja gruntów, melioracyjne użyźnianie gleb, nawożenie użytków 
rolnych, mulczowanie, nawadnianie, produkcja podłoży ogrodniczych). Nawozy mineralno – organiczne 
wyprodukowane na bazie odpadów i możliwości ich wykorzystania w ogrodnictwie. Zagrożenia dla środowiska 
wynikające z przyrodniczego wykorzystania ścieków i odpadów.
CEL KSZTAŁCENIA:
Zrozumienie związków przyczynowo-skutkowych między działalnością gospodarczą człowieka a zmianami w 
środowisku przyrodniczym; uzyskanie wiedzy w zakresie: rodzajów zanieczyszczeń antropogennych, źródeł ich 
emisji, oddziaływania środowiskowego oraz metod ochrony środowiska przed ich powstawaniem i 
rozprzestrzenianiem (zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju).

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_K01+, InzA_U01+, InzA_U04+, InzA_W02+, InzA_W03+, 

R2A_K03+, R2A_K05+, R2A_K07+, R2A_U01+, R2A_U05+, 
R2A_U07+, R2A_U08+, R2A_W01+, R2A_W02+, R2A_W04+,

Symbole ef. kierunkowych: K2_K01+, K2_K02+, K2_K03+, K2_U01+, K2_U02+, K2_U04+, 
K2_U06+, K2_W05+, K2_W06+, K2_W11+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Potrafi wskazać rodzaje, przyczyny i skutki emisji zanieczyszczeń ze źródeł antropogennych. (K2_W011)
W2 - Zna punkty krytyczne, w których może pojawiać się niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska. 
(K2_W06)
W3 - Zna przepisy prawne, które regulują problemy ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze źródeł antropogennych. (K2_W05)
Umiejętności
U1 - Potrafi zidentyfikować rodzaje i źródła zanieczyszczeń antropogennych. (K2_U01)
U2 - Potrafi określić drogi migracji substancji i związków chemicznych w środowisku. (K2_U02)
U3 - Posiada umiejętności swobodnego prowadzenia obliczeń w zakresie ładunków migrujących 
zanieczyszczeń, w tym umiejętność prowadzenia obliczeń bilansowych. (K2_U06)
U4 - Potrafi przewidywać skutki obecności substancji szkodliwych w środowisku. (K2_U04)
Kompetencje społeczne
K1 - Absolwent ma świadomość ważności zagadnień ochrony środowiska w sferze działalności gospodarczej 
człowieka. (K2_K02)
K2 - Jest odpowiedzialny za podejmowane decyzje w zakresie wdrażania i przestrzegania przepisów prawa. 
(K2_K03)
K3 - Rozumie potrzebę prowadzenia działań ukierunkowanych na zabezpieczenia środowiska przed skutkami 
oddziaływania antropogenicznych zanieczyszczeń. (K2_K01)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Kociołek- Balawejder E., Stanisławska E. , Chemia środowiska, t. , Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 
2012, s. 429 2) Duffy S. J., VanLoon G., Chemia środowiska, t. , PWN, 2007, s. 613 3) Janka R.M., 
Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. Podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji., t. , PWN, 2013, s. 400 
4) Wierzbicka M. (red.), Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale. , t. , UW, 2015, s. 578 5) Marczewska B., 
Mazurkiewicz-Boroń G. (red.), Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych., t. , 
KUL, 2014, s. 444
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Merkisz, J., W. Piekarski, T. Słowik, Motoryzacyjne zanieczyszczenia środowiska. , t. , AR Lublin, , s.

Przedmiot/moduł:
Antropogeniczne skażenia środowiska
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-22-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: 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: 15, 
Wykład: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne(K1, K2, K3, U1, U2, 
U3, U4) : Ćwiczenia laboratoryjne - 
prezentacja instrumentów pomiarowych, 
analiza uzyskanych wyników. Opracowanie 
wskazanych zagadnień (U1, U2, U3, U4, K1, 
K2, K3), Wykład(U2, W1, W2, W3) : Wykład - 
Prezentacja komputerowa tekstowo-graficzna 
(tabele, wykresy, fotografie) (W1, W2, W3)

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: 
Sprawdzian pisemny - Analiza uzyskanych 
wyników(null) ;ĆWICZENIA 
LABORATORYJNE: Sprawozdanie - Analiza 
kontrolna 1 - Bieżąca kontrola w czasie zajęć 
laboratoryjnych. Zaliczanie praktyczne 
ćwiczeń (U1, U3, U4, K1, K2, K3)(K1, 
U1) ;ĆWICZENIA LABORATORYJNE: 
Prezentacja - Analiza zadanego problemu w 
formie pisemnej oraz multimedialna 
prezentacja opracowań, dyskusja tematyczna 
(U1, U2, U3, U4, K1, K2, K3)(K2, K3, U2, U3, 
U4) ;WYKŁAD: Kolokwium pisemne - 
Zaliczenie na ocenę. Pozytywny wynik z 2 
kolokwiów, pozwalający na ocenę 
przyswojenia wiedzy teoretycznej 
przedstawianej na wykładach (W1, W2, W3, 
U2)(K2, U1, U4, W1, W2, W3)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
Chemia ogólna, agroekologia, ochrona 
środowiska, chemia rolna , gleboznawstwo
Wymagania wstępne:
Student powinien posiadać podstawową 
wiedzę z zakresu ochrony środowiska i 
geochemii na poziomie studiów magisterskich 
na kierunku ogrodnictwo

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Chemii Środowiska ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

prof. dr hab. Wiera Sądej

Osoby prowadzące przedmiot:



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.

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

01018-22-C
ECTS:2
CYKL: 2018L

ANTROPOGENICZNE SKAŻENIA ŚRODOWISKA
ANTHROPOGENICAL ENVIRONMENTAL CONTAMINATION

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 do kolokwiów 10 godz.

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

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

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

01018-22-C
ECTS: 1,5
CYKL: 2017L

DRZEWA I KRZEWY OZDOBNE
ORNAMENTAL TREES AND SHRUBS

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Rozpoznawanie wybranych gatunków oraz odmian drzew i krzewów liściastych. Rozpoznawanie niektórych 
gatunków i odmian drzew i krzewów iglastych. Zajęcia terenowe realizowane w Ogrodzie Dydaktyczno – 
Doświadczalnym UWM, na terenie Kortowa oraz w Arboretum Leśnym w Kudypach.
WYKŁADY:
Zastosowanie drzew i krzewów ozdobnych w zagospodarowaniu terenów zieleni. Charakterystyka drzew i 
krzewów liściastych z wybranych rodzajów: Ailanthus, Acer, Aesculus, Alnus, Betula, Castanea, Carpinius 
Catalpa, Cercidiphyllum, Fagus, Fraxinus, Gleditsia Gymnocladus, Juglans, Liquidambar, Liriodendron, Malus, 
Ostrya, Pterocarya, Phellodendron, Populus, Padus, Platanus, Robienia, Salix, Sophora, Sorbus, Tilia, Ulmus, 
Quercus, Amygdalus, Berberis, Buddleja, Buxus, Caragana, Cornus, Corylus, Cotinus, Cotoneaster, Crataegus 
Calycanthus, Colutea, Cytisus, Daphne, Deutzia, Euonymus Fothergilla, Genista, Forsythia Hamamelis, 
Hydrangea, Ilex, Kalmia, Kerria, Laburnum, Ligustrum, Lonicera, Mahonia, Philadelphus, Physocarpus, Pieris, 
Potentilla, Pyracantha, Rhus, Sorbaria, Spiraea, Symphoricarpos, Syringa, Tamarix, Viburnum, Weigela (opis 
gatunku, wymagania, zastosowanie. Charakterystyka niektórych drzew i krzewów iglastych: Abies, 
Chamaecyparis, Ginkgo, Juniperus, Larix, Microbiota, Metasequoia, Pseudotsuga, Picea, Pinus, Sciadopitys, 
Seguoiadendron, Taxodium, Thujopsis, Tsuga, Thuja, Taxus, (opis gatunku, wymagania, zastosowanie).
CEL KSZTAŁCENIA:
Poznanie gatunków i odmian drzew i krzewów liściastych i iglastych stosowanych na terenach zieleni miejskiej. 
Poznanie techniki sadzenia drzewostanu i przesadzania starszych drzew lub krzewów, poznanie roślin 
kwaśnolubnych, pnączy.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: R2A_K01+, R2A_K07+, R2A_U06+, R2A_W04+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K01+, K2_U02+, K2_W01+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Student zna drzewa i krzewy iglaste i liściaste stosowane w terenach
Umiejętności
U1 - Student potrafi dobrać i zastosować odpowiedni gatunek lub odmianę drzewa i krzewu iglastego lub 
liściastego na wybrane stanowisko w kompozycjach w zieleni miejskiej,
Kompetencje społeczne
K1 - Rozumie potrzebę uczenia się wchodzących nowych odmian drzew i krzewów liściastych i iglastych.

LITERATURA PODSTAWOWA
sen
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Drzewa i krzewy ozdobne
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-22-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: 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: 20, 
Wykład: 10

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne(K1, U1, W1) : zajęcia 
terenowe, Wykład(null) :

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: Kolokwium 
pisemne - obejmujące zagadnienia 
poruszane na ćwiczeniach(K1, U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 1,5
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
botanika
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

01018-22-C
ECTS:1,5
CYKL: 2017L

DRZEWA I KRZEWY OZDOBNE
ORNAMENTAL TREES AND SHRUBS

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 testów z treści ćwiczeń 5 godz.

- przygotowanie zielnika 3 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

01018-21-C
ECTS: 2
CYKL: 2018L

SYMPTOMATOLOGIA CHORÓB I SZKODNIKÓW
SYMPTOMATOLOGY OF DISEASES AND PESTS

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Zasady rozpoznawania biotrofów w laboratorium: obserwacja oznak etiologicznych. Odpowiedź obronna roślin 
pod wpływem biotrofów. Metody rozpoznawania nekrotrofów: wilgotna komora. Izolacja patogenów z tkanki 
roślinnej. Hodowla patogenów na podłożach. Identyfikacja patogenów na podstawie morfologii kolonii i 
zarodników. Testy biologiczne stosowane do identyfikacji patogenów. Metody biochemiczne stosowane w 
identyfikacji bakterii. Techniki serologiczne i genetyczne stosowane do identyfikacji patogenów. Identyfikacja 
szkodników na podstawie cech morfologicznych oraz uszkodzeń wywoływanych za pomocą zróżnicowanego 
narządu gębowego. Sporządzanie preparatów mikroskowych w celu identyfikacji niektórych gatunków. 
Opracowanie metod diagnostyki najważniejszych szkodników
WYKŁADY:
Miejsce fitopatologii i entomologii w obrębie nauk biologicznych. Szkodliwość chorób i szkodników roślin 
ogrodniczych. Sposoby monitoringu upraw ogrodniczych według metodyk zatwierdzonych przez głównego 
inspektora PIORiN. Wyznaczanie progów szkodliwości występowania chorób i szkodników. Rozpoznawanie 
chorób powodowanych przez biotrofy. Diagnostyka chorób powodowanych przez nekrotrofy Rozpoznawanie 
chorób powodowanych przez czynniki nieinfekcyjne. Metody diagnostyczne stosowane w identyfikacji chorób 
roślin (biologiczne, hodowlane, immunologiczne i genetyczne). Charakterystyka oznak etiologicznych 
powodowanych przez bakterie, pierwotniaki typu Plasmodiophoromycota, patogeny z rzędu Peronosporales w 
królestwie Chromista oraz grzyby strzępkowe typów Ascomycota oraz Basidiomycota. Sposoby identyfikacji 
szkodników na podstawie uszkodzeń występujących na roślinach. Charakterystyka uszkodzeń powodowanych 
przez owady o narządzie gębowy gryzącym i kłująco-ssącym oraz iinne grupy szkodników.
CEL KSZTAŁCENIA:
Opanowanie zasad monitoringu plantacji roślin ogrodniczych oraz nabycie umiejętności rozpoznawania chorób i 
szkodników

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: R2A_K06+, R2A_U05+, R2A_W05+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K04+, K2_U07+, K2_W10+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Ma rozszerzoną wiedzę na temat biologii agrofagów roślin ogrodniczych i terenów zieleni. Zna metody 
identyfikacji chorób i szkodników. Zna sposoby ograniczenia rozprzestrzeniania się patogenów i szkodników
Umiejętności
U1 - Posiada umiejętność identyfikacji agrofagów roślin ogrodniczych i terenów zieleni. Potrafi posługiwać się 
dostępnymi kluczami do identyfikacji agrofagów. Potrafi wyizolować patogena z tkanki roślinnej. Potrafi wykonać 
proste testy diagnostyczne: biologiczne i biochemiczne
Kompetencje społeczne
K1 - Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję plonów 
ogrodniczych nie uszkodzonych przez agrofagi. Ma świadomość zagrożeń dla środowiska naturalnego 
wynikających ze stosowania środków ochrony roślin

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Kryczyńki S., Weber Z., 2010r., "Fitopatologia", wyd. PWRiL Warszawa, t.1-2, s.639, 2) Majchrzak i in., 
2001r., "Choroby roślin ogrodniczych", wyd. UWM Olsztyn, t.1, s.137, 3) Boczek J., 2001r., "Diagnostyka 
szkodników roślin i ich wrogów naturalnych", wyd. SGGW Warszawa, t.1, 4, s.567, 4) Kozłowski i in., 1994r., 
"Diagnostyka szkodników roślin i ich wrogów naturalnych", wyd. SGGW Warszawa, t.1, s.341.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Symptomatologia chorób i szkodników
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-21-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: 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: 15, 
Wykład: 15

Formy i metody dydaktyczne:

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

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: Kolokwium 
praktyczne - Rozpoznawanie symptomów 
chorób roślin na okazach 
roślinnych(U1) ;WYKŁAD: Kolokwium 
pisemne - Opisowe zaliczenie treści 
wykładów(K1, U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
biologia
Wymagania wstępne:
znajomość fizjologii roslin

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Entomologii, Fitopatologii i 
Diagnostyki Molekularnej , ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. Urszula Wachowska, prof. UWM, prof. 
dr hab. inż. Bożena Kordan

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

01018-21-C
ECTS:2
CYKL: 2018L

SYMPTOMATOLOGIA CHORÓB I SZKODNIKÓW
SYMPTOMATOLOGY OF DISEASES 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 1 godz.
31 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do zajęć 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-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

01018-22-C
ECTS: 3
CYKL: 2018L

FITOREMEDIACJA Z UDZIAŁEM ROŚLIN OGRODNICZYCH
PHYTOREMEDIATION WITH HORTICULTURAL PLANTS USE

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Hiperakumulatory w fitoremediacji. Rośliny ogrodnicze wykorzystywane w fitoekstrakcji, fitodegradacji, 
fitostabilizacji, rizofiltracji oraz fitowolatalizacji. Rośliny ogrodnicze przeznaczone do fitoremediacji terenów 
zurbanizowanych, obszarów przemysłowych, skażonych awaryjnymi wyciekami ropy naftowej. Znaczenie 
ekonomiczne fitoremediacji.
WYKŁADY:
Definicja, znaczenie ekologiczne i gospodarcze fitoremediacji. Obszary szczególnie narażone na 
zanieczyszczenia. Techniki fitoremediacji. Fitoekstrakcja ciągła i wspomagana. Substancje wspomagające 
proces fitoekstrakcji. Fitodegradacja. Fitostabilizacja. Rizofiltracja. Fitowolatalizacja.
CEL KSZTAŁCENIA:
Poznanie nowych rozwiązań dotyczących usuwania lub detoksykacji z gleby i powietrza zanieczyszczeń 
metalami ciężkimi i ksenobiotykami organicznymi powstałych w wyniku rozwoju przemysłu.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_K01+, InzA_U04+, InzA_U05+, InzA_W03+, R2A_K05+, 

R2A_U07+, R2A_W06+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K03+, K2_U04+, K2_W05+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Student ma wiedzę wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narzędzi, materiałów i 
ich praktycznych zastosowań pozwalających usunąć zanieczyszczenia ze środowiska za pomocą roślin
Umiejętności
U1 - Posiada umiejętność rozwiązywania zadań praktycznych związanych z możliwością wykorzystania roślin w 
fitoremediacji w celu poprawy jakości życia
Kompetencje społeczne
K1 - Student zna znaczenia fitoremediacji w życiu codziennym. Posiada znajomość działań zmierzających do 
ograniczenia ryzyka uprzemysłowienia i przewidywania skutków działalności człowieka

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Szczepanowska H., B. , 2001r., "Drzewa w mieście", wyd. Hortpress, 2) Chudyk A, 2005r., "Fitoremediacja 
wód zanieczyszczonych metalami ciężkimi z wykorzystaniem roślin", wyd. UMK, Toruń, 3) Gawroński S, 2011r., 
"Rośliny jako narzędzia w oczyszczaniu powietrza w terenach zurbanizowanych", wyd. Agricola SGGW, 
Warszawa.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Fitoremediacja z udziałem roślin ogrodniczych
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-22-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: 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(K1, U1, W1) : 
ćwiczenia terenowe, praktyczne, 
audytoryjne, , 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: 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

01018-22-C
ECTS:3
CYKL: 2018L

FITOREMEDIACJA Z UDZIAŁEM ROŚLIN OGRODNICZYCH
PHYTOREMEDIATION WITH HORTICULTURAL PLANTS USE

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

01018-22-C
ECTS: 3
CYKL: 2018Z

INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN OGRODNICZYCH
INTEGRATED PLANT PROTECTION OF HORTICULTURAL PLANTS

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Zapoznanie studentów z działalnością jednostek zajmujących się problematyką ochrony roślin.Prezentacje 
uczestników zajęć dotyczące aktualnych problemów ochrony roślin ogrodniczych.
WYKŁADY:
Teoria i praktyka integrowanej ochrony roślin; integrowana produkcja. Specyfika integrowanej ochrony roślin 
ogrodniczych, z uwzględnieniem organizmów pożytecznych oraz innych, niechemicznych metod zwalczania 
agrofagów, dobór środków ochrony roślin. Wybrane problemy techniki ochrony sadów. Metody zwalczania 
chwastów w sadach i na terenach zieleni. Najczęstsze błędy popełniane w ochronie roślin ogrodniczych. 
Ochrona pszczół przed zatruciami powodowanymi przez chemiczne środki ochrony roślin.
CEL KSZTAŁCENIA:
Rozszerzenie i aktualizacja wiedzy z zakresu ochrony roślin ogrodniczych.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_K01+, R2A_U05+, R2A_W05+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K04+, K2_U07+, K2_W10+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Posiada rozszerzoną wiedzę na temat aktualnych kierunków w ochronie roślin ogrodniczych, wykazuje 
znajomość nowoczesnych metod i technologii w ochronie roślin ogrodniczych
Umiejętności
U1 - Posiada rozszerzoną wiedzę na temat aktualnych kierunków w ochronie roślin ogrodniczych, wykazuje 
znajomość nowoczesnych metod i technologii w ochronie roślin ogrodniczych
Kompetencje społeczne
K1 - potrafi przewidywać skutki podejmowanych przez siebie działań i oceniać ich konsekwencje pod kątem 
jakości plonu i zagrożeń środowiskowych

LITERATURA PODSTAWOWA
1) ) Matyjaszczyk E., Tratwal A., Walczak F, 2010r., "Wybrane zagadnienia ochrony roślin w rolnictwie 
ekologicznym i integrowanej ochronie roślin.", wyd. IOR Poznań, 2) Janiszewska I. , 1992r., "Ochrona warzyw w 
szklarniach, tunelach, inspektach.", wyd. PWRiL, 3) Gnusowski B., Nowacka A., Stobiecki S., Waleczek K. , 
2010r., "Ochrona ludzi , zwierząt i środowiska przed ujemnymi skutkami stosowania środków ochrony roślin 
wraz z kontrolą bezpieczeństwa żywności", wyd. IOR Poznań, 4) Łabanowski G., Orlikowski L.,Soika G., 
Wojdyła A. , 2001r., "Ochrona drzew i krzewów iglastych.", wyd. Plantpress Sp. z o.o. Kraków .
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Integrowana ochrona roślin ogrodniczych
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-22-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: Urządzanie i pielęgnacja 
terenów zieleni

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: 10, 
Ćwiczenia 
audytoryjne: 30

Formy i metody dydaktyczne:

Wykład(K1, U1, W1) : Wykład - informacyjne 
z prezentacją multimedialną , Ćwiczenia 
audytoryjne(K1, U1, W1) : Ćwiczenia 
audytoryjne - informacyjne prezentacją 
multimedialną

Forma i warunki weryfikacji efektów:

WYKŁAD: Egzamin - Sprawdzian pisemny 2 - 
dwa sprawdziany cząstkowe dotyczące 
aktualnej tematyki wykładów i ćwiczeń 
(null) ;ĆWICZENIA AUDYTORYJNE: 
Prezentacja - Prezentacja na wybrany temat 
z zakresu integrowanej ochrony roślin 
ogrodniczych (K1, U1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 3
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
brak
Wymagania wstępne:
ukończenie I stopnia kształcenia w zakresie 
nauk rolniczych

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Ogrodnictwa , Katedra Entomologii, 
Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Tadeusz Banaszkiewicz

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

01018-22-C
ECTS:3
CYKL: 2018Z

INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN OGRODNICZYCH
INTEGRATED PLANT PROTECTION OF HORTICULTURAL PLANTS

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia audytoryjne 30 godz.

- udział w: wykład 10 godz.

- konsultacje 1 godz.
41 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do sprawdzianów i prezentacji 34 godz.

34 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: 1,64 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 1,36 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

06018-22-C
ECTS: 2,5
CYKL: 2018Z

MECHANIZACJA W PRACACH URZĄDZENIOWYCH
MECHANIZATION IN LANDSCAPING WORKS

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Budowa, regulację oraz zasady działania narzędzi i maszyn wykorzystywanych do mechanizacji prac 
urządzeniowych ogrodów. Koncepcje ukształtowania ogrodów. Projektowanie procesów technologicznych przy 
nadawaniu obszarom odpowiedniej konfiguracji. Systemy nawadniające i odwadniające tereny ogrodów.
WYKŁADY:
Klasyfikacja narzędzi i maszyn wykorzystywanych do mechanizacji prac urządzeniowych ogrodów. Profilowanie 
terenu. Maszyny związane z nadawaniem terenom odpowiedniej konfiguracji.. Nawadnianie terenów ogrodów; 
systemy zraszające.. Odwadnianie terenów. Mechanizacja przygotowania dróg i ścieżek wewnątrz ogrodów i 
parków. Maszyny i urządzenia do odspajania gruntu. Maszyny do przyśpieszania osiadania gruntu. Prace i 
sprzęt transportowy. Mechanizacja prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją ogrodów i parków: narzędzia 
ręczne, kosiarki, przetrząsacze, zgarniarki, aeratory, darniowanie, odfilcowywanie. Maszyny do kształtowania 
zieleni ogrodów:przesadzania drzew i krzewów (usuwania). Mechanizacja prac urządzeniowych w terenie a 
ochrona środowiska. Projektowanie procesów technologicznych. Zasady doboru maszyn do wykonania 
określonych zabiegów.
CEL KSZTAŁCENIA:
Zapoznanie studentów z budową, zasadami działania oraz regulacjami sprzętu do mechanizacji prac 
urządzeniowych ogrodów. Wykonanie projektu zagospodarowania oraz użytkowania określonego terenu ze 
szczególnym uwzględnieniem doboru sprzętu technicznego do mechanizacji prac urządzeniowych ogrodów.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_K01+, InzA_U08+, InzA_W02+, InzA_W05+, R2A_K01+, 

R2A_K02+, R2A_K07+, R2A_U01+, R2A_U03+, R2A_U06++, 
R2A_W05++,

Symbole ef. kierunkowych: K2_K01+, K2_K04+, K2_K05+, K2_U01+, K2_U02+, K2_U03+, 
K2_W06+, K2_W12+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Ma podstawową wiedzę, zna metody, techniki i technologie dotyczące sprzętu technicznego do prac 
urządzeniowych ogrodów i parków.
Umiejętności
U1 - Na podstawie dostępnych źródeł dobiera właściwe informacje nt. mechanizacji prac urządzeniowych 
ogrodów.
U2 - Potrafi sformułować potrzeby w zakresie właściwego doboru metod i technik mechanizacji prac 
urządzeniowych, jak również ocenić trafność tego wyboru.
Kompetencje społeczne
K1 - Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
K2 - Student potrafi pracować w grupie.
K3 - Student ma świadomość zagrożeń dla środowiska wynikających z działalności technicznej i pozatechnicznej.

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Dulcet E., Zietara W. 2011 r., "Technika zakładania i pielęgnacji terenów zieleni", Wydawnictwa Uczelniane 
UTP w Bydgoszczy. 2) Dudczak A. 1980 r., "Koparki jednonaczyniowe, Maszynoznawstwo specjalistyczne", 
wyd. Arkady. 3) Drupka S. 1980 r., "Deszczownie i deszczowanie", Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, Warszawa. 
4) Maciejewicz A. 1971 r.,,"Mechanizacja i organizacja robót drogowych", Wydawnictwa Komunikacji i 
Łączności, Warszawa..
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Mechanizacja w pracach urządzeniowych
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 06018-22-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: 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(K1, K2, K3, U1, U2, 
W1) : Ćwiczenia projektowe z 
wykorzystaniem sprzętu technicznego i 
komputerów., Wykład(K1, K3, W1) : Wykłady 
z prezentacją multimedialną i filmami 
tematycznymi.

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: Projekt - 
Zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie 
wykonanego projektu.(K1, K2, K3, U1, U2, 
W1) ;WYKŁAD: Test kompetencyjny - 
Zaliczenie wykładów w oparciu o zdobytą 
wiedzę - 30 pytań testowych zamkniętych z 4 
wariantami odpowiedzi (jedną poprawną). 
Zalicza 18 poprawnych odpowiedzi (60%). 
Test odbędzie się na przedostatnim 
wykładzie.(K1, K3, W1)

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

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii 
Badań , ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr inż. Stefan Mańkowski

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

06018-22-C
ECTS:2,5
CYKL: 2018Z

MECHANIZACJA W PRACACH URZĄDZENIOWYCH
MECHANIZATION IN LANDSCAPING WORKS

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 zajęć 4 godz.

- wykonanie projektu 11 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

01018-22-C
ECTS: 3
CYKL: 2018L

NOWOŚCI W TECHNIKACH I TECHNOLOGIACH ROŚLIN OGRODNICZYCH
ADVANCES IN HORTICULTURAL TECHNOLOGIES AND TECHNIQUES

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Praktyczne aspekty stosowania nowoczesnego programowania komputerowego w ogrodnictwie. Innowacyjne 
aspekty rozwiązywania problemów związanych z uprawą, zbiorem i przechowywaniem roślin ogrodniczych.
WYKŁADY:
Oprogramowanie komputerowe dla ogrodnictwa służące do pozyskiwania, przetwarzania i analizy danych, 
przeznaczone do pracy w terenie, jak i do całościowego zarządzania gospodarstwem ogrodniczym. Precyzyjne 
czujniki polowe pozwalające na zbieranie danych o lokalnej zmienności gleby i klimatu. Specjalistyczny sprzęt 
instalowany na maszynach ogrodniczych (precyzyjne odbiorniki GPS, system nawigacji równoległej, system 
zmiennego dawkowania nawozów, normy siewu,system precyzyjnej kontroli oprysku). Możliwości przetwarzania 
danych zebranych w terenie oraz generowanie raportów dotyczących oprysków czy bilansu nawozowego, w 
formatach wymaganych przez wdrażany system certyfikacji produkcji, na przykład HACCP, ISO czy 
EUREPGAP. System precyzyjnego ogrodnictwa w uprawie pod osłonami. Zdalne sterowanie i wizualizacja 
procesu technologicznego w szklarni.
CEL KSZTAŁCENIA:
Student zapozna się nowoczesnymi technologiami produkcji poszczególnych gatunków roślin ogrodniczych w 
uprawie polowej i pod osłonami. Wykazuje znajomość metod, technik, technologii, narzędzi, materiałów i ich 
praktycznego zastosowania pozwalającego wykorzystać w prowadzeniu gospodarstwa ogrodniczego.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_W01+, R2A_K01+, R2A_K07+, R2A_U01+, R2A_U05+, 

R2A_U06+, R2A_W04+, R2A_W05+, R2A_W06+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K01+, K2_U03+, K2_W01+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Student potrafi wskazać nowe technologie uprawy, potrafi opisywać nowe techniki wykorzystywane w 
uprawie oślin
Umiejętności
U1 - Stosować nowe technologie produkcji ogrodniczej w zależności grupy roślin; wyszukiwać i dobierać nowe 
techniki uprawy
Kompetencje społeczne
K1 - Student na świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w 
zakresie roślin ozdobnych

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Knaflewski M., 2007r., "Ogólna uprawa warzyw", wyd. PWRiL, Poznań, 2) Knaflewski M, 2010r., "Uprawa 
warzyw w pomieszczeniach", wyd. PWRiL, Poznań,
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Nowości w technikach i technologiach roślin 
ogrodniczych
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-22-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: 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(K1, U1, W1) : zajęcia 
terenowe, dyskusja, praca w laboratorium, 
prezentacja multimedialna, Wykład(K1, U1, 
W1) : prezentacja multimedialna

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: Praca 
kontrolna - obejmująca zagadnienia związane 
z nowymi technikami i technologiami(K1, U1, 
W1) ;WYKŁAD: Test kompetencyjny - 
obejmujący zagadnienia poruszane na 
wykładzie(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

01018-22-C
ECTS:3
CYKL: 2018L

NOWOŚCI W TECHNIKACH I TECHNOLOGIACH ROŚLIN 
OGRODNICZYCH

ADVANCES IN HORTICULTURAL TECHNOLOGIES AND TECHNIQUES

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 testu kompetencyjnego 15 godz.

- przygotowanie pracy kontrolnej 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

01018-20-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

01018-20-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

01018-20-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

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

01018-22-C
ECTS: 1,5
CYKL: 2017L

PIELĘGNACJA ROŚLIN SADOWNICZYCH
CARE OF FRUIT PLANTS

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Narzędzia i maszyny do pielęgnacji roślin sadowniczych. Przygotowanie miejsca pod nasadzenia drzew i 
krzewów owocowych. Nawożenie i alternatywne metody pielęgnacji gleby w terenach zieleni z roślinami 
sadowniczymi. Formowanie i cięcie drzew i krzewów owocowych w zależności od ich przeznaczenia. Zabiegi 
pielęgnacyjne poprawiające kondycję drzew i krzewów owocowych oraz jakość uzyskiwanych z nich owoców. 
Ocena stanu zdrowotnego i wybór metody pielęgnacji drzew i krzewów owocowych w terenach zieleni.
WYKŁADY:
Znaczenie pielęgnacji roślin sadowniczych w terenach zieleni. Warunki glebowe i klimatyczne dla roślin 
sadowniczych w zależności od rodzaju terenu. Wybór gatunków, wielkości drzew i odmian roślin sadowniczych 
dla terenów zieleni. Wpływ zabiegów pielęgnacyjnych na rozwój roślin sadowniczych. Typy koron drzew i 
krzewów owocowych wolnostojących oraz prowadzonych przy rusztowaniu. Metody ochrony roślin 
sadowniczych przed czynnikami zewnętrznymi w terenach zieleni.
CEL KSZTAŁCENIA:
Poznanie metod pielęgnacji roślin sadowniczych oraz ich zastosowanie w zależności od przeznaczenia terenu.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_K01+, InzA_U08+, InzA_W01++, InzA_W02+, R2A_K06+, 

R2A_U01+, R2A_U05+, R2A_U06+, R2A_W04++, R2A_W05++
+, R2A_W06+, R2A_W07+,

Symbole ef. kierunkowych: K2_K04+, K2_U03+, K2_W01++, K2_W06+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - ma rozszerzoną wiedzę z zakresu zróżnicowanej pielęgnacji roślin sadowniczych
W2 - ma rozszerzoną wiedzę z zakresu kształtowania krajobrazu z elementami utrzymania roślin sadowniczych 
w terenach zieleni
W3 - wyjaśnia potrzeby zastosowania zabiegów pielęgnacyjnych roślin sadowniczych w celu prawidłowego ich 
rozwoju i uformowania
Umiejętności
U1 - wybiera odpowiedni sposób pielęgnacji roślin sadowniczych w celu uzyskania wysokiego efektu w 
zależności od ich przeznaczenia
Kompetencje społeczne
K1 - dąży do bezpiecznego i wzorcowego ukształtowania drzewostanu roślin sadowniczych w terenach zieleni

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Mika A., 2011r., "Sztuka cięcia drzew i krzewów owocowych", wyd. Działkowiec, t.II, 2) Gudarowska E., 
2011r., "Kupujemy i sadzimy owocowe", wyd. Działkowiec, 3) Pieniążek S.A., 2000r., "Sadownictwo", wyd. 
PWRiL, 4) Żurawicz E., 2003r., "Pomologia. Aneks", wyd. PWRiL.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Pielęgnacja roślin sadowniczych
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-22-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: 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: 15, 
Wykład: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne(K1, U1, W1, W2, 
W3) : Zajęcia praktyczne - formowanie i 
cięcie drzew i krzewów owocowych z 
wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu , 
Wykład(K1, W1, W2, W3) : Wykład - 
Informacyjne z prezentacją multimedialną

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: Kolokwium 
praktyczne - Kolokwium praktyczne 1 - liczba 
zabiegów do wykonania 5, zaliczenie za 
wykonanie zabiegu w minimum 60% 
(U1) ;WYKŁAD: Kolokwium pisemne - 
Kolokwium pisemne 1 - liczba pytań 10, 
minimalna liczba punktów do zaliczenia 
kolokwium 6(K1, W1, W2, W3)

Liczba pkt. ECTS: 1,5
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
Ogrodnictwo
Wymagania wstępne:
treści wykładów i ćwiczeń po ustaleniu z 
osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Ogrodnictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr inż. Bogumił Markuszewski

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
odpowiednie obuwie i strój do zajęć 
praktycznych w terenie, grupy nie większe 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

01018-22-C
ECTS:1,5
CYKL: 2017L

PIELĘGNACJA ROŚLIN SADOWNICZYCH
CARE OF FRUIT 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 1 godz.
31 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- - przygotowanie do kolokwium 5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia prac praktycznych 3 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

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

RABATY KWIATOWE
FLOWER BEEDS

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Zasady projektowania i zakładania kwietników sezonowych i rabat bylinowych, cebulowych mieszanych. 
Projekty kwietników sezonowych i rabat wieloletnich w zależności od zastosowanego materiału roślinnego i 
warunków środowiskowych.
WYKŁADY:
Współdziałanie konturu, rytmu i plamy kolorystycznej w kompozycji kwiatowej. Wykorzystanie roślin 
jednorocznych, dwuletnich i bylin, roślin wieloletnich nie zimujących w gruncie w kwietnikach i rabatach. 
Rodzaje kwietników (zegary kwiatowe, herby) i rabat bylinowych: jednogatunkowych i wielogatunkowych; murek 
oporowy, tarasy, murki kwiatowe, miniogródki skalne, ogrody skalne. Łąka kwiatowa na różne stanowiska pod 
względem wilgotności podłoża. Różanka. Zastosowanie i zasady doboru gruntowych roślin ozdobnych na 
kwietniki (rabaty: z traw ozdobnych rośliny okrywowe, skalne, kobiercowe, wodne i nadwodne, rabatowe, 
kwietnikowe i balkonowe, runo parkowe
CEL KSZTAŁCENIA:
Zapoznanie studentów z typami kwietników i rabat. Umiejętność projektowania i zakładania rabat kwiatowych.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_W02+, R2A_K01+, R2A_K07+, R2A_U06+, R2A_W07+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K01+, K2_U02+, K2_W06+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Student ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu doboru roślin ozdobnych rabatowych i 
kwietnikowych, niezbędną do sporządzenia i wykonania kwietnika, rabaty związanego z kształtowaniem terenów
Umiejętności
U1 - Student posiada umiejętności wykonania i realizacji projektu kwietnika lub rabaty
Kompetencje społeczne
K1 - Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie wchodzących nowych odmian i gatunków roślin 
kwietnikowych i rabatowych

LITERATURA PODSTAWOWA
Arnheim R. 1978. Sztuka i percepcja wzrokowa, WAF, Warszawa; 2.). Zeugner G. 1965. Barwa i człowiek, 
Arkady, Warszawa. 3.). Krejča J., Jakábová A., 1986. Rośliny skalne. PWRiL. 4.). Krause J., Lisiecka A., 
Szczepaniak S. 2004. Ozdobne rośliny jednoroczne i dwuletnie. Uprawa w gruncie. Wydawnictwo AR im. A. 
Cieszkowskiego w Poznaniu. 5.). Marcinkowski J. 2002. Byliny ogrodowe. PWRiL Warszawa.6.). Grounds R., 
2009. Trawy ozdobne. Bauer-Weltbild, Warszawa.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

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

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

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

Specjalność: 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: 15, 
Wykład: 15

Formy i metody dydaktyczne:

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

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: Projekt - 
przygotowanie projektów różnych rabat oraz 
kwietników(K1, U1, W1) ;WYKŁAD: Test 
kompetencyjny - obejmujący treści 
wykładowe(K1, U1, W1)

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

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Ogrodnictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska , 
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

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

RABATY KWIATOWE
FLOWER BEEDS

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 rabaty mieszanej 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-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

01018-22-C
ECTS: 3
CYKL: 2018L

ROŚLINY OWOCODAJNE W KRAJOBRAZIE NATURALNYM I 
ANTROPOGENICZNYM

GIVING FRUIT PLANTS IN THE NATURAL AND ANTHROPOGENIC LANDSCAPE

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Charakterystyka owocodajnych drzew liściastych: Carya, Julans, Malus, Morus, Padus, Prunus, Pyrus, Sorbus 
(opis, odmiany, wymagania, rozmnażanie, zastosowanie). Charakterystyka owocodajnych krzewów liściastych, 
bylin oraz pnączy: Amelanchier, Aronia, Berberys, Cornus, Corylus, Crataegus,, Elaeagnus, Hippophae, 
Lonicera, Mahonia, Ribes, Rosa, Rubus, Viburnum. Rośliny z rodzaju Vaccinium(opis, odmiany, wymagania, 
rozmnażanie, zastosowanie). Przykłady zastosowania gatunków owocodajnych w krajobrazie 
antropogenicznym - zajęcia terenowe oraz wykonanie projektu.
WYKŁADY:
Ogólna charakterystyka krajobrazu naturalnego i krajobrazu antropogenicznego. Podstawy systematyki 
(taksonomii) roślin. Morfologia drzew i krzewów. Budowa i metody badań zbiorowisk roślinnych. 
Charakterystyka wybranych zbiorowisk roślinnych. Ochrona szaty roślinnej. Zastosowanie roślin owocodajnych 
w kompozycjach ogrodowych, parkowych i zieleni miejskiej.
CEL KSZTAŁCENIA:
Student otrzyma podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania gatunków drzew i krzewów owocodajnych 
zarówno ze stanowisk naturalnych jak też zastosowania ich w krajobrazie antropogenicznym.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_K01+, InzA_U02+, R2A_K05+, R2A_U01+, R2A_U02+, 

R2A_U03+, R2A_U04+, R2A_U05+, R2A_U06+, R2A_U07+, 
R2A_W05+, R2A_W06+,

Symbole ef. kierunkowych: K2_K03+, K2_U01+, K2_U02+, K2_W01+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - student ma pogłębioną wiedzę na temat gatunków drzew i krzewów owocodajnych
Umiejętności
U1 - student rozpoznaje podstawowe gatunki drzew i krzewów rosnące w krajobrazie naturalnym i 
antropogenicznym oraz potrafi je wykorzystać zarówno w sadownictwie, architekturze krajobrazu jak i w żywieniu
U2 - Wykonuje projekt zagospodarowania terenu z wykorzystaniem podstawowych gatunków roślin
Kompetencje społeczne
K1 - uzasadnia potrzebę ochrony krajobrazu oraz możliwości zastosowania niektórych gatunków owocodajnych 
w rolnictwie, sadownictwie lub architekturze krajobrazu

LITERATURA PODSTAWOWA
1. Bugała W. 2000. "Drzewa i krzewy", wyd. PWRiL Warszawa. 2. Seneta W., Dolatowski J. 2000. 
"Dendrologia", wyd. PWN, Warszawa. 3. Waźbińska J., Kawecki Z., Płoszaj B. 2008. "Drzewa i krzewy 
liściaste", wyd. UWM Olsztyn
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Rośliny owocodajne w krajobrazie naturalnym 
i antropogenicznym
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-22-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: 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(K1, U1, U2, W1) : 
ćwiczenia laboratoryjne z degustacją owoców 
oraz przetworów z owoców omawianych 
roślin , Wykład(K1, W1) : wykład z 
prezentacją multimedialną

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: Kolokwium 
pisemne - zaliczenie z oceną na podstawie 
ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie 
trwania semestru za poszczególne działy 
przedmiotu i wykonania projektu (K1, U1, U2, 
W1) ;WYKŁAD: Kolokwium pisemne - 
zaliczenie pisemne z treści wykładów(K1, U1, 
U2, W1)

Liczba pkt. ECTS: 3
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
sadownictwo
Wymagania wstępne:
wiedza, umiejętności i kompetencje na 
poziomie studiów pierwszego stopnia

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Ogrodnictwa ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. Anna Bieniek

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
Grupy do 16 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

01018-22-C
ECTS:3
CYKL: 2018L

ROŚLINY OWOCODAJNE W KRAJOBRAZIE NATURALNYM I 
ANTROPOGENICZNYM

GIVING FRUIT PLANTS IN THE NATURAL AND ANTHROPOGENIC LANDSCAPE

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 15 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 5 godz.

- przygotowanie projektu 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

01018-22-C
ECTS: 3
CYKL: 2018L

ROŚLINY WARZYWNE I PRZYPRAWOWE W OGRODACH TEMATYCZNYCH
VEGETABLE PLANTS AND SPICE PLANTS IN THEME GARDENS

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Rośliny warzywne i przyprawowe w różnych typach ogrodów. Ogrody wielobarwne oraz dwubarwne. 
Opanowanie umiejętności odpowiedniego doboru roślin w zależności od warunków siedliskowych, stylu i funkcji 
ogrodu. Zakładanie i pielęgnacja ogrodów tematycznych (przygotowanie podłoża, nawadnianie, nawożenie, 
cięcie i formowanie, ściółkowanie, ochrona).
WYKŁADY:
Zasady tworzenia ogrodów tematycznych z wykorzystaniem roślin warzywnych i przyprawowych. Ogrody 
specjalne: naturalistyczne, ziołowe, ogrody skalne; ogrody na dachach i w pojemnikach, monokulturowe, dla 
osób niepełnosprawny, dzieci, ogrody terapeutyczne i zimowe. Ogrody dwubarwne i wielobarwne. Funkcje 
pożyteczne i ozdobne ogrodu warzywnego i przyprawowego w różnych ogrodach. Walory dekoracyjne roślin 
warzywnych i przyprawowych w okresie wegetacji i po zbiorze. Kompozycje przestrzenne i gatunkowe warzyw i 
przypraw. Zakładanie barwnych dywanów, obwódek oraz jednorocznych żywopłotów z roślin warzywnych i 
przyprawowych. Uprawa warzyw i przypraw w pojemnikach wiszących, donicach i skrzynkach – miejsca 
eksponowania.
CEL KSZTAŁCENIA:
Student posiada wiedzę oraz umiejętność w komponowania roślin warzywnych w strukturę ogrodu. Potrafi 
założyć, pielęgnować różne typy ogrodów. Zna ich rolę i znaczenie w życiu człowieka.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_K01+, InzA_U02+, InzA_W05+, R2A_K05+, R2A_U04+, 

R2A_U06+, R2A_W05+, R2A_W06+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K03+, K2_U02+, K2_W12+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Student ma pogłębioną wiedzę o roli ogrodów tematycznych w życiu człowieka. Zna rośliny przydatne do 
tworzenia ogrodów tematycznych, przydomowych. Wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, 
narzędzi, materiałów i ich praktycznych zastosowań pozwalających kształtować ogrody tematyczne w celu 
poprawy wizerunku otoczenia
Umiejętności
U1 - Student potrafi polecić poszczególne gatunki roślin warzywnych i przyprawowych do tworzenia ogrodów 
tematycznych. Posiada umiejętność rozwiązywania zadań praktycznych z uprawą roślin w różnych typach 
ogrodów
Kompetencje społeczne
K1 - Student posiada odpowiedzialność za poprawę warunków życia, urozmaicając otaczający go krajobraz (

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Podczaska A. , 2001r., "Warzywa ozdobą ogrodu", wyd. IW Skierniewice, 2) Knaflewski M., 2007r., "Ogólna 
uprawa warzyw", wyd. PWRiL,Poznań, 3) Kołodziej B., 2010r., "Uprawa ziół. Poradnik plantatora", wyd. PWRiL, 
Warszawa, 4) Praca zbiorowa, 2004r., "Wielka księga ogrodów. Sztuka zakładania i pielęgnacji ogrodów.", wyd. 
Wiedza i Życie.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Rośliny warzywne i przyprawowe w ogrodach 
tematycznych
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-22-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: 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(K1, U1, W1) : 
ćwiczenia projektowe, ćwiczenia praktyczne, 
ćwiczenia 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: 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 małej grupie



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

01018-22-C
ECTS:3
CYKL: 2018L

ROŚLINY WARZYWNE I PRZYPRAWOWE W OGRODACH 
TEMATYCZNYCH

VEGETABLE PLANTS AND SPICE PLANTS IN THEME 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 kolokwium 20 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 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

01018-20-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,



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

01018-22-C
ECTS: 1,5
CYKL: 2017L

URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA OGRODÓW WARZYWNYCH
SUITING AND THE CARE OVER VEGETABLE GARDENS

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Zasady doboru gatunków i odmian w zależności od warunków środowiskowych, planowanego przeznaczenia i 
tematu ogrodu, w powiązaniu z biologią i wymaganiami uprawowymi roślin. Prowadzenie, zabiegi interwencyjne 
i pielęgnacja roślin w założeniach ogrodowych o funkcjach typowo dekoracyjnych bądź użytkowych. Praktyczne 
znaczenie stosowania mulczy i żywych ściółek w ogrodach warzywnych. Wskazanie roślin warzywnych do 
uprawy w zależności od sposobu prowadzenia ogrodu dla pasjonatów ogrodnictwa i osób zapracowanych.
WYKŁADY:
Historia sztuki ogrodowej z wykorzystaniem roślin warzywnych. Najsłynniejsze ogrody warzywne w Polsce i na 
świecie. Podstawowe typy i funkcje ogrodów warzywnych. Warunki środowiska oraz usytuowanie ogrodu i ich 
wpływ na wybór wprowadzanych roślin. Zasady funkcjonowania ogrodów biodynamicznych, ekologicznych i 
zrównoważonych. Zasady zakładania tego typu ogrodów. Elementy architektury ogrodowej wykorzystywanej w 
ogrodach warzywnych. Pielęgnacja roślin warzywnych w ich różnych etapach wegetacji. Różnorodność biologii 
rozwoju roślin warzywnych, a planowanie czasowe ich uprawy w ogrodach
CEL KSZTAŁCENIA:
Po ukończeniu przedmiotu student powinien scharakteryzować i rozpoznać poszczególne sposoby prowadzenia 
ogrodu warzywnego. Znać podstawowe zasady tworzenia tego typu ogrodów. Zaplanować wykonanie 
określonego typu ogrodu ze szczególnym uwzględnieniem doboru roślin.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_U02+, InzA_W02+, R2A_K06+, R2A_U05+, R2A_W04+, 

R2A_W05+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K04+, K2_U02+, K2_W06+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Student potrafi scharakteryzować i rozpoznać w otoczeniu poszczególne sposoby prowadzenia ogrodu 
warzywnego. Zna zasady prowadzenia danego typu ogrodu i pielęgnacji poszczególnych gatunków roślin w nim 
się znajdujących
Umiejętności
U1 - Student posiada umiejętność doboru gatunków i sposobu uprawy, pielęgnacji do danego typu ogrodu. 
Potrafi dobrać techniki, technologie dostosowane do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia
Kompetencje społeczne
K1 - Posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka błędów w zakładaniu ogrodów 
warzywnych i przewidywania skutków swego działania

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Sikora E., 2009r., "Warzywnik – zakładanie i pielęgnacja", wyd. Multico, Warszawa, 2) Majdecki L., 2008r., 
"Historia ogrodów", wyd. PWN, Warszawa, 3) Brookes J, 2001r., "Projektowanie ogrodów (praktyczny 
podręcznik dla stylistów i projektantów ogrodów", wyd. wiedza i życie, Warszawa.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Przedmiot/moduł:
Urządzanie i pielęgnacja ogrodów warzywnych
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01018-22-C
Kierunek studiów: Ogrodnictwo

Specjalność: 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: 20, 
Wykład: 10

Formy i metody dydaktyczne:

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

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: Kolokwium 
praktyczne - wykonanie szeregu prac 
związanych z uprawą i pielęgnacją roślin w 
ogrodach warzywnych(K1, U1, 
W1) ;WYKŁAD: Kolokwium pisemne - pytania 
otwarte (K1, W1)

Liczba pkt. ECTS: 1,5
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 -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

01018-22-C
ECTS:1,5
CYKL: 2017L

URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA OGRODÓW WARZYWNYCH
SUITING AND THE CARE OVER VEGETABLE GARDENS

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 kolokwiów 11 godz.

11 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 42 h : 28 h/ECTS = 1,50 ECTS
średnio: 1,5 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: 0,39 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: 2,5
CYKL: 2018Z

ZASADY PROJEKTOWANIA
DESIGN BASICS

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Etapy prac projektowo-urządzeniowych. Wykorzystanie oznaczeń graficznych w projektowaniu terenów zieleni. 
Projekt koncepcyjny małego wnętrza ogrodowego.
WYKŁADY:
Krajobraz jako dziedzictwo natury, kultury i dokument historii. Interdyscyplinarny charakter problematyki 
krajobrazowej. Charakterystyka tworzywa stosowanego w projektowaniu terenów zieleni. Ogólne zasady 
kompozycji. Komponowanie układów płaszczyzn i brył w przestrzeni. Wpływ form i barw na psychikę człowieka. 
Elementy małej architektury. Metodyka projektowania terenów zieleni. Formułowanie zadania projektowego, 
etapowanie i zawartość projektu.
CEL KSZTAŁCENIA:
Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi krajobrazu jako złożonego pojęcia przyrodniczego i fizycznego. 
Poznanie podstaw i teorii komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni. Umiejętność zapisu swoich pomysłów 
w postaci graficznej. Rozbudzenie twórczego zainteresowania krajobrazem, zjawiskami w nim zachodzącymi. 
Zachęcenie do ciągłego nawyku wnikliwej obserwacji najnowszych tendencji w projektowaniu terenów zieleni.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_W02+, R2A_K02+, R2A_U04+, R2A_U06+, R2A_W05+,
Symbole ef. kierunkowych: K2_K05+, K2_U02+, K2_W06+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Student poznaje podstawy projektowania terenów zieleni
Umiejętności
U1 - Potrafi urządzić tereny zieleni na podstawie projektów wykonawczych
Kompetencje społeczne
K1 - Wykazuje odpowiedzialność za racjonalne kształtowanie przestrzeni

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Böhm A., 1994r., "Architektura krajobrazu, jej początki i rozwój", wyd. PK, 2) Wejchert K., 1974r., "Elementy 
kompozycji urbanistycznej", wyd. Arkady, 3) Bogdanowski J., Łuczyńska-Bruzda M., Novák Z, 1979r., 
"Architektura krajobrazu", wyd. PWN.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

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

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

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

Specjalność: Urządzanie i pielęgnacja 
terenów zieleni

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

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 2

Rodzaje zajęć:

Wykład, Ćwiczenia projektowe

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Wykład: 15, 
Ćwiczenia 
projektowe: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Wykład(W1) : Wykłady audytoryjne i 
problemowe z prezentacjami 
multimedialnymi , Ćwiczenia projektowe(K1, 
U1) : Ćwiczenia projektowe z indywidualnymi 
korektami

Forma i warunki weryfikacji efektów:

WYKŁAD: Kolokwium pisemne - Pisemne 
zaliczenie wiedzy 
teoretycznej(W1) ;ĆWICZENIA 
PROJEKTOWE: Projekt - Uzyskanie 
pozytywnych ocen cząstkowych(K1, U1)

Liczba pkt. ECTS: 2,5
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
brak
Wymagania wstępne:
Znajomość gatunków roślin

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Architektury Krajobrazu , ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr inż. arch. Wiesława Gadomska

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:2,5
CYKL: 2018Z

ZASADY PROJEKTOWANIA
DESIGN BASICS

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia projektowe 15 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 1 godz.
31 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń projektowych 31,5 godz.

31,5 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: 1,24 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 1,26 punktów 

ECTS,
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