
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Język angielski 
Kod 

przedmiotu: PO-1 

Rok I, II,III 
Liczba 

Forma zajęć 
Punkty 
ECTS Semestr  II, III,IV,V, Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 120 - - 8 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 72 - - 8 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Jerzy Bielerzewski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: mgr Małgorzata Szeląg, mgr Wojciech Kudrawczuk, mgr Ewa Pilarczyk 

Skrócony opis przedmiotu: 
Program zajęć rozwija umiejętności niezbędne do efektywnego posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2. 
Studenci uczą się przygotowywać i wygłaszać prezentacje, brać udział w dyskusjach akademickich oraz pisać różnego 
rodzaju teksty formalne i użytkowe (np. podania, raporty, maile lub notatki). Duży nacisk jest także kładziony na samodzielną 
pracę z tekstem, umiejętność wyboru najistotniejszych informacji oraz streszczenie przeczytanego fragmentu tekstu. Jednym 
z elementów zajęć jest także ukazanie istotnych różnic kulturowych pomiędzy własną kultura i obyczajami, a kulturą i 
tradycjami krajów angielskiego obszaru językowego- co stanowi bardzo istotną kwestię podczas nauki języka obcego.  
 

Cel przedmiotu: 
Lektorat obejmuje utrwalenie, rozwijanie oraz doskonalenie 4 umiejętności językowych: czytania, mówienia, słuchania oraz 
pisania. Studenci w trakcie zajęć utrwalają oraz rozszerzają swoje dotychczasowe wiadomości z zakresu gramatyki i leksyki 
oraz poznają i utrwalają elementy języka specjalistycznego z zakresu kierunku studiów oraz specjalności. Celem zajęć jest 
bowiem przygotowanie studenta do wykorzystania nabytych sprawności językowych w praktyczny sposób w realnych 
sytuacjach życiowych oraz w życiu zawodowym. Ponadto, student zostaje uwrażliwiony na istotne różnice kulturowe oraz 
różnice w systemie edukacyjnym Polski, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Studenci rozpoczynający naukę języka angielskiego na II semestrze posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie 
szkoły ponadgimnazjalnej, czyli biegłość językową na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym (poziom A2). Warunkiem 
kontynuowania nauki języka na semestrze III, IV i V jest uzyskanie zaliczenia z oceną w poprzednich semestrach. 
 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Umiejętności 

K_U13 porozumiewa się z podmiotami zagranicznymi w toku planowania, 
projektowania i wykonawstwa przedsięwzięć ogrodniczych 

R1P_U11; R1P_U12 

K_U27 ma umiejętności językowe w zakresie ogrodnictwa i kształtowania 
środowiska, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 
ESOKJ 

R1P_U13 

Kompetencje społeczne 

K_K01 pogłębia wiedzę w zakresie technik i technologii ogrodniczych 
wykorzystując źródła pisane i informacje ustne pozyskiwane w 
językach obcych 

R1P_K01 

 



Treści programowe: 
Zagadnienia z gramatyki  

 Wprowadzenie, rozszerzenie oraz utrwalenie struktur gramatycznych zawsze następuje w połączeniu z odpowiednimi 
funkcjami językowymi oraz leksyką 

 Czasy gramatyczne 

 Okresy warunkowe typ 1, 2, 3 oraz okresy warunkowe mieszane  

 Strona bierna (w tym zastosowanie formy sprawczej „havesthdone”) 

 Mowa zależna (zdania twierdzące, pytające oraz rozkazy, prośby i sugestie) 

 Czasowniki (czasowniki złożone „prasalverbs”, czasowniki modalne, czasowniki modalne w odniesieniu do sytuacji 
przeszłej, konstrukcje z wyrażeniami: so, neither oraz nor) 

 Konstrukcje bezokolicznikowe oraz gerundialne (-ing) po określonych czasownikach 

 Zdania wyrażające przypuszczenie oraz życzenie (wyrażenia typu I wish…, wouldrather, hadbetter, ifonly, it’s high 
time…)  

 Przymiotnik (stopniowanie regularne i nieregularne, pozycja i kolejność przymiotników w zdaniu, przymiotniki 
zakończone na –ing (boring) oraz –ed (bored)) 

 Przysłówek (stopniowanie regularne i nieregularne, przysłówki używane do modyfikowania przymiotników (really, 
rather, Quito, etc.), pozycja przysłówka w zdaniu, przysłówek „hardy”) 

 Imiesłowy czasu teraźniejszego i przeszłego 

 Cel i zastosowanie inwersji w zdaniach  

 Wyrażenia idiomatyczne i kolokwialne  

 Słowotwórstwo  
Tematyka/ Słownictwo: 

 Rodzina (dane osobowe, charakterystyka osób uwzględniająca wygląd zewnętrzny oraz cechy charakteru, generation 
gap czyli konflikt pokoleń)  

 Czas wolny (sport/ sporty ekstremalne, podróżowanie i zwiedzanie, pasje, zainteresowania i hobby, zakupy oraz 
jedzenie) 

 Rozrywka-muzea, kina, teatry  

 Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego (zagadnienia kulturowe, wydarzenia historyczne, zabytki i atrakcje 
turystyczne) 

 Praca (słownictwo związane z typem osobowości, kwalifikacjami oraz umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania 
danego zawodu; cechy dobrego menedżera; rodzaje konfliktów w miejscu pracy i sposoby ich rozwiązywania oraz 
zapobiegania; słownictwo związane z zakładaniem firmy oraz prowadzeniem przedsiębiorstwa; zarządzanie czasem 
oraz zasobami ludzkimi; rozmowy handlowe-zamawianie partii towaru, reklamacje i zażalenia, wybór rodzaju 
transportu; słownictwo związane z zaciąganiem kredytu w banku na założenie własnej firmy; sposoby motywowania 
pracowników do efektywnego działania) 

 Praca (rozmowy związane z poszukiwaniem pracy- przykładowe rozmowy kwalifikacyjne, problem bezrobocia) 

 Środowisko naturalne (ochrona środowiska, procesy urbanizacyjne i ich wpływ na środowisko naturalne, pogoda i 
zjawiska klimatyczne vs. klęski żywiołowe)  

 Rola Internetu we współczesnym świecie (zagadnienia związane z zagrożeniami oraz korzyściami łatwego dostępu do 
danych w sieci) 

 Siła reklamy (słownictwo związane z reklamą, reklamowanie produktu/ własnej firmy) 

 Problemy współczesnego świata (bezrobocie, skażenie środowiska, terroryzm, głód i niedożywienie dzieci) 

 Żywność genetycznie modyfikowana /za i przeciw/ 

 Zdrowe żywienie (wpływ złej diety na zdrowie człowieka; otyłość wśród dzieci i nastolatków) 
Funkcje językowe: 

 Prowadzenie rozmowy towarzyskiej (powitania i pożegnania; gratulowanie oraz wyrażanie żalu lub kondolencji) 

 Wyrażanie próśb i podziękowań  

 Przepraszanie i usprawiedliwianie się 

 Rozmowy telefoniczne prywatne i służbowe (umawiania się na spotkania, odwoływanie spotkań, potwierdzanie 
rezerwacji)  

 Udzielanie i zasięganie informacji 

 Negocjowanie 

 Relacjonowanie wydarzeń 

 Udzielanie rad, wyrażanie konieczności lub przypuszczenia 

 Podawanie przykładów. Podkreślanie. 

 Przerywanie wypowiedzi rozmówcy. Zmiana tematu 

 Pisanie tekstów o charakterze formalnym oraz prywatnym 

 Prezentacja projektów  



Metody/techniki dydaktyczne: 
 Metody Eksponujące: 

 Drama 
 Metoda symulacyjna 

 Metody Poszukujące: 
 Giełda pomysłów  

 Metody ćwiczeniowo-praktyczne: 
 Ćwiczeniowa 
 Praca indywidualna-ćwiczenia praktyczne 
 Praca zespołowa-projekt 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Egzamin pisemny i/lub ustny odpowiadający poziomowi B2 po 4 semestrze nauki języka 

 Testy w trakcie semestru 

 Prezentacje przedstawiane w trakcie zajęć 

 Regularna kontrola przygotowania studentów do zajęć w formie sprawdzania zadań domowych 
Ocena nabytych funkcji językowych i gramatycznych poprzez aktywny udział studentów w dyskusjach tematycznych w 
trakcie zajęć 
Sprawdzanie obecności na zajęciach  
 

Sposób zaliczenia: 
 Na ocenę i zaliczenie semestru składa się: 

 Zaliczenie 100% pisemnych testów w semestrze (3 pisemne testy sprawdzające w semestrze) 

 Ocena z prezentacji, prac domowych oraz zadanych prac pisemnych sprawdzających umiejętność pisania dłuższych 
lub krótszych form np. listów, maili lub raportów  

 Ocena aktywności studenta na zajęciach, zaangażowanie oraz przygotowanie studenta do zajęć 

 Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach w semestrze) 

 Udział w pracach i projektach realizowanych w ramach naukowego Koła Języka Angielskiego 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 120 4,8 72 2,9 

Zajęcia praktyczne 120 4,8 72 2,9 

Konsultacje 8 0,3 36 1,4 

Godziny kontaktowe 128 5,1 108 4,3 

Przygotowanie do zajęć 60 2,4 60 2,4 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 30 1,2 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 72 2,9 92 3,7 

ECTS łącznie - 8,0 - 8,0 

Procent pracy własnej 36,0 46,0 

 
 



Literatura: 
 Autorskie materiały wykładowcy 

 Domański P.: English in Science and Technology; Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT, Warszawa, 2008  

 Johnson Ch.: Inteligent Business; Longan, 2006  

 Soars J., Soars L.: New Headway Intermediate; Oxford University Press, 2009 

 Dooley J., Evans V.: Grammarway 4; Express Publishing, 2010  

 Murphy R.: English Grammar in Use; Cambridge University Press, 1999  

 Thomson A.J., Martinet A.V.: A Practical English Grammar; Oxford University Press, 1998 

 Cieślak M.: English Repetytorium Tematyczno-Leksykalne; Wagros, Poznań 1997  

 Skrzyńska M., Jaworska T.: Słownik naukowo-techniczny polsko-angielski i angielsko-polski; Wydawnictwo Naukowo-
Techniczne, Warszawa 2003  

 Nowy Słownik Fundacji Kościuszkowskiej polsko-angielski i angielsko-polski, Wydanie pierwsze 

 Oryginalne artykuły z prasy oraz czasopism angielskich (Time, Newsweek) 

 Portale tematyczne, słowniki internetowe, gazety on-line, etc.  
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Informatyka 
Kod 

 przedmiotu: PO-2 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć 
Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 30 - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 18 - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Maria Stańkowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Maria Stańkowska 

Cel przedmiotu: 
Celem jest opanowanie wiedzy i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi i środków informatyki 
w praktyce inżynierskiej, w tym: 
– formatowania złożonych dokumentów tekstowych,  
– wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do obliczeń inżynierskich i prezentacji wyników, 
– umiejętnego posługiwania się zasobami Internetu, 
– budowy i możliwości wykorzystania baz danych, 
– tworzenia i wykorzystania prezentacji multimedialnych, 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu działania komputera i jego obsługi, funkcji systemu operacyjnego oraz pakietu 
biurowego na poziomie ECDL Core. 

 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W26 stosuje właściwą terminologię z obszaru informatyki. rozumie 
struktury danych i sposób ich zapisu w komputerze 

InzP_W02 

K_W26 klasyfikuje narzędzia i środki informatyki według kryterium 
funkcjonalności. potrafi dobrać odpowiednie narzędzie w 
zależności od rozwiązywanego problemu 

InzP_W02 

K_W26 ma wiedzę dotyczącą wykorzystania narzędzi informatyki do 
przetwarzania tekstów i zbiorów danych inżynierskich 

InzP_W02,  

K_W26 rozumie istotę i znaczenie funkcji i wyrażeń matematycznych i 
odpowiednio je dobiera do rozwiązywania problemów praktyki 
inżynierskiej 

InzP_W02 

Umiejętności 

K_U25 potrafi w uzasadniony sposób wykorzystywać programy 
komputerowe w zakresie redagowania, formatowania i 
przetwarzania tekstów oraz wizualizacji i analizy danych 

InzP_U01, InzP_U02, 
R1P_U03, R1P_U11 

K_U25 zna i potrafi dobrać odpowiednie techniki obliczeniowe do 
rozwiązywania problemów inżynierskich i rozumie ich ograniczenia 

 

K_U25 potrafi opracować kompletną procedurę dotyczącą realizacji 
zadania inżynierskiego i przygotować opis, obliczenia i prezentację 
graficzną odnośnie realizacji zadania 

InzP_U06, R1P_U02 



K_U25 potrafi stosować skuteczne i efektywne metody wyszukiwania 
informacji w sieci lokalnej i zasobach Internetu 

R1P_U01, R1P_U03 

Kompetencje społeczne 

K_K01 ma świadomość funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, 
w warunkach nieustannego rozwoju narzędzi i środków technologii 
informacyjnej i związanej z tym konieczności uaktualniania wiedzy 
i doskonalenia umiejętności 

R1P_K01 

K_K03 rozumie znaczenie wymiany informacji w grupie i możliwości jej 
kształtowania z wykorzystaniem technologii informatycznych 

R1P_K02 

 

Treści programowe: 
- Pojęcia podstawowe: informacja, informatyka, technologia informacyjna. Podstawowe systemy informatyczne (SPIS, 

SINT, itp.). Budowa komputera i system operacyjny komputera. Pliki i katalogi. Przetwarzanie informacji. Binarny system 
zapisu informacji w komputerze. Komunikacja w sieci. Udostępnianie zasobów. Wyszukiwanie komputerów w sieci. 
Podstawy protokołu sieciowego TCP/IP – adres IP, maska, brama, serwisy DNS.  

- Formatowanie dokumentu. Ustawienia strony. Nagłówki i stopki. Formatowanie akapitu i czcionki. Tabulatory. 
Wypunktowanie i numerowanie.  

- Sekcje dokumentu. Tekst w kolumnach. Wzajemne oddziaływanie ustawień akapitu i sekcji. Tabele. Formuły liczące.  
- Formatowanie dokumentu z użyciem styli. Automatyczne tworzenie spisu treści, spisów rysunków i tabel. Tworzenie 

przypisów. Sprawdzanie pisowni i gramatyki. Korzystanie z tezaurusa. Wyszukiwanie i zamiana tekstu. Budowa 
makrodefinicji. Kreator i szablon dokumentu.  

- Grafika i formatowanie rysunków. Wprowadzanie i edycja wzorów matematycznych (Microsoft Equation). 
Korespondencja seryjna. Formuły warunkowe tekstu i wyboru rekordów.  

- Budowa arkusza kalkulacyjnego. Adresowanie komórek. Tworzenie i edycja formuł. Serie danych. Formatowanie 
komórek i liczb. Rozbudowa arkusza. Praca z wieloma arkuszami.  

- Funkcje analizy danych. Konsolidacja, sortowanie i filtrowanie danych. Automatyczne obliczanie. Sumy pośrednie. 
Graficzna prezentacja danych. Tworzenie i modyfikacja wykresów.  

- Funkcje statystyczne. Funkcje logiczne. Funkcje tekstowe. 
- Wyznaczanie parametrów regresji liniowej (linia trendu oraz REGLINP). Obliczenia na macierzach. Rozwiązywanie 

równań liniowych. Tworzenie i modyfikacja tabel przestawnych. Wykresy przestawne. Funkcje dodatkowe tabel 
przestawnych.  

- Wprowadzenie do programu MS Access. Tworzenie i modyfikacja tabel. Właściwości pól. Zastosowanie kreatora tabel. 
Zakładanie i modyfikacja relacji. Tworzenie i modyfikacja formularzy. Właściwości formantów. Zastosowanie kreatora 
formularzy.  

- Tworzenie i modyfikacja kwerend. Zastosowanie kreatora kwerend. Filtrowanie, selekcja i sortowanie danych. Tworzenie 
raportów.  

- Weryfikacja i ocena bazy danych. Wprowadzenie do programu MS Power Point. Zasady przygotowywania prezentacji. 
Tworzenie szablonu prezentacji.  

- Weryfikacja i ocena przygotowanych prezentacji.  
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- Ćwiczenia praktyczne – laboratoryjne 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- kolokwium z umiejętności formatowania złożonych dokumentów tekstowych zawierających dodatkowe obiekty w postaci 

tabel, obiektów graficznych, wzorów, 
- kolokwium z umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania praktycznych problemów, 
- weryfikacja samodzielnie zaprojektowanej i wykonanej bazy danych, 
- przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej o tematyce związanej z kierunkiem kształcenia. 
 

Sposób zaliczenia: 
- Zaliczenie na ocenę.  
- Ocena końcowa stanowi średnią ważoną, waga ocen: 5 - oceny z kolokwium, 3 - oceny za opracowanie i przedstawienie 

bazy danych i prezentacji. 



 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 4 0,2 6 0,2 

Godziny kontaktowe 34 1,4 24 0,9 

Przygotowanie do zajęć 12 0,5 24 1,0 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 2 0,1 3 0,1 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 16 0,6 27 1,1 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 32,0 52,9 

 
 

Literatura: 
- Knefel A., Jakubowski J., Skrzypczak A., Stańkowska M., Zastosowanie informatyki, część I i II, Sulechów 2002. 
- Sergiusz Flanczewski, Word w biurze i nie tylko, HELION, Gliwice 2004. 
- Maria Langer, Po prostu Excel 2007 PL, HELION, Gliwice 2004. 
- Cary N. Prague, Michael R. Irwin, Jennifer Reardon, Access 2003 PL, HELION, Gliwice 2004. 
- Maciej Gonet, Excel w obliczeniach naukowych i technicznych, HELION, Gliwice 2009. 
- Krzysztof Pikoń, ABC Internetu, HELION, Gliwice 2006. 
- Steve Schwarz, Po prostu Access 2003 PL, HELION, Gliwice 2004. 
- Rick Altman, Rebecca Altman, Po prostu PowerPoint 2003 PL, HELION, Gliwice 2004. 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Ekonomia 
Kod 

przedmiotu: PO-3 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr inż. Andrzej Bartkiewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: doc. dr inż. Andrzej Bartkiewicz; dr inż. Halina Bartkiewicz. 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie z pojęciami: rynek, popyt, podaż, wybór konsumenta, dostosowanie do zmian cen i dochodów - umożliwi 
zrozumienie zachowania konsumenta w warunkach rynkowych. Zapoznanie z pojęciami: przychód, koszt, zysk, czynnik 
produkcji, struktura rynku – pozwoli na zrozumienie zachowań producentów. Wskazanie roli państwa i jego ekonomicznych 
funkcji, zapoznanie z budżetem państwa, polityką fiskalną pozwoli na zrozumienie zasad funkcjonowania państwa i jego roli. 
Przedstawienie ruchu okrężnego, mierników i czynników wzrostu gospodarczego, funkcji produkcji, cyklów gospodarczych 
do możliwość rozumienia zasad budowy dobrobytu. Zapoznanie się z funkcją banku centralnego, systemem pieniężno-
kredytowym, systemem bankowym, rynkiem pieniądza, inflacją oraz pojęciami z poprzedniego zdania pozwoli na rozumienie 
zasad funkcjonowania gospodarki. 
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy ekonomii w zakresie przedstawionym w skróconym opisie pozwoli na rozumienie 
zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, zachowań konsumentów i producentów warunkach rynkowych oraz zasad 
funkcjonowania gospodarki narodowej. Przekazana wiedza pozwoli na budowanie własnych opinii i ocen realizowanych 
działań czy proponowanych rozwiązań w firmie czy gospodarce. 
 

Wymagania wstępne: 
Brak 
 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 
Student po zakończeniu toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W21 definiuje i opisuje pojęcia przedstawiane w ramach zajęć R1P_W02, R1P_W07, 
R1P_W11, InzP_W05, 
InzP_W06 

K_W21 wyjaśnia procesy decyzyjne w produkcji i gospodarce posługując się 
kryteriami ekonomicznymi 

R1P_W02, R1P_W07, 
R1P_W11, InzP_W05, 
InzP_W04 

K_W21 opisuje główne wskaźniki ekonomiczne i rozróżnia je R1P_W02, R1P_W07, 
R1P_W11, InzP_W05, 
InzP_W06 

K_W21 analizuje i ocenia funkcjonujące rozwiązania w gospodarce 
posługując się kryteriami ekonomicznymi 

R1P_W02, R1P_W07, 
R1P_W11, InzP_W05, 
InzP_W06 

K_W21 ocenia i wspiera lub podważa proponowane rozwiązania w 
gospodarce posługując się kryteriami ekonomicznymi 

R1P_W02, R1P_W07, 
R1P_W11, InzP_W06 



K_W21 interpretuje polski budżet R1P_W02, R1P_W07, 
R1P_W11, InzP_W05, 
InzP_W06 

K_W21 ocenia rządową politykę fiskalną R1P_W02, R1P_W07, 
R1P_W11, InzP_W05, 
InzP_W06 

Umiejętności 

K_U14 identyfikuje racjonalne rozwiązania w praktyce posługując się 
kryteriami ekonomicznymi 

R1P_U01, R1P_U07, 
InzP_U03, InzP_U04, 
InzP_U05 

K_U14 reaguje na sygnały informacyjne płynące z rynku R1P_U01, R1P_U07, 
InzP_U03, InzP_U04, 
InzP_U05 

K_U14 adoptuje posiadaną wiedzę w praktyce (działalności gospodarczej) R1P_U01, R1P_U07, 
InzP_U03, InzP_U04, 
InzP_U05 

K_U14 identyfikuje zagrożenia i szanse płynące z rynku, decyzji 
rządowych, banku centralnego i innych instytucji 

R1P_U01, R1P_U07, 
InzP_U03, InzP_U04, 
InzP_U05 

K_U14 projektuje i tworzy rozwiązania uwzględniające specyfikę wolnego 
rynku 

R1P_U01, R1P_U07, 
InzP_U03, InzP_U04, 
InzP_U05 

Kompetencje społeczne 

K_K09 weryfikuje przedstawiane propozycje i przedstawia ich stronę 

ekonomiczną 

R1P_K04, R1P_K05 

K_K06 identyfikuje zagrożenia i szanse ekonomiczne wynikające z 

proponowanych rozwiązań 

R1P_K06; InzP_K01 

 

Treści programowe: 
 Wprowadzenie do ekonomii. Popyt, podaż, rynek. Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów. 

 Produkcja przedsiębiorstwa, przychody i koszty. Maksymalizacja zysków, minimalizacja kosztów. Koszty całkowite. 
Koszty i przychody krańcowe. 

 Czynniki produkcji - popyt, podaż, równowaga, substytucyjność, cena. Rynek pracy, kapitału, ziemi. 

 Struktury rynku. 

 Główne pojęcia makroekonomiczne. Ruch okrężny. PKB, PNB, DN. Determinanty dochodu narodowego. 

 Rola państwa. Ekonomiczne funkcje państwa. Budżet państwa. 

 Pieniądz i system pieniężno-kredytowy. Funkcje banku centralnego. Polityka pieniężna i fiskalna 

 Inflacja. System walutowy. Handel międzynarodowy. 
 

 Modele ekonomiczne. Narzędzia analizy ekonomicznej. 

 Czynniki wpływające na wielkość popytu i podaży. Krzywe popytu i podaży, równowaga rynkowa. 

 Obliczanie przychodów i kosztów: całkowitych, przeciętnych, krańcowych. Wybór optymalnej wielkości produkcji. Skala 
produkcji (korzyści i niekorzyści). 

 Decyzje produkcyjne w krótkim i długim okresie. 

 Decyzje produkcyjne w warunkach konkurencji i monopolu. Ryzyko w działalności. Wybór portfela inwestycyjnego. 

 Czynniki wzrostu gospodarczego, funkcje produkcji, postęp techniczny. 

 Skutki zmian stopy procentowej. Wartości realne i nominalne. Zmiana wartości w czasie 

 Koszty inflacji. Kursy walutowe. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny, 
 wykład problemowy. 

 metody poszukujące: 
 problemowe: giełda pomysłów w ocenie przyczyn i skutków przedstawianych problemów do rozwiązania, 
 sytuacyjna: analizowanie rzeczywistych przypadków, 



 ćwiczeniowo-praktyczna: dokonywanie wyliczeń i interpretacji przedstawianych przykładów. 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 prezentacje wyników na ćwiczeniach 

 testy wielokrotnego wyboru 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 udział w zajęciach w ilości określonej regulaminem studiów, 

 zaliczenie przedmiotowego testu końcowego „wielokrotnego wyboru” (6 testów z 21 zdaniami wymagających 
uzupełnienia) obejmującego treści wykładowe i ćwiczeniowe. 

Oceną z przedmiotu jest ocena z testu końcowego. 
Skala ocen: 5 – powyżej 85% prawidłowych odpowiedzi, 4 – powyżej 71%, 3 – powyżej 57%. 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 4 0,2 7 0,3 

Godziny kontaktowe 34 1,4 25 1,0 

Przygotowanie do zajęć 8 0,3 12 0,5 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 8 0,3 12 0,5 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 16 0,6 24 1,0 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 32,0 49,0 

 
 

Literatura: 
 Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia. PWE, Warszawa 1999. 

 Milewski R.: Podstawy ekonomii. PWN, Warszawa 2000. 

 Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia. PWN, warszawa 2000. 

 Woś J.: Wprowadzenie do ekonomii. Wydawnictwo Wyższej szkoły Bankowej, Poznań 1998. 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 
 

Nazwa przedmiotu: Komunikowanie się i praca w grupie 
Kod 

przedmiotu: PO-4a 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć 
Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - 30 - - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - 18 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr inż. Izabela Wojewoda 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: doc. dr inż. Izabela Wojewoda 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami teorii komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem teorii asertywności. 
 

Cel przedmiotu: 
Integracja grupy; poznanie zasad komunikacji; większa świadomość stylu komunikowania się; ukierunkowanie zmian w tym zakresie. 
 

Wymagania wstępne: 
brak 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W21 definiuje: komunikacja, proces komunikacji, styl komunikacji, 
zachowania komunikacyjne, style zachowań komunikacyjnych: 
agresywny, uległy, asertywny; terytorium psychologiczne, język „ja” 

R1P_W02 

K_W21 opisuje: strukturę procesu komunikacyjnego, środki werbalne i 
niewerbalne w komunikacji 

R1P_W02 

K_W21 wyjaśnia: pojęcia: kodowanie i dekodowanie, czynniki zakłócające 
komunikację (różnice postrzegania, emocje, niespójność) 

R1P_W02 

K_W21 ocenia: style komunikacyjne R1P_W02 

K_W21 rozpoznaje: werbalne i niewerbalne środki wyrazu, niespójność 
komunikacyjną, style zachowań komunikacyjnych, przypadki 
naruszania granic terytorium psychologicznego 

R1P_W02 

Umiejętności 

K_U13 rozpoznaje: cechy zachowań komunikacyjnych (style), elementy 
języka „ja”, buduje komunikaty językiem „ja” 

R1P_U02 

K_U13 ocenia: na podstawie wybranych przykładów skutki zachować 
komunikacyjnych 

R1P_U02 

Kompetencje społeczne 

K_K02; 
K_K03 

inicjuje kontakty i wymianę informacji R1P_K01; R1P_K03 

K_K02; 
K_K03 

identyfikuje podstawowe problemy komunikacyjne R1P_K01; R1P_K03 

 



Treści programowe: 
 Struktura procesu komunikowania, 

 Czynniki zakłócające komunikowanie się 

 Zachowania komunikacyjne 

 Style zachowań komunikacyjnych (agresywność, uległość, asertywność) 

 Schematy asertywnych zachowań komunikacyjnych: odmowa, radzenie sobie z krytyką, radzenie sobie z agresją, 
wyrażanie uczuć. 

 Rozmowa kwalifikacyjna 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 metody poszukujące: 
 wypowiedzi uczestników na zadany temat 
 ćwiczenia sytuacji komunikacji w małych grupach 
 analiza demonstrowanego materiału filmowego 
 odgrywanie scen komunikacyjnych 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 aktywność 

 kolokwium 

 obecność 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 
 podstawa oceny zaliczeniowej, to ocena z kolokwium 

 ocena frekwencji 

 ocena aktywności 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 4 0,2 8 0,3 

Godziny kontaktowe 34 1,4 26 1,0 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 18 0,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 7 0,3 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 16 0,6 25 1,0 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 32,0 49,0 

 
 

Literatura: 
 Gilbert D., Freeman R., Stonner J.: Kierowanie, PWE, Warszawa 2011. 

 Król-Fijewska M.: Trening asertywności, Instytut Psychologii i Zdrowia, Warszawa 1993. 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 
 

Nazwa przedmiotu: 
Praca nad relacjami 
interpersonalnymi 

Kod 
przedmiotu: PO-4b 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - 30 - - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - 18 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr inż. Izabela Wojewoda 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: doc. dr inż. Izabela Wojewoda 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z podstawami teorii rozwoju osobistego, teorii potrzeb, motywacji. 
 

Cel przedmiotu: 
Ukierunkowanie, sprecyzowanie osobistych celów rozwojowych, wiedza o naturze rozwoju osobistego, wzbudzanie refleksji 
w tym obszarze; przyjęcie postawy odpowiedzialności wobec własnego rozwoju. 
 

Wymagania wstępne: 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W21 definiuje: pojęcie rozwoju, zmiany rozwojowej, jakości życia, 
umiejętności, motywacji, potrzeb, celów życiowych 

R1P_W02 

K_W21 definiuje: pojęcie stresu i skutków stresu R1P_W02 

K_W21 opisuje: czynniki determinujące rozwój, czym są stresory, skutki 
stresu, cele życiowe 

R1P_W02 

K_W21 wyjaśnia: na czym polega sobie ze stresem R1P_W02 

K_W21 ocenia: sposoby radzenia sobie ze stresem R1P_W02 

K_W21 rozpoznaje: obecność motywacji w zachowaniu, objawy stresu R1P_W02 

Umiejętności 

K_U22 rozpoznaje: metody radzenia sobie ze stresem R1P_U02 

K_U22 ocenia: sposoby radzenia sobie ze stresem w kontekście 
zamierzonych celów 

R1P_U02 

Kompetencje społeczne 

K_K02; 
K_K03 

inicjuje kontakty i wymianę informacji R1P_K01; R1P_K03 

K_K02; 
K_K03 

identyfikuje podstawowe problemy komunikacyjne R1P_K01; R1P_K03 

 

 



Treści programowe: 
 rozwój jako proces 

 czynniki determinujące rozwój 

 zmiana rozwojowa 

 umiejętności 

 jakość życia 

 stres i jego konsekwencje 

 strategie radzenia sobie ze stresem 

 wyznaczanie celów i poszukiwanie środków 

 wzbudzanie i odzyskiwanie motywacji 

 kryteria sukcesu wewnętrzne i zewnętrzne 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 metody poszukujące: 
 wypowiedzi uczestników na zadany temat 
 ćwiczenia sytuacji komunikacji w małych grupach 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 aktywność 

 kolokwium 

 obecność 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 
 podstawa oceny zaliczeniowej, to ocena z kolokwium 

 ocena frekwencji 

 ocena aktywności 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 4 0,2 8 0,3 

Godziny kontaktowe 34 1,4 26 1,0 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 18 0,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 7 0,3 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 16 0,6 25 1,0 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 32,0 49,0 

 
 

Literatura: 
 Strelau J. (red.): Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000. 

 Maslow A.H.: Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PaX, Warszawa 1990. 
 

Uwagi: 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Prawo rolne i ochrona własności 

intelektualnej 
Kod 

 przedmiotu: PO-5 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - - - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 6 - - - - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Maciej Baltazar Kostecki 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: mgr Maciej Baltazar Kostecki 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z podstawowymi problemami prawa rolnego, pozwala na określenie roli i znaczenia tej gałęzi prawa w 
procesie produkcji rolnej, w tym produkcji roślinnej. Zaznajomienie się z prawem własności intelektualnej, przybliża prawa i 
obowiązki projektanta terenów zieleni (twórcy) wynikające z prawa autorskiego.  
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów do prawa rolnego – zasad, źródeł prawa oraz podstawowych definicji; Wspólnej Polityki Rolnej 
Unii Europejskiej; sposobów władania gruntami rolnymi; statusu prawnego producenta rolnego; wybranych aspektów 
produkcji rolnej oraz rynków rolnych; a ponadto wprowadzenie do systemu ochrony własności intelektualnej.  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
brak  

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W21 definiuje pojęcia prawa rolnego, gospodarstwa rolnego oraz 
nieruchomości rolnej 

R2P_W02, InzP_W03 

K_W21 definiuje oraz wyjaśnia zasady ustroju rolnego w Polsce oraz Unii 
Europejskiej 

R2P_W02, InzP_W03 

K_W21 opisuje sposoby władania gruntami rolnymi, formy produkcji oraz 
rynków rolnych 

R1P_W02, InzP_W05 

K_W21 wyjaśnia podstawowe prawa i obowiązki producenta rolnego R1P_W02, InzP_W05 

K_W25 definiuje podstawowe pojęcia prawa własności intelektualnej R1P_W10 

Umiejętności 

K_U23 opisuje podstawowe problemy prawa rolnego R1P_U02  

K_U23 wyjaśnia oraz rozróżnia podstawowe zasady ustroju rolnego Polski 
oraz Unii Europejskiej 

R1P_U02  

K_U23 wyszukuje źródła prawa rolnego oraz prawa własności 
intelektualnej 

R1P_U01, R1P_U02 

Kompetencje społeczne 

K_K01 identyfikuje prawa i obowiązki twórcy – projektanta terenów zieleni, 
wynikające z prawa własności intelektualnej 

R1P_K01 



 



Treści programowe: 
Zagadnienia wprowadzające: 

 pojęcie i przedmiot prawa rolnego; 

 zasady prawa rolnego; 

 źródła prawa rolnego; 

 definicja gospodarstwa rolnego i nieruchomości rolnej. 

 Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej; 

 źródła europejskiego prawa rolnego; 

 cele i zadania Wspólnej Polityki Rolnej UE; 

 instrumenty prawne Wspólnej Polityki Rolnej UE. 

 Gospodarka gruntami rolnymi 

 tytuły prawne władania gruntami rolnymi (umowy cywilnoprawne do władania ziemią rolną: umowa darowizny, umowa 
dożywocia, umowa sprzedaży, umowa z następcą, przekazania gospodarstwa rolnego za rentę. Dziedziczenie 
gospodarstw rolnych). 

 ochrona gruntów rolnych; 

 ewidencja gruntów rolnych (księgi wieczyste, ewidencja gruntów i budynków) 

 Status prawny rolnika 

 definicja producenta (przedsiębiorcy) rolnego; 

 prawne formy prowadzenia działalności rolniczej; 

 organizacje społeczno-zawodowe rolników (izby rolnicze, związki zawodowe, stowarzyszenia); 

 status socjalny rolnika (ubezpieczenie społeczne, podatki). 

 Prawne aspekty produkcji rolnej: 

 produkcja roślinna i nasiennictwo; 

 ochrona roślin; 

 produkcja zwierząt gospodarskich. 

 Wprowadzenie do problematyki rynków rolnych: 

 organizacja rynków rolnych; 

 kontraktacja; 

 agencje interwencyjne. 

 Wprowadzenie do problematyki ochrony własności intelektualnej 

 pojęcie dobra niematerialnego; 

 źródła prawa własności intelektualnej. 

 Ochrona własności intelektualnej w kształtowaniu terenów zieleni; 

 rola i znaczenie prawa autorskiego w projektowaniu terenów zieleni; 

 ochrona dobra niematerialnego na przykładzie projektu ogrodu.  
 
Metody / techniki dydaktyczne: 

 metody podające: 
 wykład konwersatoryjny 

 metody poszukujące: 
 studium przypadku – rozwiązywanie problemów prawnych (kazusów), w oparciu o konkretne stany faktyczne 

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

 sprawdzanie obecności na zajęciach, 

 test wielokrotnego wyboru 
 
Sposób zaliczenia: 

 frekwencja na zajęciach, 

 test wielokrotnego wyboru.  
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 6 0,2 

Zajęcia praktyczne 0 0 0 0,0 

Konsultacje 2 0,1 5 0,2 

Godziny kontaktowe 19 0,7 11 0,4 

Przygotowanie do zajęć 2 0,1 7 0,3 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 5 0,2 7 0,3 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0,0 

Praca własna 7 0,3 14 0,6 

ECTS łącznie - 1,0 - 1,0 

Procent pracy własnej 29,2 56,0 

 
 
Literatura: 

 Stelmachowski A. (red.): Prawo rolne, Warszawa 2009. 

 Korzycka – Iwanow M.: Prawo żywnościowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego, Warszawa 2007. 

 Kozłowska B., Tomkiewicz E., Jurcewicz A.: Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. Zagadnienia prawne, 
Warszawa 2007. 

 Kremer E.: Odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, Kraków 2004. 

 Modżeń – Marcinkowski M.: Agencja nieruchomości rolnych, Kraków 2003. 

 Oleszko A.: Prawo żywnościowe wspólnotowego rynku rolnego, Kraków 2007. 

 Jarosiewicz M., Kozikowska K. (red.): Prawo rolne. Repetytorium, Warszawa 2007. 
Akty normatywne: 

 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 
 

Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do studiowania 
Kod 

 przedmiotu: PO-6 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - -  - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 6 - - - - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Agnieszka Szczecińska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Agnieszka Szczecińska, dr inż. Anna Gawrońska 

Skrócony opis przedmiotu: 
W ramach przedmiotu student poznaje system szkolnictwa wyższego w Polsce, uzyskuje informacje na temat zasad 
studiowania w PWSZ w Sulechowie oraz poznaje wybrane zagadnienia związane ze sztuką uczenia się. Zapoznaje się 
z pojęciami: ergonomia, bhp, środowisko pracy. Uzyskuje wiedzę odnośnie aktów prawnych w prawodawstwie UE i Polski 
dotyczących bhp i ergonomii. Poznaje czynniki szkodliwe w środowisku pracy. 
 

Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest pomoc studentom w przystosowaniu się do studiów oraz nabycie przez nich umiejętności 
i kompetencji społecznych w zakresie: rozpoznawania czynników szkodliwych w środowisku pracy, ergonomicznej oceny 
urządzeń i stanowisk pracy oraz oceny działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Ogólna wiedza techniczna, ogólna wiedza z zakresu budowy ludzkiego organizmu, ogólna wiedza w zakresie tworzenia i 
przestrzegania prawa. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol 
efektu 

kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 zna podstawowe metody i narzędzia pozyskiwania informacji 
potrzebnych do studiowania 

InzP_W02 

 zna podstawowe zasady i metody podnoszenia własnych 
kompetencji zawodowych 

R1P_W02 

K_W19 definiuje pojęcia bezpieczeństwa, higieny, ergonomii, czynniki 
szkodliwe w środowisku pracy 

R1P_W04; R1P_W05; 
InzP_W01; InzP_W02 

K_W19 wyjaśnia podstawowe zadania służb bhp R1P_W04; R1P_W05; 
Inzp_W01; InzP_W02 

K_W19 definiuje czynniki szkodliwe w środowisku pracy R1P_W04; R1P_W05; 
InzP_W01; InzP_W02 

K_W19 wyjaśnia ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy R1P_W04; R1p_W05; 
InzP_W01; InzP_W02 

Umiejętności 

 potrafi pozyskiwać z różnych źródeł informacje niezbędne do 
studiowania 

R1P_U01 

K_U26 stosuje zasady ergonomii i higieny pracy w procesie uczenia się R1P_U05; InzP_U05 

K_U26 rozpoznaje zagrożenia na stanowisku pracy i rozpoznaje czynniki R1P_U01; R1P_U05 



szkodliwe 

K_U26 dostosowuje zbiorowe i indywidualne środki ochrony do 
występujących zagrożeń w środowisku pracy 

R1P_U07 

K_U26 identyfikuje: zagrożenia w środowisku pracy, przepisy oraz zasady 
dotyczące bhp i ergonomii oraz środki ochrony zbiorowej i 
indywidualnej 

R1P_U05; R1P_U07; 
InzP_U05 

Kompetencje społeczne 

K_K01 znajduje motywację i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się R1P_K01; R1P_K07 

K_K10 wykazuje aktywną postawę i jest kreatywny w  rozwiązywaniu 
problemów związanych z realizacją różnych zadań. Weryfikuje 
przedstawiane propozycje i przedstawia własną opinię 

R1P_K04; R1P_K05; 
InzP_K01 

 
Treści programowe: 

 System szkolnictwa wyższego w Polsce. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Europejski System Transferu 
i Akumulacji Punktów (ECTS). 

 Misja i strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Podstawowe akty prawne: Statut 
i Regulamin studiów. Organy uczelni. Struktura organizacyjna. Dokumentacja studenta. Etyka środowiska 
akademickiego. 

 Efekty kształcenia dla kierunku ogrodnictwo w PWSZ w Sulechowie. Program kształcenia. Program studiów. Rodzaje 
zajęć dydaktycznych. Możliwości wyboru przedmiotów i bloków przedmiotów. 

 Wiedza naukowa a wiedza potoczna. Źródła wiedzy. Aktywne słuchanie. Zasady efektywnego notowania. Korzystanie 
ze źródeł pisanych. Techniki poprawiające koncentrację. Podstawowe metody zapamiętywania. Krytyczne myślenie. 

 Korzystanie z biblioteki. Zapoznanie się z biblioteką uczelnianą PWSZ w Sulechowie. Korzystanie z systemu 
bibliotecznego PROLIB i systemu prawniczego LEX. 

 Efektywne zarządzanie własnym czasem. Planowanie. Higiena życia a nauka. Miejsce do nauki. Odżywianie. Sen 
i wypoczynek. Aktywność ruchowa. Rola sportu akademickiego. 

 Wykonywanie prac pisemnych. Przygotowanie plakatu (posteru). Przygotowanie prezentacji. Publiczna prezentacja 
własnej pracy. Udział w dyskusji. 

 Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności. Sprawdziany, kolokwia, egzaminy ustne, egzaminy testowe, egzaminy 
pisemne. Przygotowywanie się do egzaminów. Radzenie ze stresem.  

 Pojęcia bezpieczeństwa, higieny oraz ergonomii. Podstawowe cele i zadania bhp oraz ergonomii w kształtowaniu 
materialnego środowiska pracy.  

 Narażenie na hałas. Substancje toksyczne i pyły w środowisku pracy. Środki ochrony osobistej (zbiorowe 
i indywidualne). 

 
Metody / techniki dydaktyczne: 

 metody podające: 
 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, 
 wykład problemowy. 

 metody poszukujące: 
 ćwiczeniowo-praktyczne (filmy), dyskusje. 

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

 test sprawdzający (wielokrotnego wyboru 10 pytań w tym 2 otwarte), 

 sprawdzanie obecności na zajęciach. 
 
Sposób zaliczenia: 

 Zaliczenie z oceną. Ocena wystawiana jest na podstawie przeprowadzonego przedmiotowego testu końcowego 
obejmującego treści wykładowe. 10 pytań z tego 2 otwarte. 

 Zaliczenie – 60% prawidłowych odpowiedzi (ocena dostateczna), 80% (dobra), 90 do 100% (bardzo dobra). 
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 6 0,2 

Zajęcia praktyczne 0 0 0 0,0 

Konsultacje 4 0,2 9 0,4 

Godziny kontaktowe 19 0,8 15 0,6 

Przygotowanie do zajęć 0 0,0 0 0,0 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 4 0,2 9 0,4 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0,0 

Praca własna 4 0,2 9 0,4 

ECTS łącznie - 1,0 - 1,0 

Procent pracy własnej 17,4 37,5 

 
Literatura: 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. nr 164, poz. 1365,  ze zm. 

 E. Chmielecka (red.), Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, 2010. 

 Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). Przewodnik dla użytkowników, Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji, Warszawa 2009 

  Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, 2012. 

 Regulamin studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, 2015. 

 J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2007, rozdziały pierwszy i czwarty. 

 J. Knoblauch, Sztuka uczenia się, Vacatio Oficyna Wydawnicza. 

 E. A. Locke, Jak uczyć się efektywnie, Wyd. NAKOM, 2009. 

 A. Naik, Pokonaj stres. Poradnik przedegzaminacyjny, Ibis Wydawnictwo Książkowe, 2009. 

 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, pod red. D. Koradeckiej, CIOP Warszawa 2000. 

 Górska E., Ergonomia – projektowanie, diagnoza, eksperyment, OWPW, Warszawa 2002. 

 Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1997. 

 Rączkowski B., BHP w praktyce. Wydanie XII, Wyd. ODDK, Gdańsk 2009; 2010. 

 Konstytucja RP 

 Kodeks Pracy 

 Wybrane ustawy w prawodawstwie krajowym i UE z zakresu Bhp i ergonomii  
 
Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

 
Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 
 

Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne 
Kod 

 przedmiotu: PO-7 

Rok I,II 

Liczba 
Forma zajęć Punkty 

ECTS Semestr II,III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem -  60 - - 0 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 0 - - 0 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Grzegorz Fiedorowicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: mgr Przemysław Bomski, mgr Wojciech Stasik 

Cel przedmiotu: 
Zajęcia ruchowe, prowadzone w grupach męskich i żeńskich (z wyłączeniem pływania i jeździectwa) z wykorzystaniem 
sprzętu do ćwiczeń fizycznych, gier sportowych, urządzeń do ćwiczeń siłowych i fitness. Studenci mogą wybierać 
preferowane rodzaje aktywności ruchowych: grupy rozwoju ogólnego, gry sportowe, pływanie i jeździectwo. Fakultet 
wychowania fizycznego – zajęcia ruchowe o charakterze treningu sportowego prowadzone w grupach specjalizacji sportowej 
lub rekreacyjnej. Celem przedmiotu jest wszechstronny i harmonijny rozwój fizyczny, poprawa ogólnej sprawności ruchowej 
i zdrowotności, poprawa motoryczności. Rozbudzenie zainteresowań różnymi rodzajami aktywności ruchowej. 
Wykształcenie umiejętności ruchowych zapewniających aktywne uczestnictwo w kulturze fizycznej, doskonalenie w wybranej 
dziedzinie sportowo-rekreacyjnej, kształtowanie postaw prozdrowotnych, utrwalenie nawyków aktywności rekreacyjnej, 
sportowej i turystycznej. Doskonalenie w wybranej dziedzinie sportowej dziedzinie sportowej lub rekreacyjnej, wyłonienie 
reprezentantów uczelni na zawody sportowe rangi Akademickich Mistrzostw Województwa Lubuskiego, Akademickich 
Mistrzostw Polski. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Brak przeciwwskazań lekarskich. 
 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 definiuje pojęcia: kultura fizyczna, rekreacja, gry sportowe, 
rozgrzewka, fitness, streching 

 

 definiuje i opisuje zasady, przepisy wybranych gier sportowych  

 wyjaśnia znaczenia ćwiczeń wprowadzających  

 rozpoznaje formy gier sportowych: uproszczona, fragmenty gry, 
gra szkolna, gra właściwa 

 

Umiejętności 

 stosuje techniki właściwe dla różnych rodzajów aktywności 
ruchowych 

 

 wykorzystuje dostępny sprzęt sportowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem 

 

 organizuje zajęcia ruchowe własne  

Kompetencje społeczne 

 podejmuje aktywność ruchową na rzecz autorozwoju  

 inicjuje, przeprowadza zajęcia rekreacji ruchowej  

 sędziuje zawody rangi towarzyskiej – zawody uczelniane,  



osiedlowe 

 wzrost poziomu sportowego uczestników  

 wyłonienie liderów w poszczególnych dyscyplinach sportowo-
rekreacyjnych – mistrzostwa uczelni 

 

 wytypowanie reprezentantów uczelni na rozgrywki regionalne i 
ogólnopolski 

 

 

Treści programowe: 
 elementy gimnastyki: ćwiczenia zwinności i gibkości, rozciąganie, streching, ćwiczenia wolne i z przyrządami, układy 

gimnastyczne – doskonalenie; 

 gry sportowe: badminton, tenis, tenis sportowy – nauka i doskonalenie techniki indywidualnej tj. odbicia forhendowe  
i backhandowe, podanie serwisowe, gra szkolna, gra właściwa; prowadzenie zawodów: systemy rozgrywek, 
sędziowanie, turnieje indywidualne i drużynowe – nauka i doskonalenie; 

 zespołowe gry sportowe: futsal, piłka siatkowa, siatkówka plażowa, koszykówka, streetbasket, unihokej – doskonalenie 
techniki indywidualnej tj. podania i chwyty, odbicia w parach, zrzuty: z biegu, w wyskoku, z miejsca, wolne, karne, stałe 
fragmenty gry, zasady i przepisy gier, fragmenty gry, gra właściwa, sędziowanie – mechanika sędziowania, protokół 
zawodów sportowych – doskonalenie; 

 gry rekreacyjne: minigolf, boule, ringo, palant, kwadrant – zasady i przepisy gry, rozgrywki indywidualne i zespołowe – 
nauka i doskonalenie; 

 fitness: kroki podstawowe, ćwiczenia ruchowe przy muzyce, układy ćwiczeń – doskonalenie; 

 pływanie: elementy techniki i stylów pływackich, skok startowy, nawroty, sztafety, zasady bezpieczeństwa, podstawy 
ratownictwa wodnego – doskonalenie; 

 jeździectwo: podstawy kiełznania, przyswojenie pomocy jeździeckich, podstawowe elementy ujeżdżania – 
doskonalenie; 

 turystyka rowerowa: zasady bezpieczeństwa, technika jazdy, obsługa techniczna roweru, planowanie trasy. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające:  

 omówienie i pokaz 

 metody poszukujące:  
 ćwiczenia ruchowe, gry szkolne, sędziowanie meczów, protokołowanie 

 metoda treningu sportowego:  
 technika indywidualna, taktyka, wytrzymałość ogólna i specjalna 

 metoda startowa:  
 udział w zawodach i turniejach sportowych 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Studenci oceniani są w systemie ciągłym. Podstawowym kryterium oceny jest obecność i aktywność na zajęciach, 
znajomość przepisów wybranych gier sportowych, udział w rozgrywkach uczelnianych. Studenci mający lekarskie 
przeciwwskazania do ćwiczeń fizycznych uczestniczą w zajęciach pełniąc role sędziego, protokolanta, sekretarz rozgrywek, 
pomocnika prowadzącego. Testy umiejętności sportowych, udział w zawodach i turniejach uczelnianych oraz udział w 
rozgrywkach środowiskowych. 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 udział w zajęciach, 

 aktywność na zajęciach 

 sędziowanie i protokołowania meczów i zawodów rozgrywek uczelnianych 

 w przypadku fakultetu wychowania fizycznego – bez zaliczenia, zajęcia dodatkowe 
 



 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 0 0 

Zajęcia praktyczne 60 2,4 0 0,0 

Konsultacje 0 0 0 0 

Godziny kontaktowe 60 2,4 0 0 

Przygotowanie do zajęć 0 0 0 0 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 0 0 0 0 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0,0 

Praca własna 0 0 0 0 

ECTS łącznie - 0 - 0 

Procent pracy własnej 0 0 

 
 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
 Karpiński R.: Pływanie. Podstawy, techniki, nauczanie. AWF Katowice, 2003. 

 Królak A.: Tenis dla dziecin nauczycieli i rodziców. WSiP, Warszawa, 1999. 

 Grządziel G., Kowalski L.: Siatkówka plażowa w szkole. COS, Warszawa, 2000. 

 Pruchniewicz W.: Akademia jeździectwa. PZJ Warszawa, 2002. 

 Kulczycki R.: Tenis stołowy bez tajemnic. Gorzów Wlkp., 2002. 

 Uzarowicz J, Zdebska H.: Piłka siatkowa- program szkolenia dzieci i młodzieży. Warszawa, 1998. 

 Trześniowski R.: Zabawy i gry ruchowe. WSip Warszawa, 1995. 

 Vella M.: Anatomia w treningu siłowym i fitness. Muza S.A. Warszawa, 2007. 

 Związkowe przepisy sportowe: PZPS, PZKosz, PZPN, PZTS.  
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 
 

Nazwa przedmiotu: Chemia 
Kod 

przedmiotu: PP-1 

Rok I 

Liczba 

Forma zajęć 
Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 30 - - 5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - 21 - - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr Anna Romankiewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: doc. dr Anna Romankiewicz, mgr Katarzyna Jaruta  

Skrócony opis przedmiotu: 
Przekazanie studentom wiadomości z zakresu podstaw chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej. Zapoznanie studentów 
z podstawowym sprzętem laboratoryjnym i pracą w laboratorium. Kształtowanie umiejętności wykonywania obliczeń 
chemicznych, pisania równań reakcji, nazewnictwa związków nieorganicznych i organicznych, samodzielnej pracy 
laboratoryjnej, opracowywania wyników i wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń. 
 

Cel przedmiotu: 
Opanowanie podstawowej wiedzy chemicznej i technik laboratoryjnych potrzebnych w toku dalszego studiowania 
przedmiotów pokrewnych z chemią.  
 

Wymagania wstępne: 
Podstawy chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej, matematyka, podstawy obliczeń chemicznych. 
 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W02 definiuje podstawowe pojęcia chemiczne R1P_W01 

K_W02 klasyfikuje związki nieorganiczne R1P_W01 

K_W02 wymienia i opisuje czynniki wpływające na szybkość reakcji 
chemicznej 

R1P_W01 

K_W02 definiuje twardość wody i jej rodzaje R1P_W01 

K_W02 rozróżnia podstawowe rodzaje wiązań w cząsteczkach R1P_W01 

K_W02 wyjaśnia związek między budową atomu a jego położeniem w 
układzie okresowym pierwiastków chemicznych 

R1P_W01 

K_W02 opisuje budowę i właściwości związków organicznych i 
nieorganicznych 

R1P_W01 

K_W04 wymienia i opisuje podstawowe techniki laboratoryjne InzP_W02 

Umiejętności 

K_U01 pisze i bilansuje równania reakcji R1P_U01 

K_U01 nazywa związki organiczne i nieorganiczne R1P_U01 

K_U01 określa typ powstającego wiązania między dwoma pierwiastkami R1P_U01 

K_U01 posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym, sporządza 
roztwory o zadanym stężeniu 

R1P_U10, InzP_U02 



K_U01 wykonuje obliczenia chemiczne w zakresie stężenia molowego i 
procentowego 

R1P_U01 

K_U01 wykonuje obliczenia stechiometryczne R1P_U01 

K_U01 oznacza pH kwasów, zasad, soli i roztworów buforowych R1P_U04, InzP_U01, 
InzP_U02 

K_U01 wykonuje miareczkowania alkacymetryczne R1P_U04, R1P_U10, 
InzP_U01, InzP_U02 

K_U01 identyfikuje kationy w mieszaninie R1P_U04, InzP_U02 

K_U01 identyfikuje substancje organiczne R1P_U04, InzP_U02 

K_U01 analizuje i porównuje wpływ jonów znajdujących się w roztworze 
na wytrącanie się soli trudno rozpuszczalnej 

R1P_U04, InzP_U01, 
InzP_U02 

K_U01 zna i korzysta z prawa Lamberta-Beera do oznaczeń 
spektrofotometrycznych 

R1P_U04, InzP_U11 

K_U01 analizuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga 
wnioski 

R1P_U01, R1P_U04, 
R1P_U10, InzP_U01, 
InzP_U02 

 
Treści programowe: 
Tematyka wykładów: 

 Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Jednostki masy atomowej, cząsteczkowej. 

 Budowa atomu – struktura elektronowa i układ okresowy pierwiastków.  

 Klasyfikacja związków nieorganicznych. Teorie kwasów i zasad.  

 Wiązania chemiczne.  

 Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej.  

 Równowaga w roztworach elektrolitów. Elektrolity słabe i mocne.  

 Wprowadzenie do chemii organicznej. Budowa związków organicznych. Charakterystyka podstawowych grup związków 
organicznych – węglowodory alifatyczne (nasycone i nienasycone). Charakterystyka węglowodorów aromatycznych i 
ich pochodnych.  

 Charakterystyka alkoholi i kwasów karboksylowych. Struktura i właściwości aldehydów i ketonów.  
Tematyka laboratoriów: 

 Zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym. Techniki laboratoryjne.  

 Obliczenia rachunkowe – Podstawowe pojęcia. Budowa atomu. Mol.  

 Obliczenia chemiczne – Stężenia roztworów: procentowe, molowe.  

 Przeliczanie stężeń roztworów. Mieszanie roztworów o różnych stężeniach.  

 Układanie równań reakcji chemicznych.  

 Podstawy obliczeń opartych na równaniach reakcji chemicznych.  

 Kinetyka chemiczna. Badanie wpływu, temperatury i stężenia reagentów na szybkość reakcji chemicznych.  

 Sporządzanie mianowanych roztworów kwasów i zasad. Analiza miareczkowa.  

 Alkacymetryczne oznaczanie zasadowości wody. Oznaczanie twardości wody metodą kompleksometryczną – 
wersenianową. 

 Roztwory buforowe. Kolorymetryczny pomiar pH roztworów buforowych.  

 Analiza ilościowa (instrumentalna). Absorpcjometria. Oznaczanie zawartości żelaza metodą spektrofotometryczną - 
kolorymetryczną.  

 Analiza jakościowa. Oznaczanie kationów.  

 Destylacja. Wyznaczanie temperatury wrzenia jednorodnej cieczy organicznej.  

 Identyfikacja jakościowa podstawowych klas związków organicznych i grup charakterystycznych metodami 
chemicznymi. 

 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające:  

 wykład informacyjny,  
 wykład problemowy z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 Metody poszukujące:  
 ćwiczenia laboratoryjne i rachunkowe,  
 doświadczenia, 
 obserwacja,  
 pomiar 

 Metody eksponujące: pokaz 



Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Laboratorium – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego z ćwiczeń rachunkowych 
oraz pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych - należy wykazać się znajomością materiału dotyczącego 
danego ćwiczenia praktycznego, prawidłowo wykonać wszystkie ćwiczenia laboratoryjne, zdać sprawozdanie z przebiegu 
danego doświadczenia i opracować raport z wynikami z każdego ćwiczenia praktycznego. 
Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego egzaminu. Warunkiem koniecznym podejścia 
do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z laboratorium.  
 

Sposób zaliczenia: 
Egzamin. Na ocenę dostateczną student musi uzyskać 60% możliwych do uzyskania punktów, i odpowiednio: na ocenę 
dobrą 75%, na ocenę bardzo dobrą 90%. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną: 30% oceny z laboratorium i 7 
0% oceny z egzaminu. 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 39 1,6 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 21 0,8 

Konsultacje 25 1,0 20 0,8 

Godziny kontaktowe 70 2,8 59 2,4 

Przygotowanie do zajęć 27 1,1 32 1,3 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 25 1,0 32 1,3 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 55 2,2 66 2,6 

ECTS łącznie - 5,0 - 5,0 

Procent pracy własnej 44,0 52,8 

 
 

Literatura: 
 Pajdowski L.: Chemia ogólna. PWN Warszawa 1998 

 Bielański A.: Podstawy chemii nieorganicznej. Tom 1-3 PWN Warszawa 1994 

 Mastalerz P.: Podręcznik chemii organicznej. Wrocław, Wydawnictwo Chemiczne 1997 

 Kupryszewski G.: Wstęp do chemii organicznej. PWN 1988 

 Minczewski J., Marczenko Z.: Chemia analityczna t.1 i 2. PWN Warszawa 2001 

 Morrison R., Boyd R.: Chemia organiczna. PWN Warszawa 1998 

 Pazdro K.M.: Chemia dla kandydatów na wyższe uczelnie. Oficyna Edukacyjna 1993 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 
 

Nazwa przedmiotu: Biochemia 
Kod 

 przedmiotu: PP-2 

Rok I 

Liczba 

Forma zajęć 
Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 15 - 9 - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr Anna Romankiewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: oc. dr Anna Romankiewicz, dr inż. Agnieszka Maj 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przekazanie studentom wiadomości z zakresu budowy i funkcji aminokwasów i białek, mechanizmów działania i regulacji 
enzymów, funkcji kwasów nukleinowych, mechanizmu fotosyntezy, metabolizmu tłuszczowców i sacharydów. Zapoznanie 
studentów z najważniejszymi analizami w zakresie badania właściwości i oznaczania aminokwasów, białek i cukrów. 
Kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy laboratoryjnej, opracowywania wyników i wyciągania wniosków z 
przeprowadzonych doświadczeń. 
 

Cel przedmiotu: 
Opanowanie podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu biochemii oraz technik laboratoryjnych wykorzystywanych w 
analizie związków biochemicznych. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Znajomość podstaw chemii organicznej i podstawowych technik laboratoryjnych  
 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W02 definiuje podstawowe pojęcia biochemiczne  R1P_W01 

K_W02 opisuje budowę i funkcje aminokwasów i białek R1P_W01, R1P_W03 

K_W03 wymienia i opisuje czynniki wpływające na szybkość reakcji 
enzymatycznej 

R1P_W03 

K_W03 wyjaśnia istotę utleniania biologicznego i cyklu kwasów 
trójkarboksylowych 

R1P_W04 

K_W03 wyjaśnia mechanizm fotosyntezy R1P_W04 

K_W02 opisuje budowę węglowodanów R1P_W01 

K_W02 opisuje budowę i funkcje kwasów nukleinowych R1P_W01 

K_W04 wymienia i opisuje podstawowe techniki biochemiczne InzP_W02 

Umiejętności 

K_U01 wyznacza krzywą wzorcową na podstawie danych 
doświadczalnych  

R1P_U01 

K_U01 posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym  R1P_U01 

K_U01 oznacza ilościowo białko  R1P_U04, R1P_U06, 
InzP_U01, InzP_U02 



K_U01 analizuje i porównuje właściwości aminokwasów i białek R1P_U04, InzP_U01, 
InzP_U02, InzP_U11 

K_U01 wykonuje badanie właściwości cukrów R1P_U04, R1P_U06, 
InzP_U01, InzP_U02, 
InzP_U11 

K_U01 oznacza wpływ różnych czynników na aktywność enzymów R1P_U04, R1P_U06, 
InzP_U01, InzP_U02 

K_U01 wykonuje rozdzielanie barwników roślinnych z wykorzystaniem 
chromatografii adsorpcyjnej 

R1P_U04, R1P_U06, 
InzP_U01, InzP_U02 

K_U01 analizuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga 
wnioski 

R1P_U01, R1P_U04, 
InzP_U01, InzP_U02 

 
Treści programowe: 
Tematyka wykładów: 

 Budowa i organizacja komórki.  

 Aminokwasy, peptydy, białka - budowa i funkcje.  

 Enzymy - struktura, kataliza enzymatyczna i jej regulacja.  

 Kwasy nukleinowe i biosynteza białek - transkrypcja i translacja informacji genetycznej.  

 Utlenianie biologiczne, cykl kwasów trójkarboksylowych.  

 Węglowodany - biosynteza, budowa i występowanie.  

 Mechanizm fotosyntezy. 

 Metabolizm lipidów.  
Tematyka laboratoriów: 

 Metody opracowania danych empirycznych: wyznaczanie krzywej wzorcowej na podstawie otrzymanych danych.  

 Badanie właściwości fizycznych i chemicznych aminokwasów i białek.  

 Oznaczanie białka w materiale biologicznym – metoda Lowry’ego.  

 Badanie wpływu niektórych czynników fizycznych i chemicznych na aktywność enzymów (na przykładzie ureazy).  

 Oznaczanie aktywności α-amylazy w materiale pochodzenia roślinnego.  

 Rozdzielenie i oznaczenie barwników roślinnych z wykorzystaniem chromatografii adsorpcyjnej.  

 Badanie właściwości cukrów. Oznaczanie cukrów redukujących.  
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające:  

 wykład informacyjny,  
 wykład problemowy z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 Metody poszukujące:  
 ćwiczenia laboratoryjne i rachunkowe,  
 doświadczenia, 
  obserwacja,  
 pomiar 

 Metody eksponujące:  
 pokaz 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z pisemnych kolokwiów z poszczególnych partii materiału. 
Laboratorium – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych (należy 
wykazać się znajomością materiału dotyczącego danego ćwiczenia praktycznego, prawidłowo wykonać wszystkie ćwiczenia 
laboratoryjne, zdać sprawozdanie z przebiegu danego doświadczenia i opracować wyniki). 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z oceny z wykładu i oceny z laboratorium. 
Kolokwia z poszczególnych partii materiału są pisemne i oceniane wg następującej skali: na ocenę dostateczną student musi 
uzyskać 60% możliwych do uzyskania punktów, i odpowiednio: na ocenę dobrą 75%, na ocenę bardzo dobrą 90%.  
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 24 1,0 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 15 0,6 21 0,8 

Godziny kontaktowe 45 1,8 45 1,8 

Przygotowanie do zajęć 17 0,7 17 0,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 12 0,5 12 0,5 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 29 1,2 29 1,2 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 39,2 39,2 

 
 
 

Literatura: 
 Kączkowski J. „Podstawy biochemii” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2002.  

 Hames B.D., Hooper N.M., Houghthton J.D. „Biochemia”. Seria - Krótkie wykłady. PWN, Warszawa, 1999. 

 Witkowska D., Rodziewicz A.: Biochemia. Przewodnik do ćwiczeń., Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu 
Wrocław 1999. 

 Kulka K., Rejowski A. „Biochemia” Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie 1993/1994. 

 
Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Botanika 
Kod 

 przedmiotu: PP-3 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć 
Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 15 - - 5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 30 - 15 - - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Andrzej Purcel 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Andrzej Purcel 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zajęcia z botaniki przybliżają budowę roślin, ich rozwój, klasyfikację, rozmieszczenie i zależności od środowiska.  
 

Cel przedmiotu: 
Podstawowym celem nauczania jest zapoznanie studentów z budową anatomiczną i morfologiczną roślin. Ponadto celem 
zajęć jest zaznajomienie z najbardziej rozpowszechnionymi taksonami roślin oraz zasadami systematyki. 
 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W01 opisuje budowę komórki R1P_W01, InzP_W05 

K_W01 analizuje funkcje tkanek roślinnych R1P_W04, InzP_W05 

K_W01 omawia budowę poszczególnych organów rośliny R1P_W01, InzP_W05 

K_W01 wymienia i definiuje formy życiowe i ekologiczne roślin R1P_W04, InzP_W05 

K_W01 wyjaśnia zasady systematyki roślin R1P_W04, InzP_W05 

Umiejętności 

K_U12 potrafi zidentyfikować zależności pomiędzy strukturą a funkcją na 
poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i całych 
populacji osobników 

R1P_U05, R1P_U06, 
InzP_U03 

K_U05 potrafi rozpoznać najbardziej rozpowszechnione taksony roślin 
przy wykorzystaniu kluczy do oznaczania 

R1P_U06 

Kompetencje społeczne 

K_K09 ma utrwaloną odpowiedzialność za ochronę szeroko rozumianej 
szaty roślinnej 

R1P_K05, R1P_K06, 
InzP_K01 

 

Treści programowe: 
- Historia rozwoju botaniki i jej działów.  
- Budowa i funkcje organelli komórkowych. Podział komórki roślinnej.  
- Charakterystyka tkanek roślinnych.  
- Budowa pierwotna i wtórna korzenia. Wybrane przekształcenia korzeni. Znaczenie zjawiska mikoryzy.  
- Budowa pierwotna i wtórna łodygi.  
- Budowa i rozwój pędu. Przekształcenia pędu.  
- Budowa anatomiczna i morfologiczna liści.  
- Budowa kwiatu, owocu i nasienia. Klasyfikacja kwiatostanów i owoców.  
- Formy życiowe i ekologiczne roślin.  
- Wybrane zagadnienia z zakresu embriologii.  



- Sposoby rozprzestrzeniania się roślin.  
- Przegląd wybranych jednostek taksonomicznych.  
- Nagozalążkowe i okrytonasienne – główne osiągnięcia ewolucyjne.  
- Wybrane zagadnienia z zakresu fitosocjologii i ochrony gatunkowej roślin. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- Metoda ćwiczeniowa, laboratoryjna, obserwacja, wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych (problemowy, 

konwencjonalny). 
- Praca z zielnikiem, praca z kluczem do rozpoznawania roślin. 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- egzamin pisemny (4 pytania opisowe z zakresu treści wykładowych i ćwiczeniowych), 
- cząstkowe kolokwia pisemne (4 pytania opisowe z zakresu treści danego działu), 
- obecność na zajęciach, 
- zaliczenie z rysunków wykonywanych podczas ćwiczeń. 

 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 
- zaliczenie kolokwiów, 
- zdanie przedmiotowego egzaminu końcowego obejmującego treści wykładowe i ćwiczeniowe. 
 
Po zaliczeniu ćwiczeń student/ka może przystąpić do egzaminu pisemnego. 
Oceną z przedmiotu jest ocena z egzaminu końcowego. 

 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 45 1,8 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 15 0,6 

Konsultacje 30 1,2 30 1,2 

Godziny kontaktowe 75 3,0 75 3,0 

Przygotowanie do zajęć 17 0,7 17 0,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 30 1,2 30 1,2 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 51 2,0 51 2,0 

ECTS łącznie - 5,0 - 5,0 

Procent pracy własnej 40,5 40,5 

 
 

Literatura: 
- Jasnowska J., Jasnowski M., Radomski J., Friedrich S., Kowalski W. 2008. Botanika. Wyd. Brasika, Szczecin. 
- Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. IB PAN, Kraków.  
- Rutkowski L. 2004. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa. 
- Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1988. Rośliny Polskie. PWN, Warszawa. 
- Szweykowska A., Szweykowski J. 2008-2011. Botanika. T.1, 2. PWN. 
- Słownik botaniczny. 2003. Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa. 
- Wysocki C., Sikorski P. 2009. Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. SGGW, Warszawa. 
 

Uwagi: 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Fizjologia roślin 
Kod 

 przedmiotu: PP-4 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć 
Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 15 - - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 30 - 15 - - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Andrzej Purcel 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Andrzej Purcel 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zajęcia obejmują poznanie procesów i zjawisk życiowych roślin, zachodzących na różnych poziomach organizacji 
biologicznej. 

 
Cel przedmiotu: 
- Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem komórek i tkanek roślinnych w optymalnych warunkach środowiskowych dla 

rośliny oraz w reakcji na stres i antropopresję.  
- Nabycie przez studentów umiejętności posługiwania się metodami badania podstawowych procesów życiowych roślin. 

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Student powinien dysponować wiedzą z zakresu cytologii i histologii. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W03 wyjaśnia mechanizmy pobierania i transportu wody oraz jonów R1P_W03, R1P_W04 

K_W03 interpretuje zjawisko suszy glebowej i fizjologicznej R1P_W01, R1P_W04 

K_W03 opisuje przebieg procesu fotosyntezy R1P_W04, InzP_W05 

K_W03 tłumaczy mechanizmy oraz czynniki wpływające na procesy 
oddechowe 

R1P_W03, R1P_W04 

K_W03 wymienia najważniejsze efekty rozwojowe roślin regulowane przez 
fitohormony 

R1P_W01, R1P_W03 

K_W03 klasyfikuje ruchy roślin R1P_W01, R1P_W03 

Umiejętności 

K_U01 prezentuje metody doświadczalnego badania procesów 
fizjologicznych w roślinach 

InzP_U01 

K_U12 interpretuje reakcje roślin na czynniki środowiskowe R1P_U05, InzP_U03 

Kompetencje społeczne 

K_K06 inicjuje badania w zakresie fizjologii roślin R1P_K06; InzP_K01 

Treści programowe: 
- Związki chemiczne występujące w roślinach (ze szczególnym uwzględnieniem substancji swoistych). 
- Gospodarka wodna i mineralna roślin - mechanizmy pobierania i transportu wody oraz jonów, susza glebowa i 

fizjologiczna. Komórka roślinna jako układ osmotyczny. 
- Fotosynteza - znaczenie i przebieg procesu, fotosynteza a produktywność roślin. Wpływ warunków zewnętrznych na 

przebieg fotosyntezy. 



- Oddychanie – mechanizmy oraz czynniki wpływające na procesy oddechowe.  
- Wzrost i rozwój roślin - hormonalna regulacja rozwoju, fotoindukcja i termoindukcja. Praktyczne zastosowania 

regulatorów wzrostu.  
- Reagowanie roślin na czynniki środowiskowe – stres i obrona przed jego skutkami, ruchy roślin. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- Metoda laboratoryjna, eksperymentu, wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych (problemowy, konwersatoryjny, 

konwencjonalny). 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- egzamin pisemny (4 pytania opisowe z zakresu treści wykładowych i ćwiczeniowych), 
- prezentacja sprawozdań pisanych po każdych ćwiczeniach laboratoryjnych, 
- sprawdzanie obecności na zajęciach. 

 
Sposób zaliczenia: 
- zaliczenie 100% sprawozdań laboratoryjnych, 
- zdanie przedmiotowego egzaminu końcowego. 
Po zaliczeniu ćwiczeń student/ka może przystąpić do egzaminu pisemnego. 
Oceną z przedmiotu jest ocena z egzaminu końcowego. 

 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 45 1,8 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 15 0,6 

Konsultacje 22 0,9 22 0,9 

Godziny kontaktowe 67 2,7 67 2,7 

Przygotowanie do zajęć 15 0,6 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 15 0,6 15 0,6 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 32 1,3 32 1,3 

ECTS łącznie - 4,0 - 4,0 

Procent pracy własnej 32,3 32,3 

 
 

Literatura: 
- Kozłowska M. (red.) 2007. Fizjologia roślin – od teorii do nauk stosowanych. PWRiL, Poznań. 
- Lewak S., Kopcewicz J. 2009. Fizjologia roślin. PWN, Warszawa. 
- Szweykowska A. 2002. Fizjologia roślin. Wyd. UAM, Poznań. 

- Czerwiński W. 1984. Fizjologia roślin. PWN, Warszawa. 

- Piskornik Z. 1994. Fizjologia roślin dla wydziałów ogrodniczych. Cz. 1 i 2. Wyd. AR, Kraków. 

 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia 
Kod 

 przedmiotu: PP-5 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć 
Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 - - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 15 - 15 - - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Justyna Korycka 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr Justyna Korycka 

Skrócony opis przedmiotu: 
Mikrobiologia jest nauką o najmniejszych, żywych organizmach, widocznych jedynie pod mikroskopem. Bada wzajemne 
zależności między mikroorganizmami a innymi żywymi organizmami oraz zmiany wywoływane przez drobnoustroje w 
środowisku. Mikrobiologia zajmuje się poszukiwaniem możliwości wykorzystania procesów metabolicznych 
mikroorganizmów w różnych dziedzinach życia t j. ochrona zdrowia ludzi i zwierząt, ochrona roślin, przemysł spożywczy, 
paszowy i farmaceutyczny oraz szeroko rozumiana ochrona środowiska.  
 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z budową, procesami życiowymi i systematyką drobnoustrojów; przedstawienie procesów 
zachodzących w przyrodzie na skutek działalności życiowej drobnoustrojów; zaznajomienie z pozytywną  
i negatywną rolą drobnoustrojów w przyrodzie i gospodarce człowieka; zapoznanie z metodami badań laboratoryjnych 
stosowanych w mikrobiologii. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Znajomość podstaw biologii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W01 definiuje pojęcia związane z morfologią, fizjologią i klasyfikacją 
mikroorganizmów 

R1P_W01 

K_W01 wyjaśnia istotę wzajemnych powiązań między drobnoustrojami i 
innymi organizmami ze szczególnym uwzględnieniem roślin 

R1P_W03 

K_W01 opisuje wpływ drobnoustrojów na przyrodę ożywioną i nieożywioną R1P_W04 

K_W03 tłumaczy mechanizmy krążenie pierwiastków w przyrodzie R1P_W04 

K_W03 wyjaśnia rolę mikroorganizmów w tworzeniu gleby oraz wpływ 
drobnoustrojów na żyzność gleby 

R1P_W04, R1P_W06 

K_W04 interpretuje zastosowania mikrobiologii w różnych dziedzinach 
życia i działalności człowieka 

R1P_W06 

Umiejętności 

K_U02 identyfikuje podstawowe laboratoryjne techniki mikrobiologiczne 
stosowane w celu izolacji czystych kultur i identyfikacji 
drobnoustrojów 

R1P_U05, R1P_U06, 
InzP_U01 

K_U02 prezentuje proste laboratoryjne badania mikrobiologiczne  R1P_U04, R1P_U10, 
InzP_U01  

K_U09 rozpoznaje i opisuje metody zwalczania niepożądanych 
mikroorganizmów 

R1P_U05, R1P_U06 



Kompetencje społeczne 

K_K06 identyfikuje zagrożenia mikrobiologiczne dla produkcji rolniczej R1P_K06; InzP_K01 

K_K01 prezentuje aktywną postawę w dążeniu do podnoszenia kwalifikacji 
i pozyskiwaniu najnowszej wiedzy w obszarze stosowania 
procesów mikrobiologicznych w praktyce ogrodniczej i ochronie 
roślin 

R1P_K01, R1P_K07 

 

Treści programowe: 
- Tematy wykładów: 
- Mikrobiologia jako nauka. Środowiska bytowania drobnoustrojów.  
- Budowa, fizjologia i systematyka bakterii. Budowa, fizjologia i systematyka grzybów.  
- Morfologia i klasyfikacja wirusów.  
- Wzajemne oddziaływanie drobnoustrojów i innych organizmów. 
- Chorobotwórcze właściwości bakterii, wirusów i grzybów.  
- Rola drobnoustrojów w przyrodzie. Udział drobnoustrojów w procesach glebotwórczych oraz w krążeniu pierwiastków w 

przyrodzie.  
- Znaczenie mikroorganizmów w gospodarce człowieka.  
Tematy zajęć laboratoryjnych: 

- Badanie mikroskopowe.  
- Technika sporządzania preparatów mikroskopowych przyżyciowych i barwionych.  
- Warunki i sposoby hodowli drobnoustrojów.  
- Rodzaje podłoży mikrobiologicznych.  
- Technika posiewów na podłoża płynne i stałe.  
- Formy wzrostu kolonii na podłożach stałych i hodowli na podłożach płynnych.  
- Metody badań biochemicznych i serologicznych w identyfikacji mikroorganizmów.  
- Metody dezynfekcji i sterylizacji. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- Metody podające: 

▪ wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych. 
- Metody poszukujące: 

▪ ćwiczeniowo- praktyczne: laboratoryjna, doświadczeń, 
▪ dyskusji: referat, 
▪ eksponujące: pokaz. 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- kolokwia w trakcie semestru , 
- sprawdziany w trakcie semestru, 
- prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych,  
- sprawdzanie obecność na zajęciach. 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną. 
- Na ocenę końcową składają się:  
- ocena z wykładu – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich kolokwiów;  
- kolokwia w formie pisemnej – pytania otwarte; pytania oceniane w skali punktowej od 0 do 3 pkt.;  

ocena dostateczny 50%, ocena plus dostateczny 60%, ocena dobry 70%, ocena plus dobry 80%, ocena  
bardzo dobry od 90% maksymalnej liczby punktów;  

- średnia ocen z kolokwiów stanowi 0,6 oceny końcowej; 
- ocena z zajęć laboratoryjnych - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich sprawdzianów, 

raportów z zajęć laboratoryjnych oraz referatu; 
- sprawdziany obejmują wiedzę teoretyczną niezbędną do przeprowadzania każdego z ćwiczeń laboratoryjnych; raporty 

sporządzane i prezentowane są po zakończeniu każdego z ćwiczeń laboratoryjnych; w ciągu semestru każdy student 
przygotowuje i prezentuje jeden referat na zadany temat; 

- średnia ocen z zajęć laboratoryjnych stanowi 0,4 oceny końcowej. 
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 30 1,2 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 15 0,6 

Konsultacje 20 0,8 20 0,8 

Godziny kontaktowe 50 2,0 50 2,0 

Przygotowanie do zajęć 30 1,2 30 1,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 20 0,8 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 50 2,0 50 2,0 

ECTS łącznie - 4,0 - 4,0 

Procent pracy własnej 50,0 50,0 

 
 

Literatura: 
- Grabińska-Łoniewska A. i wsp.: Ćwiczenia laboratoryjne z mikrobiologii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 

Warszawa 1999 
- Nicklin J., Graeme-Cook K., Paget T., Killington R.: Mikrobiologia – krótkie wykłady, PWN, Warszawa 2007 
- Kwaśna H.: MIKROBIOLOGIA DLA STUDENTÓW UCZELNI ROLNICZYCH, Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, 

Poznań, 2007 
- Kunicki-Goldfinger Wł.J.H.: Życie bakterii, PWN, Warszawa 2008 
- Schlegel H.G.: Mikrobiologia ogólna, PWN, Warszawa 2008. 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Gleboznawstwo 
Kod 

przedmiotu: PP-6 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 15 - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - 12 - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Pacholak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Pacholak 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z genezą gleb – czynnikami i procesami glebotwórczymi, umożliwia uchwycenia zjawisk różnicowania się 
pokrywy glebowej. Wskazanie zasadniczych różnic między glebami doprowadza do uzyskania umiejętności rozpoznawania 
gleb i ich podstawowych właściwości. Jest to niezbędny element działań uprawowych i doboru roślin uprawnych. Zapoznanie 
z efektami presji człowieka wobec gleb daje możliwość dostosowania działań ogrodnika w sytuacji uprawy roślin na terenach 
zdegradowanych. 
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy gleboznawstwa – genezy gleb, właściwości i klasyfikacji; ujęcie gleby jako miejsca 
życia roślin uprawnych oraz elementu środowiska przyrodniczego; określenie wpływu właściwości fizycznych, chemicznych 
i fizyczno-chemicznych gleb na ich żyzność wraz z możliwościami regulacji; zapoznanie z przyczynami i formami 
przekształceń gleb, warunkującymi poprawność gospodarowania gruntami i kształtowania środowiska. 
 

Wymagania wstępne: 
Zaliczenie chemii; znajomość podstawowych procesów biologicznych i chemicznych 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W11 definiuje pojęcia gleby, gruntu, podłoża i pokrewne R1P_W03 

K_W11 definiuje, wyjaśnia i ocenia funkcje gleb R1P_W04; InzP_W05 

K_W11 opisuje tok tworzenia pokrywy glebowej i wyjaśnia procesy 
warunkujące zmienność gleb 

R1P_W04 

K_W11 definiuje właściwości gleb R1P_W03 

K_W06 ocenia wpływ człowieka na gleby R1P_W05; R1P_W06 

K_W06 rozpoznaje, klasyfikuje i szacuje zjawiska degradacji gleb R1P_W06; InzP_W03 

Umiejętności 

K_U01 rozpoznaje podstawowe taksony gleb R1P_U01; InzP_U01 

K_U01 określa podstawowe właściwości gleb R1P_U04; InzP_U01 

K_U01 ocenia stan gleb na podstawie wyników analiz laboratoryjnych R1P_U01 

K_U01 rozpoznaje objawy degradacji gleb R1P_U05 

 raportuje i prezentuje wyniki badań R1P_U08; R1P_U09 

Kompetencje społeczne 

K_K06 inicjuje badania w toku przygotowania terenu do uprawy InzP_K01 

K_K06 identyfikuje zagrożenia odglebowe dla upraw i środowiska R1P_K06; InzP_K01 



Treści programowe: 
- Podstawowe pojęcia gleboznawcze 
- Gleba i jej funkcje 
- Czynniki glebotwórcze 
- Procesy glebotwórcze 
- Trójfazowy układ gleby 
- Budowa i skład fazy stałej gleb 
- Właściwości fizyczne, chemiczne i fizyczno-chemiczne gleb 
- Biologiczne przemiany w glebach 
- Systematyka genetyczna gleb Polski na tle innych systemów klasyfikacyjnych 
- Klasyfikacja bonitacyjna 
- Kompleksy przydatności rolniczej gleb 
- Charakterystyka głównych typów, podtypów i gatunków gleb Polski 
- Antropogeniczne przekształcenia gleb 
- Zmiany właściwości gleb pod wpływem gospodarki rolnej, leśnej i sadowniczej 
- Czystość gleb w świetle przepisów i norm 
 
- Opis profilu glebowego – zajęcia terenowe 
- Pobieranie próbek glebowych 
- Podstawowe metody oznaczeń polowych materiału glebowego 
- Oznaczanie podstawowych wskaźników fizyczno-chemicznych gleb – odczyn, zasolenie, kwasowość hydrolityczna, 

suma kationów o charakterze zasadowym, skład granulometryczny, właściwości buforowe gleb 
- Czytanie map glebowych 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 wykład problemowy 

- metody poszukujące: 
 problemowe: giełda pomysłów w ocenie przyczyn i skutków zjawisk chemicznych, fizycznych i biologicznych 

zachodzących w glebach 
 sytuacyjna: analizowanie przez grupy studentów rzeczywistych sytuacji glebowych i terenowych 
 ćwiczeniowo-praktyczne: laboratoryjna, obserwacji i pomiaru w terenie, studium przykładowe 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- egzamin ustny 
- prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych 
- raport z zajęć terenowych 
- sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 
- zaliczenie 100% prac laboratoryjnych i zajęć terenowych – wymóg wstępny przystąpienia do egzaminu 
- zdanie przedmiotowego egzaminu końcowego obejmującego treści wykładowe i teoretyczne oraz wnioskowe treści 

ćwiczeniowe; student losuje 2-3 kartki z pytaniami, na które odpowiada po czasie danym na przygotowanie do 
odpowiedzi; oceniana jest kompletność odpowiedzi 

Oceną z przedmiotu jest ocena z egzaminu końcowego. 
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 30 1,2 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 12 0,5 

Konsultacje 10 0,4 10 0,4 

Godziny kontaktowe 55 2,2 40 1,6 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 12 0,5 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 8 0,3 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 20 0,8 34 1,4 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 26,7 45,9 

 

Literatura: 
- Dobrzański B., Zawadzki S.: Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa 1996 
- PTG: Systematyka Gleb Polski, wyd. 5; Red. Czępińska-Kamińska; Roczniki Gleboznawcze, Tom LXII, Nr 3, Wyd. „Wieś 

Jutra”, Warszawa 2011 
- Greinert A., Greinert H.: Ochrona i rekultywacja środowiska glebowego; Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej 1999 
- Greinert H.: Ochrona gleb. Zielona Góra 1997 
- Kollender-Szych A., Niedźwiecki E., Malinowski R.: Gleby miejskie. Wyd. Nauk. AR w Szczecinie, Szczecin 2008 
- Turski R., Słowińska-Jurkiewicz A., Hetman J.: Zarys gleboznawstwa. Podręcznik dla studentów wydziałów 

ogrodniczych. Wyd. AR w Lublinie 1999 
- Uggla H., Uggla Z.: Gleboznawstwo leśne. PWRiL, Warszawa 1979 
- Uggla H.: Gleboznawstwo rolnicze. PWN, Warszawa 1979 
- Greinert A.: Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i ochrony gleb. Skrypt. Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej 

1998. 
- Mocek A., Drzymała S., Maszner P.: Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. Wyd. AR w Poznaniu 1997 
- Koćmit A., Niedźwiecki E., Zabłocki Z.: Gleboznawstwo z elementami geologii. Skrypt, Wyd. AR w Szczecinie, Szczecin 

1997 
 

Uwagi: 
Strona przedmiotu: http://www.pwsz.sulechow.pl/zktz/dydak.html 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Ekologia i ochrona środowiska 
Kod 

 przedmiotu: PP-7 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Andrzej Purcel 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Andrzej Purcel 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zajęcia z ekologii i ochrony środowiska mają zobrazować zależności decydujące o liczebności i rozmieszczeniu organizmów 
oraz problemy ochrony przyrody i jej zasobów w celu zapewnienia trwałości ich użytkowania. 

 
Cel przedmiotu: 
- przedstawienie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy przyrodą ożywioną i nieożywioną, 
- zapoznanie z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania ekosystemów o różnym stopniu naturalności,  
- ukierunkowanie przyszłej działalności zawodowej zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, 
- zdobycie umiejętności wykorzystania wiedzy ekologicznej i sozologicznej w ocenie stanu środowiska, w tym właściwej 

interpretacji zagrożeń spowodowanych działalnością człowieka. 

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Student powinien dysponować wiedzą ogólną z zakresu botaniki, chemii i geografii. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W05 definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ekologii i ochrony 
środowiska 

R1P_W03 

K_W05 zna zasady funkcjonowania naturalnych, półnaturalnych oraz 
sztucznych układów ekologicznych 

R1P_W03, R1P_W04 

K_W05 interpretuje zjawisko synantropizacji na różnych poziomach 
organizacji szaty roślinnej 

R1P_W04 

K_W05 wyjaśnia podstawowe problemy związane z zanieczyszczeniem 
wód oraz powietrza 

R1P_W06 

K_W06 opisuje metody ochrony łączności ekologicznej w krajobrazie R1P_W06, R1P_W07 

K_W06 zna metody i przykłady działań, które mogą poprawić stan 
środowiska 

R1P_W05, INzP_W01 

Umiejętności 

K_U12 kreuje tereny zieleni z uwzględnieniem zasad funkcjonowania 
ekosystemów 

R1P_U05, R1P_U06, 
InzP_U03 

K_U12 kreuje tereny zieleni z uwzględnieniem potrzeby zachowania 
łączności ekologicznej na poziomie krajobrazu 

R1P_U05, R1P_U06, 
InzP_U03 

K_U12 adoptuje posiadaną wiedzę ekologiczną i sozologiczną przy ocenie 
stanu środowiska 

R1P_U05, R1P_U06, 
InzP_U03 



Kompetencje społeczne 

K_K03 organizuje pracę w terenie w trakcie opisywania stanu środowiska 
i zjawisk przyrodniczych 

R1P_K02, R1P_K03 

K_K09 identyfikuje, przewiduje i zapobiega ewentualnym zagrożeniom dla 
środowiska 

InzP_K01 

K_K09 działa z poczuciem odpowiedzialności za jakość środowiska  R1P_K05, InzP_K01 

 
Treści programowe: 
- Ekologia a sozologia - podstawowe pojęcia z zakresu przedmiotu.  
- Ekologiczna koncepcja populacji – wybrane zagadnienia z zakresu ekologii populacji. Biotyczne i abiotyczne czynniki 

środowiskowe oraz ich ograniczające znaczenie.  
- Struktura i funkcjonowanie ekosystemu. Cechy i struktura troficzna biocenozy.  
- Formy ochrony przyrody w Polsce oraz tereny zieleni w świetle Ustawy o ochronie przyrody.  
- Zjawisko synantropizacji (ogrodnictwo a inwazyjne rośliny obce – międzynarodowy kodeks postępowania, GMO w 

Polsce i na świecie).  
- Ekologia wyrobów – znakowanie produktów przyjaznych środowisku.  
- Ekologia krajobrazu w aspekcie kształtowania terenów zieleni. Funkcje marginesów ekologicznych. Ekologia miasta - 

miasto jako układ strukturalno-funkcjonalny, oparty na modelu ekosystemu. Ochrona łączności ekologicznej w Polsce; 
wybrane zagadnienia z zakresu ekologii dróg.  

- Koncepcja zrównoważonego rozwoju – zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii. 
Odnawialne źródła energii.  

- Zanieczyszczenia i ochrona powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenia wód i ich ochrona, rekultywacja jezior. 
Ochrona środowiska przed odpadami, segregacja i recykling odpadów.  

- Rolnictwo przyjazne środowisku.  
- Stan środowiska i globalizacja problemów ochrony środowiska. Międzynarodowe inicjatywy na rzecz ochrony przyrody i 

środowiska.  

 
Metody / techniki dydaktyczne: 
- Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych (wykład problemowy, konwersatoryjny, konwencjonalny), metoda 

stolików eksperckich, dyskusja seminaryjna (na podstawie przygotowanych wcześniej referatów). 
- Obserwacje w terenie. 

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- Podstawą sprawdzenia efektów kształcenia jest średnia ocen - minimum 3,0 uzyskana z kolokwiów testowych (testy 

wielokrotnego wyboru), ocena z samodzielnie przygotowanego referatu do dyskusji na forum grupy oraz obecność na 
zajęciach. 

- Skala procentowa przeliczania punktów na ocenę z testów wielokrotnego wyboru: 
- 0% - 49% niedostateczny (2,0) 
- 50% - 59% dostateczny (3,0) 
- 60% - 69% dostateczny plus (3,5) 
- 70% - 79% dobry (4,0) 
- 80% - 89% dobry plus (4,5) 
- 90% - 100% bardzo dobry (5,0) 

 
Sposób zaliczenia: 
Na zaliczenie przedmiotu składają się: 
- zaliczenie kolokwiów cząstkowych, 
- zaliczenie referatu, 
- zdanie przedmiotowego kolokwium końcowego obejmującego treści z wykładów i ćwiczeń. 
Po zaliczeniu ćwiczeń student/ka może przystąpić do pisemnego kolokwium końcowego. 
Oceną z przedmiotu jest ocena z kolokwium końcowego. 

 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 30 1,2 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 15 0,6 

Konsultacje 18 0,7 10 0,4 

Godziny kontaktowe 48 1,9 40 1,6 

Przygotowanie do zajęć 18 0,7 17 0,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 17 0,7 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 28 1,1 34 1,4 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 36,8 45,9 

 

Literatura: 
- Bieszczad S., Sobota J. (red.) 1999. Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego. AR, 

Wrocław. 
- Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski 2010. Ochrona środowiska przyrodniczego. PWN, Warszawa. 
- Krebs C. J. 2001. Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. PWN. Warszawa. 
- Mackenzie A., Ball A. S., Virdee R. 2007. Krótkie wykłady. Ekologia. PWN. Warszawa. 
- Małachowski K. (red.) 2007. Gospodarka a środowisko i ekologia. Wyd. CeDeWu. Warszawa. 
- Pyłka-Gutowska E. 2004. Ekologia z ochroną środowiska. Wydawnictwo Oświata. Warszawa. 
- Richling A., Solon J. 2002. Ekologia krajobrazu. PWN. Warszawa. 
- Rosik-Dulewska C. 2011. Podstawy gospodarki odpadami. PWN. Warszawa. 
- Strzałko J., Mossor-Pietraszewska T. 2005. Kompendium wiedzy o ekologii. PWN. Warszawa. 
- Wiąckowski S. 2008. Ekologia ogólna. Bydgoszcz - Kielce. 
- Zimny H. 2005. Ekologia miasta. Warszawa. 

 
Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Genetyka i hodowla roślin 
Kod 
 przedmiotu: PP-8 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 30 - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 15 - 15 - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Tadeusz Adamski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: prof. dr hab. Tadeusz Adamski 

Skrócony opis przedmiotu: 
Poznanie klasycznych i molekularnych podstaw dziedziczenia cech w zakresie umożliwiającym zrozumienie powstającej w 
komórce, organizmie, potomstwie i populacji zmienności oraz mechanizmów indukujących tę zmienność. Pozwoli to na 
dokonanie właściwego wyboru metody hodowlanej, dostosowanej dla określonych celów gospodarczych i gatunku. 

 
Cel przedmiotu: 
Zdobycie wiedzy o prawach rządzących zmiennością i dziedziczeniem cech u organizmów żywych, procesach genetycznych 
zachodzących w organizmie, podstawach genetyki molekularnej oraz metodach hodowli roślin ogrodniczych 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Podstawy biologii i biochemii  

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W07 definiuje prawa rządzące zmiennością i dziedziczeniem cech 
jakościowych i ilościowych 

R1P_W01, R1P_W03 

K_W07 opisuje cykl komórkowy i występujące mechanizmy kontroli tego 
przebiegu 

R1P_W01, R1P_W04 

K_W07 wyjaśnia mechanizm powstawania zmian w liczbie i strukturze 
chromosomów oraz powstawania mutacji 

R1P_W01, R1P_W04 

K_W07 właściwie interpretuje genetyczne podłoże stanu równowagi alleli i 
genotypów w populacjach 

R1P_W04 

K_W07 wyjaśnia mechanizmy replikacji genomu i przekazywania informacji 
genetycznej 

 

K_W07 opisuje metody hodowli roślin R1P_W05, R1P_W06, 
R1P_W08 

Umiejętności 

K_U18 wskazuje mechanizmy wywołujące zmienność organizmów żywych R1P_U01, InzP_U01 

K_U18 wyjaśnia prawa rządzące przekazywaniem cech w potomstwie R1P_U01, R1P_U02 

K_U18 wiąże obserwowaną zmienność rekombinacyjną z procesami 
zachodzącymi w komórce 

R1P_U01, R1P_U04 

K_U23 zna przepisy dotyczące zachowania praw autorskich twórców 
odmian roślin uprawnych 

R1P_U10 

 wskazuje właściwą dla danego gatunku metodę hodowli roślin R1P_U06, R1P_U07 



Kompetencje społeczne  

K_K01 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych 

R1P_K01, R1P_K05 
R1P_K07 

 ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane 
zadania związane z pracą zawodową 

R1P_K02, R1P_K03 

 
Treści programowe: 
Wykłady: 

- Historia genetyki, powiązanie z innymi naukami biologicznymi, zmienność genetyczna i środowiskowa 

- Podstawy genetyki Mendlowskiej 
- Zarys cytogenetyki. Rola chromosomów w przekazywaniu informacji genetycznej 
- Replikacja genomu 
- Mutacje, powstawanie i skutki dla genomu. Naprawa DNA. Rola mutacji w ewolucji 
- Ekspresja genów (transkrypcja, translacja, kod genetyczny) 
- Cykl komórkowy. Apoptoza 
- Mapowanie genetyczne i fizyczne genomów 
- Dziedziczenie pozachromosomowe. Cytoplazmatyczna męska sterylność.  
- Dziedziczenie cech ilościowych. Zjawisko heterozji i transgresji. 
- Podstawy genetyki populacji (prawo Weinberga-Hardy’ego) 
- Historia, znaczenie, kierunki i cele hodowli, typy i rodzaje selekcji; Hodowla twórcza i zachowawcza.  
- Metody hodowli roślin samopylnych i obcopylnych. Indukowanie zmienności genetycznej 
- Wykorzystanie metod biotechnologicznych w hodowli roślin 
- Regulacje prawne i ochrona własności intelektualnej w hodowli, produkcji oraz handlu roślinami ogrodniczymi. 
Laboratorium 

- Prawa Mendla – rozwiązywanie zadań.  
- Tworzenie map genetycznych – zadania.  
- Szacowanie częstości alleli w populacji (prawo Weinberga-Hardy’ego).  
- Zasady i techniki krzyżowania roślin. 
- Podstawy doświadczalnictwa; weryfikacja hipotez, zasady planowania doświadczeń, układy doświadczalne 
- Projektowanie hodowli wybranego gatunku roślin ogrodniczych  
- Zaliczenie przedmiotu 
 

Metody i techniki dydaktyczne: 
- metody podające: 

 wykłady informacyjne z wykorzystaniem technik multimedialnych  
 wykłady problemowe 
 wykład konwersacyjny 

- metody poszukujące: 
 giełda pomysłów w projektowaniu hodowli wybranych gatunków roślin 
 ćwiczeniowo-praktyczna: interpretacja zmienności genetycznej  

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 
- prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych  
- sprawdzanie obecności na zajęciach 
- kolokwium pisemne z treści wykładowych – obejmuje treści wykładowe 

 
Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 
- zaliczenie 100% prac laboratoryjnych – wymóg wstępny przystąpienia do zaliczenia kolokwium z wykładów 
- kolokwium końcowego obejmującego treści wykładowe oraz wnioskowe treści ćwiczeniowe (całość kolokwium jest 

punktowana w skali 50 punktowej: 5,0 – 46-50 pkt., 4,5 – 41-45 pkt., 4,0 – 36-40 pkt., 3,5 -31-35, 3,0 - 26-30 pkt.) 
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 30 1,2 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 15 0,6 

Konsultacje 10 0,4 8 0,3 

Godziny kontaktowe 55 2,2 38 1,5 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 18 0,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 20 0,8 38 1,5 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 26,7 50,0 

 
 

Literatura: 
- Witner P.C., G.I. Hickey., Fletcher H.L. (2010). Genetyka, krótkie wykłady. PWN Warszawa 
- Węgielski P. (red.) Genetyka molekularna (2010).  
- Tuner P.C., McLennan A.G.., Bates A.D., White M.R.H. (2010) Biologia molekularna, krótkie wykłady. PWN Brown T.A. 

Genomy (2009). PWN Warszawa. 
- Michalik B.(red.) Hodowla roślin (2010) PWRiL.  
 

Uwagi: 
Strona przedmiotu: http://www.pwsz.sulechow.pl/zktz/dydak.html 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: 
Rozmnażanie roślin w kulturach 

in vitro 
Kod 

 przedmiotu: PP-9a 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 30 - - - 5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Tadeusz Adamski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: prof. dr hab. Tadeusz Adamski 

Skrócony opis przedmiotu: 
Poznanie biologicznych podstaw mikrorozmnażania roślin i regulacji hormonalnej tego procesu, zdobycie umiejętności 
i wiedzy w zakresie prowadzenia i wykorzystania w praktyce roślinnych kultur in vitro w tym metody eliminowania wirusów 
i bakterii roślinnych, indukowania zmienności somaklonalnej, uzyskiwania roślin haploidalnych i linii podwojonych haploidów 
(DH)  

 
Cel przedmiotu: 
Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie projektowania i prowadzenia roślinnych kultur in vitro oraz 
mikrorozmnażania roślin na skalę komercyjną  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Podstawy genetyki i hodowli roślin oraz biotechnologii 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W07 zna korzyści wynikające ze stosowania metody kultur in vitro w 
praktyce 

R1P_W04, R1P_W05 

K_W07 opisuje proces organogenezy w kulturze in vitro R1P_W04 

K_W07 wyjaśnia mechanizmy sterowania procesem mikrorozmnażania 
roślin 

R1P_W04 

K_W25 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
prawnej odmian roślin uprawnych 

R1P_W06, R1P_W10 

Umiejętności 

K_U02 stosuje wybrane techniki mikrorozmnażania roślin  R1P_U01, InzP_U05 

K_U02 wykonuje proste zadania badawcze związane z kulturą in vitro 
roślin 

R1P_U04, inzP_U01 

K_U02 raportuje i prezentuje wyniki badań  R1P_U04, R1P_U10 
K_U25 wykorzystuje dostępną literaturę i technologie informatyczne w 

projektowaniu mikrorozmnażania wybranej odmiany 
R1P_U03 

Kompetencje społeczne 

K_K01 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych 

R1P_K01 

K_K09 ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane 
zadania związane z pracą zawodową 

R1P_K05, R1P_K06 



Treści programowe: 
 
Wykłady: 
- Główne kierunki przemian rozwojowych roślinnych tkanek in vitro, pożywki, sterylizacja, fizyczne warunki kultury 
- Wybrane metody mikrorozmnażania roślin  
- Zmienność somaklonalna. Izolowane protoplasty i mieszańce somatyczne. 
- Metody otrzymywania form haploidalnych i linii podwojonych haploidów (DH) 
- Kultury zawiesinowe i mikrokultury.  
- Kultura zalążni, zalążków i zarodków  
- Kultura in vitro komórek i tkanek roślinnych jako sposób ratowania ginących gatunków 
- Ochrona praw autorskich w mikrorozmnażaniu roślin ozdobnych  
Ćwiczenia  
- Przygotowanie pożywek do prowadzenia kultury in vitro 
- Sterylizacja materiału roślinnego pochodzącego z różnych fragmentów roślin (pąki kwiatowe, liście, korzenie, łodygi)  
- Indukcja kalusa w zależności od typu eksplantatu, pożywki i gatunku rośliny 
- Uzyskanie zarodków somatycznych z komórek kalusa.  
- Organogeneza pędowa pośrednia 
- Klonowanie i mikropropagacja roślin jako metoda uzyskiwania materiału genetycznie jednorodnego 
- Kolonowie roślin o łodygach wzniesionych – fikus (Ficus beniamin) wierzba (Salix viminalis), topola (Populus alba) 
- Kolonowanie roślin o pokroju rozetkowatym – rosiczka (Drosera rotundifolia 
- Organogeneza pędów i korzeni z eksplantatów pochodzących z różnych organów roślin 
- Kultura in vitro niedojrzałych zarodków  
- Kultury zawiesinowe komórek tytoniu (Nicotiana tabacum) 
- Podsumowanie zajęć laboratoryjnych  
 

Metody i techniki dydaktyczne: 
- metody podające: 

 wykłady informacyjne z wykorzystaniem technik multimedialnych  
 wykłady problemowe 
 wykład konwersacyjny 

- metody poszukujące: 
 giełda pomysłów w projektowaniu mikrorozmnażania wybranych gatunków roślin 
 ćwiczeniowo-praktyczna: kultura in vitro wybranych gatunków roślin ozdobnych  

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
-sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 
-prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych  
-sprawdzanie obecności na zajęciach 
-kolokwium pisemne z treści wykładowych – obejmuje treści wykładowe 
 
Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 
- zaliczenie 100% prac laboratoryjnych – wymóg wstępny przystąpienia do zaliczenia kolokwium z wykładów  

- ocena z kolokwium końcowego obejmującego treści wykładowe oraz wnioskowe treści ćwiczeniowe (całość kolokwium 
jest punktowana w skali 10 punktowej: 5,0 – 10-9 pkt., 4,5 – 8 pkt., 4,0 – 7 pkt., 3,5 -6 pkt. 3,0 -5 pkt) 

 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 9 0,4 

Konsultacje 28 1,1 22 0,9 

Godziny kontaktowe 73 2,9 40 1,6 

Przygotowanie do zajęć 34 1,4 40 1,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 18 0,7 45 1,8 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 52 2,1 85 3,4 

ECTS łącznie - 5,0 - 5,0 

Procent pracy własnej 41,6 68,0 

 
 

Literatura: 
- Biotechnologia roślin pod redakcją S. Malepszego PWN, 2011 
- Hodowla komórek i tkanek roślinnych pod redakcją M. Zenktelera, PWN 1999 
- Michalik B.(red.) Hodowla roślin (2010) PWRiL.  

 
Uwagi 
Przedmiot wybieralny. Strona przedmiotu: http://www.pwsz.sulechow.pl/zktz/dydak.html 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Mechanizmy morfogenezy roślin 
Kod 

 przedmiotu: PP-9b 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 30 - - - 5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Tadeusz Adamski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: prof. dr hab. Tadeusz Adamski 

Skrócony opis przedmiotu: 
Poznanie genetycznej i fizjologicznej kontroli mechanizmów morfogenezy oraz czynników wpływających na ten proces w 
stopniu pozwalającym na zrozumienie powstawania planu budowy rośliny i zachodzenia organogenezy w warunkach in vivo, 
zdobycie umiejętności i wiedzy w zakresie prowadzenia roślinnych kultur in vitro  
 

Cel przedmiotu: 
Nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej genetycznej kontroli morfogenezy roślin, roli regulatorów wzrostu w morfogenezie, 
wpływu temperatury, światła i warunków fotoperiodycznych na wzrost i rozwój wegetatywny i generatywny roślin, regulacji 
procesu organogenezy na poziomie molekularnym  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Minimum programowe w zakresie genetyki i biochemii  
 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W07 wyjaśnia rolę hormonów wzrostu w procesie regulacji morfogenezy 
u roślin 

R1P_W01, R1P_W04 

K_W07 opisuje molekularne podłoże zachodzenia tego procesu R1P_W04 

K_W07 zna czynniki abiotyczne wpływające na proces morfogenezy R1P_W01, R1P_W04 

K_W07 wyjaśnia genetyczne i molekularne podłoże tworzenia planu rośliny R1P_W01, R1P_W04 

Umiejętności 

K_U18 wyjaśnia na gruncie genetyki klasycznej molekularnej mechanizm 
różnicowania się roślin 

R1P_U01 

K_U02 wykonuje proste zadania badawcze związane z kulturą in vitro 
tkanek i organów roślinnych 

R1P_U04 

K_U02 projektuje i prowadzi mikrorozmnażanie wybranych gatunków 
roślin uprawnych 

InzP_U01 

K_U02 wyjaśnia rolę światła i wernalizacji w procesie morfogenezy roślin R1P_U01, R1P_U08 

K_U02 raportuje i prezentuje wyniki badań R1P_U10, R1P_U04 

Kompetencje społeczne 

K_K01 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych 

R1P_K01 

K_K09 ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane 
zadania związane z pracą zawodową 

R1P_K05; R1P_K06; 
InzP_K01 



Treści programowe: 
Wykłady: 
- Repetytorium z anatomii roślin 
- Kultura in vitro komórek i tkanek roślinnych 
- Kultura in vitro niedojrzałych zarodków 
- Wpływ substancji wzrostowych na proces morfogenezy u roślin 
- Genetyczna i epigenetyczna kontrola procesu morfogenezy w warunkach in vitro i in vivo 
- Wpływ środowiska (światło, temperatura, wernalizacja) na różnicowanie się tkanek i komórek roślinnych 
- Genetyczne i molekularne podłoże różnicowania się kwiatów  
 
Ćwiczenia 
- Zasady pracy w laboratorium kultur in vitro i obsługi sprzętu laboratoryjnego 
- Przygotowanie pożywek do prowadzenia kultury in vitro roślin 
- Metody sterylizacji materiału roślinnego, pochodzącego z różnych fragmentów roślin 
- Kultura in vitro niedojrzałych zarodków 
- Klonowanie roślin o łodygach wzniesionych 
- Mikrorozmnażanie roślin o pokroju rozetkowym  
- Wpływ auksyn i cytokinin na rozwój eksplantatów w warunkach in vitro 
- Wpływ kwasu giberelinowego na zachowanie się eksplantatów w kulturze in vitro 
- Mikrorozmnażanie roślin na drodze regeneracji pośredniej. Indukcja kalusa  
- Regeneracja roślin z kalusa  
- Wpływ światła i temperatury na proces organogenezy  
- Wpływ orientacji eksplantatów na proces organogenezy bezpośredniej 
- Analiza wyników z przeprowadzonych doświadczeń 
- Podsumowanie zajęć. Zaliczenie przedmiotu 
 

Metody i techniki dydaktyczne: 
- Metody podające: 

 kolokwium zaliczeniowe z wykładów w formie pisemnej i ustnej  
 prezentacje wyników i raporty na ćwiczeniach  
 sprawdzanie obecności na zajęciach 

- Metody poszukujące 
 problemowe: giełda pomysłów w zakładaniu eksperymentów 
 laboratoryjna, eksperymentu - w badaniu czynników wpływających na proces organogenezy in vitro 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 
- prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych  
- sprawdzanie obecności na zajęciach 
- kolokwium pisemne z treści wykładowych – obejmuje treści wykładowe. Całość kolokwium jest punktowana w skali 10 

punktowej: 5,0 – 10-9 pkt., 4,5 – 8 pkt., 4,0 – 7 pkt., 3,5 -6 pkt. 3,0 -5 pkt. 
 

Sposób zaliczania: 
Na ocenę końcową składają się: 
- zaliczenie 100% prac laboratoryjnych – wymóg wstępny przystąpienia do zaliczenia kolokwium z wykładów 
- ocena z kolokwium końcowego obejmującego treści wykładowe oraz wnioskowe treści ćwiczeniowe 
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 9 0,4 

Konsultacje 28 1,1 22 0,9 

Godziny kontaktowe 73 2,9 40 1,6 

Przygotowanie do zajęć 34 1,4 40 1,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 18 0,7 45 1,8 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 52 2,1 85 3,4 

ECTS łącznie - 5,0 - 5,0 

Procent pracy własnej 41,6 68,0 

 
 

Literatura: 
- Witner P.C., G.I. Hickey., Fletcher H.L.: Genetyka, krótkie wykłady. PWN Warszawa 2010 
- Tuner P.C., McLennan A.G.., Bates A.D., White M.R.H.: Biologia molekularna, krótkie wykłady. PWN 2010 
- Brown T.A. Genomy. PWN Warszawa 2009 
- Kopcewicz J. Lewska S.: Fizjologia roślin PWN Warszawa 2009 
- Malepszy S. (red.): Biotechnologia roślin PWN Warszawa 2011 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Biotechnologia w ogrodnictwie 
Kod 

przedmiotu: PP-10 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 15 - 15 - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Tadeusz Adamski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: prof. dr hab. Tadeusz Adamski 

Skrócony opis przedmiotu: 
Poznanie mechanizmów genetycznych pozwalających na sterowanie procesem rozmnażania roślin w warunkach in vitro, 
klonowania molekularnego, markerami molekularnymi, mapowaniem fizycznym genów , transformacją genetyczną, 
manipulacjami potranskraptycyjnymi i potranslacyjnymi etapami ekspresji genów pozwoli na zrozumienie znaczenia 
biotechnologii jako głównego źródła postępu naukowo-technicznego w naukach biologicznych. 

 
Cel przedmiotu: 
Poznanie roślinnych technik in vitro, metod stosowanych w diagnostyce molekularnej, mapowania fizycznego genów, 
sekwencjonowania genomu, otrzymywania organizmów modyfikowanych genetycznie, uregulowań prawnych w zakresie 
prowadzenia badań i obrotem GMO, transformacją roślin ogrodniczych. 

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Znajomość minimum programowego z biochemii i genetyki roślin 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W07 wskazuje właściwe dla danego gatunku metody mikrorozmnażania 
roślin 

R1P_W04, R1P_W05 

K_W07 wyjaśnia mechanizm powstawania zmienności somaklonalnej  R1P_W04 

K_W07 ocenia korzyści wynikające ze stosowania markerów 
molekularnych w praktyce 

R1P_W05 

K_W07 opisuje metody sekwencjonowania genomu R1P_W05 

K_W07 wyjaśnia procedurę tworzenia map fizycznych genomu  R1P_W04 

K_W07 opisuje metody otrzymywania roślin modyfikowanych genetycznie i 
wyjaśnia procesy zachodzące w komórce w procesie transformacji  

R1P_W4, R1P_W08 

Umiejętności 

K_U02 posługuje się technikami stosowanymi w roślinnych kulturach in 
vitro 

R1P_U01, R1P_U04 

K_U02 wyjaśnia pozytywne i negatywne aspekty poznanych technik 
modyfikacji genomu 

R1P_U01, R1P_U05 

K_U02 wyjaśnia rolę markerów molekularnych w badaniach genetycznych 
i hodowli roślin 

R1P_U01, R1P_U05 

K_U02 raportuje i prezentuje wyniki badań R1P_U04, R1P_U10 



 

Kompetencje społeczne 

K_K01 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych 

R1P_K01 

K_K09 ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane 
zadania związane z pracą zawodową 

R1P_K05, R1P_K06 

 
Treści programowe: 
Wykłady: 
- Biotechnologia – podstawowe pojęcia i definicje. Mechanizmy morfogenezy roślin 
- Kultura komórek i tkanek roślinnych, restytucja roślin z protoplastów i komórek roślinnych.  
- Kultury in vitro zarodków, zalążków i zalążni w hodowli roślin ogrodniczych. Technika skracania cyklu hodowlanego z 

wykorzystaniem linii DH.  
- Markery molekularne i ich wykorzystanie w praktyce  
- Sekwencjonowanie DNA. Mapowanie genomu technikami fizycznymi 
- Transformacja genetyczna i klonowanie organizmów żywych 
- Metody biotechnologiczne –korzyścią czy zagrożeniem dla środowiska naturalnego. 
- Regulacje prawne związane z uprawą roślin transgenicznych  
Laboratoria 
- Przygotowanie pożywek do prowadzenia kultury in vitro 
- Kultura niedojrzałych zarodków 
- Regeneracja roślin z merystemów wierzchołkowych i kątowych 
- Indukcja kalusa i regeneracja roślin na drodze organogenezy pośredniej  
- Izolacja genomowego DNA. Amplifikacja fragmentów DNA (PCR) 
- Elektroforeza na żelu. Analiza DNA metodą RAPD lub/i na analizatorze DNA (markery mikrosatelitarne) 
- Podsumowanie zajęć.  
 

Metody i techniki dydaktyczne: 
- metody podające: 

 wykłady informacyjne z wykorzystaniem technik multimedialnych  
 wykłady problemowe 
 wykład konwersacyjny 

- metody poszukujące: 
 giełda pomysłów w projektowaniu mikrorozmnażania wybranych gatunków roślin 
 ćwiczeniowo-praktyczna: kultura in vitro roślin 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 
- prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych 
- sprawdzanie obecności na zajęciach 
- kolokwium pisemne z treści wykładowych – obejmuje treści wykładowe 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 
- zaliczenie 100% prac laboratoryjnych – wymóg wstępny przystąpienia do zaliczenia kolokwium z wykładów 
- ocena z kolokwium końcowego obejmującego treści wykładowe oraz wnioskowe treści ćwiczeniowe (całość kolokwium 

jest punktowana w skali 50 punktowej: 5,0 – 46-50 pkt., 4,5 – 41-45 pkt., 4,0 – 36-40 pkt., 3,5 -31-35, 3,0 - 26-30 pkt.) 

 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 30 1,2 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 15 0,6 

Konsultacje 7 0,3 7 0,3 

Godziny kontaktowe 37 1,5 37 1,5 

Przygotowanie do zajęć 8 0,3 8 0,3 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 6 0,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 14 0,5 14 0,5 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 27,5 27,5 

 
 

Literatura: 
- Witner P.C., G.I. Hickey., Fletcher H.L. (2010). Genetyka, krótkie wykłady. PWN Warszawa 
- Węgielski P. (red.) Genetyka molekularna (2010).  
- Tuner P.C., McLennan A.G.., Bates A.D., White M.R.H. (2010) Biologia molekularna, krótkie wykłady. PWN Brown T.A. 

Genomy (2009). PWN Warszawa. 
- Michalik B.(red.) Hodowla roślin (2010) PWRiL.  
- Malepszy S. (red.) Biotechnologia PWN, 2011 

 
Uwagi: 
Strona przedmiotu http: //www.pwsz.sulechow.pl/zktz/dydak.html 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Żywienie roślin 
Kod 

przedmiotu: PK-1 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 15 - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 - 12 - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Andrzej Purcel 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Andrzej Purcel,  mgr  inż. Wojciech  Szefner  

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie z nawozami organicznymi i mineralnymi, zasadami ich stosowania, wpływem na żyzność gleby i żywienie roślin, 
wielkość i jakość plonu oraz ochronę środowiska. Przedstawienie zależności jakie zachodzą między rośliną, glebą i 
nawozem w procesie żywienia roślin. Zapoznanie z wymaganiami ustawy o nawozach i nawożeniu. 
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy żywienia w oparciu o teorię mineralnego odżywiania się roślin. Zapoznanie z 
obecnymi na rynku nawozami mineralnymi, z ich właściwościami, wpływem na glebę i na roślinę. Przedstawienie różnych 
nawozów organicznych i ich funkcji oraz sposobów przechowywania i produkcji.  
 

Wymagania wstępne: 
Znajomość podstawowych procesów biologicznych i chemicznych 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W02 opisuje interakcje między nawozami, nawozami i glebą oraz 
nawozami i roślinami 

R1P_W04 

K_W02 ocenia wpływ: sorpcji, buforowości i kwasowości gleby na 
zachowanie się składników zawartych w nawozach 

R1P_W03 

K_W08 definiuje i opisuje formy nawożenia oraz przedstawia zasady 
stosowania nawozów 

R1P_W05 

K_W02 tłumaczy przyczyny i skutki zakwaszenia się gleb R1P_W01, R1P_W03; 
R1P_W04 

Umiejętności 

K_U03 wybiera właściwe rodzaje nawozów R1P_U01, InzP_U07 

K_U01 proponuje na podstawie wyliczeń odpowiednią mieszankę 
nawozów o określonym stosunku N:P:K 

R1P_U06, InzP_U02 

K_U03 wyjaśnia konieczność stosowania nawozów organicznych R1P_U06 

K_U03 udziela informacji na temat zasad produkcji kompostu R1P_U01, InzP_U07 

K_U01 dokonuje pomiarów pH metodami polowymi i laboratoryjnymi R1P_U06, InzP_U02 

Kompetencje społeczne 

K_K08 inicjuje badania stanu chemicznego gleb R1P_K05 

 



Treści kształcenia: 
- Zasady mineralnego odżywiania się roślin. Zależność między plonem a składnikami mineralnymi. 
- Właściwości gleby związane z żywieniem roślin i nawożeniem. 
- Sorpcyjne właściwości gleb, odczyn i buforowość. 
- Azot w glebie i roślinie. Przemiany biochemiczne azotu. Wpływ azotu na plon.  
- Nawozy azotowe – charakterystyka i stosowanie. 
- Nawozy organiczne – znaczenie, stosowanie. Ustawa o nawozach z 2000 r. 
- Komposty, nawozy naturalne. 
- Uruchamianie i uwstecznianie fosforu w glebie. Nawozy fosforowe. 
- Nawozy potasowe, siarkowe, zasolenie gleb. 
- Stosowanie nawozów wapniowych, wapniowo-magnezowych i magnezowych. 
- Mikroelementy i mikronawozy. 
- Nawozy wieloskładnikowe. Mieszanie nawozów. 
- Techniki stosowania nawozów. 
- Zasady opracowywania zaleceń nawozowych. 
- Nawożenie roślin ogrodniczych. 
- Zasady pracy w laboratorium. Obliczanie ilości składników pokarmowych w nawozach mineralnych. 
- Oznaczanie potencjometryczne kwasowości czynnej i wymiennej. Określanie dawek nawozów wapniowych. 
- Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej. Obliczanie dawki CaO. 
- Oznaczanie fotometryczne fosforu w glebie metodą uniwersalną. 
- Prezentacja popularnych nawozów mineralnych i ich rozpoznawanie metodami organoleptycznymi i chemicznymi. 
- Obliczanie dawek nawozów na podstawie analiz chemicznych gleby. 
- Pobieranie prób glebowych laską Wegnera. Przygotowanie prób mieszanych. Oznaczanie kolorymetrycznie pH. 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
- metody podające: 

 wykład problemowy, 
 wykład informacyjny. 

- metody poszukujące: 
 ćwiczeniowo-praktyczne: laboratoryjna, obserwacji i pomiaru w terenie, 
 problemowa; klasyczna metoda problemowa, sytuacyjna 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- kolokwium w trakcie semestru 
- prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych. 
- pisemne kolokwium końcowe 
- sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 
- udział w zajęciach w ilości określonej regulaminem studiów, 
- zaliczenie 100% zajęć laboratoryjnych, 
- zdanie obu kolokwiów. 
Ocena końcowa jest średnią uzyskanych ocen z kolokwiów. 

 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 24 1,0 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 12 0,5 

Konsultacje 6 0,2 12 0,5 

Godziny kontaktowe 51 2,0 36 1,4 

Przygotowanie do zajęć 12 0,5 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 12 0,5 25 1,0 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 24 1,0 40 1,6 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 32,0 52,6 

 
 

Literatura: 
- Gorlach E., Mazur T.. Chemia rolna. PWN, Warszawa 2001 
- Kropisz A.,Starck J.R.. Przewodnik do ćwiczeń z nawożenia roślin ogrodniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 

1994 
- Praca zbiorowa pod red. Myrcika S.. Chemia rolna SGGW, Warszawa 2002 
- Kacperska I., Oświęcimski W., Przeradzki D., Stojanowska J.. Opracowywanie zaleceń nawozowych w ogrodnictwie. 

Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1993 
- Praca zbiorowa pod red. Starcka J. R. Uprawa roli nawożenie roślin ogrodniczych. PWRiL Warszawa 1997 
- Lipiński W.. Chemia rolna. Wydawnictwo Akademickie, Lublin 2006 

 
Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: Ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Uprawa roli 
Kod 

 przedmiotu: PK-2 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 30 - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 15 - 15 - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Józef Piróg, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr hab. inż. Józef Piróg, prof. nadzw. 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z elementami składowymi roli i omówienie ich. Omówienie celu uprawy roli i poprawa ich właściwości 
fizycznych, chemicznych i biologicznych. Czynniki środowiska warunkujące plonowanie roślin. Zapoznanie z maszynami i 
technologią uprawy roli, siewem nasion i sadzenie rozsady, pielęgnacją roślin i ich zbiór. Występowanie chwastów w 
uprawach i walka z nimi. 
 

Cel przedmiotu: 
 Wprowadzenie studentów w zagadnienia podstawowej uprawy gleby. Możliwości wykonania różnych uprawek. Dobór 
wykorzystania maszyn rolniczych do uprawy roli. Zapoznanie studentów z mechaniczną pielęgnacją roślin i zbiorem płodów 
ogrodniczych. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Znajomość podstawowych wiadomości z biologii i fizyki 
 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 
Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 
nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W17 definiuje pojęcie roli i jej znaczenie w uzyskiwaniu wysokich 
plonów i dobrej jakości 

R1P_W05 

K_W17 definiuje i wyjaśnia na czym polega uprawa roli R1P_W04 

K_W17 wie jakie dokonać zabiegi pielęgnacyjne w uprawie danego 
gatunku roślin 

R1P_W05 

K_W17 zna stosowane uprawki roli  R1P_W05 

K_W17 zna maszyny, którymi można wykonać uprawę roli i zabiegi 
pielęgnacyjne 

R1P_W04 

K_W11 dobiera metody uprawowe dla określonych gleb o różnych 
charakterystykach budowy i właściwościach 

R1P_W04 

Umiejętności 

K_U07; 
K_U20 

umie dobrać sprzęt mechaniczny do określonych zabiegów 
pielęgnacyjnych 

R1P_U04, R1P_U06 

K_U03; 
K_U20 

ocenia przydatność rutynowych technik uprawowych 
R1P_U06, R1P_U07 

K_U06 potrafi zaplanować płodozmian w danym gospodarstwie  R1P_U06 

 
 



Treści programowe: 
Wykłady: 

 Teoretyczne podstawy uprawy roli; Czynniki siedliska warunkujące plonowanie roślin 

 Zasady uprawy roli 

 Technologia uprawy różnych gleb 

 Płodozmian i zmianowanie roślin 

 Siew nasion i sadzenie roślin 

 Metody walki z chwastami 

 Proekologiczne metody uprawy roli i roślin.  
Ćwiczenia: 

 Sposoby oceny właściwości i przydatności gleb do uprawy roślin 

 Fizyczne, chemiczne i biologiczne skutki niewłaściwej uprawy i nawożenia 

 Ziemie i podłoża ogrodnicze 

 Zastosowanie hydrożeli w ogrodnictwie 

 Fertygacja roślin w uprawach polowych i bezglebowych 

 Przydatność różnych grup herbicydów w terenach zieleni 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykłady informacyjne z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 wykłady problemowe, metoda ćwiczeniowa i projektowa 

 Metody poszukujące: 
 ćwiczeniowa  
 projektowa 

 Metody eksponujące: 
 pokaz maszyn rolniczych na Agro-Targ; pokaz pracy sprzętu na filmach 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 dwa kolokwia pisemne w trakcie semestru obejmujące treści wykładów i ćwiczeń, oceniane w skali 1do 5 (1-kompletny 

brak wiadomości, 5-pelna wiedza) 

 projekt płodozmianu 

 obecność na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Końcowe kolokwium zaliczeniowe pisemne obejmujące treści wykładów i ćwiczeń, oceniane w skali 1do 5 (1-kompletny brak 
wiadomości, 5-pełna wiedza) 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 30 1,2 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 15 0,6 

Konsultacje 6 0,2 15 0,6 

Godziny kontaktowe 51 2,0 45 1,8 

Przygotowanie do zajęć 12 0,5 20 0,8 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 12 0,5 10 0,4 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 24 1,0 30 1,2 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 32,0 40,0 



 

Literatura: 
 „Uprawa roli i nawożenie roślin ogrodniczych” Praca zbiorowa pod redakcją R. Starcka, PWRiL, Warszawa. 

 „Ogólna uprawa roli i roślin” Świętochowski B., Jabłoński B., Radomska M., Krężel M., PWRiL, Warszawa. 

 Atlas chwastów – dowolny. 

 „Zwalczanie chwastów na trawnikach.” Praczyk T., Paradowski A. 
 
Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: Ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: Mechanizacja i inżynieria ogrodnicza 
Kod 

 przedmiotu: PK-3 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 30 - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 15 - 15 - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Józef Piróg, prof. nadzw 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr hab. inż. Józef Piróg, prof. nadzw. 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie słuchaczy ze sprzętem mechanicznym do przygotowania podłoża do uprawy roślin oraz zapoznanie z budową 
i wyposażeniem szklarni, tuneli foliowych, przechowalni i pieczarkarni 
 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie słuchacza z budową i wyposażeniem szklarni, tuneli foliowych, przechowalni, pieczarkarni oraz umiejętność 
dobrania sprzętu mechanicznego do produkcji roślin w gruncie otwartym. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Znajomość podstawowych wiadomości z fizyki, matematyki i biologii  
 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 
Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 
nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W19 wie, co to straty ciepła w szklarni tunelach foliowych, źródła 
ciepła /kotły/, powierzchnia ogrzewalna kotła i sprawność kotłów 

R1P_W03 

K_W19 zna budowę kotłów i ich działanie R1P_W03, R1P_W04 

K_W19 definiuje pojęcia: system indywidualnego nawadniania 
kroplowego, system linii kroplujących, system ramia 
zraszającego, system mikrozraszania, system fertygacji 

R1P_W03 

K_W19 definiuje pojęcia: doświetlanie roślin, cieniowanie, zaciemnianie 
i naświetlanie 

R1P_W03, R1P_W04 

K_W17 zna techniki, technologie i urządzenia do uprawy roli, ich 
działanie i celowość stosowania 

R1P_W04; R1P_W05; 
InzP_W01 

Umiejętności 

K_U20 umie zaplanować rozmieszczenie lamp nad roślinami w szklarni 
i w laboratoriach in vitro 

R1P_U04; R1P_U10 

K_U20 umie projektować systemy nawadniania  R1P_U06 

K_U20 umie wybrać urządzenia i maszyny do poszczególnych prac 
w polu jak: siew, sadzenie, pielęgnacja i zbiór plonów 

R1P_U04, R1P_U06 

K_U26 ocenia ryzyko zawodowe na stanowisku pracy oraz stosuje 
zasady BHP i ergonomii 

R1P_U07; InzP_U05 

Kompetencje społeczne 

K_K07 organizuje miejsce pracy, wprowadzając nowe techniki 
i technologie uprawowe 

R1P_K08; InzP_K02 



Treści programowe: 
Wykłady 

 Warunki naturalne i ekonomiczne lokalizacji szklarni, tuneli foliowych do produkcji warzyw, kwiatów oraz materiału 
roślinnego wykorzystywanego w kształtowaniu terenów zieleni 

 Typy szklarni i tuneli foliowych polskich i zagranicznych 

 Ogrzewanie szklarni i tuneli foliowych 

 Wyposażenie szklarni w stoły, stelaże, zagony i komputer klimatyczny 

 Sposoby nawadniania roślin pod osłonami 

 Nawadnianie terenów zieleni 

 Rola i znaczenie światła w życiu roślin i sterowanie światłem pod osłonami 

 Maszyny do uprawy roli i rekultywacji 

 Maszyny do: siewu, sadzenia roślin, pielęgnacji, nawożenia i ochrony roślin 

 Maszyny do zbioru owoców i warzyw 

 Elementy geodezji 
Ćwiczenia: 

 Elementy konstrukcyjne szklarni pojedynczych i zblokowanych. Wady i zalety tych szklarni 

 Elementy konstrukcyjne tuneli foliowych pojedynczych i zblokowanych 

 Obliczanie strat ciepła w szklarniach i tunelach foliowych 

 Projektowanie kotłowni, rur ogrzewczych i ilości opalu na sezon grzewczy 

 Doświetlanie roślin 

 Nowoczesne systemy nawadniania i fertygacji roślin 

 Projekt gospodarstwa ogrodniczego 

 Plan sytuacyjny i wysokościowy 

 Budowa maszyn do uprawy gleby, nawożenia, siewniki i sadzarki 

 Opryskiwacze 

 Kosiarki 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające 

- Wykłady informacyjne z wykorzystaniem technik multimedialnych 
- Wykłady problemowe, metoda ćwiczeniowa i projektowa 

 Metody poszukujące 
- Ćwiczeniowa 
- Projektowa 

 Metody eksponujące 
- Pokaz/ kotłowni, elementów systemów nawadniania w szklarni i szkółkach roślin ozdobnych oraz maszyn 

rolniczych na Agro-Targu w Kalsku 
- Pokaz budowy maszyn na filmach 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 Trzy kolokwia w trakcie semestru obejmujące treści wykładów i ćwiczeń, oceniane w skali 1 do 5 (1- kompletny brak 

wiadomości i 5- pełna wiedza)  

 Wykonanie projektu gospodarstwa ogrodniczego 

 Obecność na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Końcowe kolokwium zaliczeniowe obejmujące treści wykładów i ćwiczeń, oceniane w skali 1 do 5 (1- kompletny brak 
wiadomości i 5- pełna wiedza) 
 



 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 36 1,4 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 15 0,6 

Konsultacje 5 0,2 9 0,4 

Godziny kontaktowe 65 2,6 45 1,8 

Przygotowanie do zajęć 5 0,2 20 0,8 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 10 0,4 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 11 0,4 30 1,2 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 14,5 40,0 

 

Literatura: 
 Chroboczek E. :Zasady budowy i wyposażania szklarni. PWRiL, Warszawa. 

 Kurpaska S. :Szklarnie i tunele foliowe. PWRiL, Poznań. 

 Mazur Z., Kaczyński J., Orlik T. :Inżynieria Ogrodnicza. PWRiL, Warszawa. 

 Nowacki T.: Mechanizacja rolnictwa.t.1,2,3. PWRiL, Warszawa. 

 Czasopisma ogrodnicze-OW0ce Warzywa Kwiaty, Hasło Ogrodnicze. 

 Christian von Zabeltitz :Szklarnie, projektowanie i budowa. PWRiL, Warszawa. 

 Bieganowski F., Kowalczuk J. :Zarys mechanizacji ogrodnictwa. AR Lublin. 

 Czasopismo: Top Agrar Polska. 
 
Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: Ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Automatyzacja w ogrodnictwie 
Kod 

 przedmiotu: PK-4a 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - 15 - - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - 18 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Józef Piróg, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr hab. inż. Józef Piróg, prof. nadzw. 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z wyposażeniem gospodarstwa ogrodniczego w urządzenie techniczne. Wykazanie możliwości 
zastąpienia prac ręcznych urządzeniami automatycznymi. Wskazanie zalet i wad urządzeń automatycznych 
wykorzystywanych w ogrodnictwie 
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w tematykę techniczną w ogrodnictwie. Zapoznanie z maszynami, które mogą zastąpić człowieka 
w wielu pracach. Zapoznanie z urządzeniami, które mogą sterować klimatem pod osłonami, w przechowalniach i chłodniach.  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Znajomość podstaw fizyki i biologii 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 
 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 
Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W19 definiuje pojęcie automatyzacji w ogrodnictwie R1P_W03 

K_W19 definiuje pojęcie sterowanie czynnikami klimatycznym R1P_W04 

K_W19 wyjaśnia korzyści wynikające ze stosowania urządzeń 
automatycznych 

R1P_W05 

K_W19 definiuje jakość prac wykonywanych przez urządzenia 
automatyczne 

R1P_W05 

K_W19 zna działanie urządzeń w produkcji ogrodniczej  R1P_W05 

Umiejętności 

K_U07 rozpoznaje urządzenia i maszyny do prac automatycznych R1P_U06 

K_U07 wykorzystuje automatykę dla zmniejszenia pracochłonności w 
uprawach 

R1P_U09; R1P_U06 

K_U26 ocenia ryzyko zawodowe na stanowisku pracy oraz stosuje 
zasady BHP i ergonomii 

R1P_U07; InzP_U05 

Kompetencje społeczne 

K_K02 dokształca siebie i współpracowników w zakresie wykorzystania 
nowych technologii w ogrodnictwie 

R1P_K01; R1P_K03; 
R1P_K07 

 



Treści programowe: 
 Teoretyczne podstawy automatyzacji 

 Postęp techniczny w ogrodnictwie 

 Automatyzacja w produkcji rozsady i sadzonek 

 Automatyzacja w uprawie szklarni i tunelach foliowych 

 Automatyzacja i sterowanie procesem produkcyjnym w uprawie grzybów jadalnych 

 Automatyzacja i sterowanie klimatem w szklarniach i tunelach foliowych 

 Automatyzacja i sterowanie klimatem w przechowalniach i chłodniach 

 Program Synopta i jego możliwości działania 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające 

- Wykład informacyjny z zastosowaniem technik medialnych 
 Metody poszukujące: 

- Ćwiczenia praktyczne w gospodarstwach ogrodniczych 
- Program Synopta –symulacja sterowania klimatem  

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 dwa kolokwia w trakcie semestru obejmujące wykłady i ćwiczenia , oceniane w skali 1do 5 (1- kompletny brak 

wiadomości i 5- pełna wiedza) 

 Obecność na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Pisemne kolokwium zaliczeniowe obejmujące wykłady i ćwiczenia , oceniane w skali 1do 5 (1- kompletny brak wiadomości 
i 5- pełna wiedza) 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 18 0,7 

Konsultacje 12 0,5 8 0,3 

Godziny kontaktowe 27 1,1 26 1,0 

Przygotowanie do zajęć 15 0,6 12 0,5 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 8 0,3 12 0,5 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 23 0,9 24 1,0 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 46,0 48,0 

 
 

Literatura: 
 Szopliński Z. : Automatyka stosowana. Wydział Komunikacji i łączności. Warszawa. 

 Mazur Z., Kaczyński J., Orlik T. : Inżynieria ogrodnicza. PWRiL. Warszawa. 

 Czasopisma ogrodnicze: Hasło ogrodnicze, Kraków. 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: Ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Technika w ogrodnictwie 
Kod 

 przedmiotu: PK-4b 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - 15 - - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - 18 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Józef Piróg, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr hab. inż. Józef Piróg, prof. nadzw. 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z techniką w ogrodnictwie. Wykazanie możliwości zastąpienia prac ręcznych urządzeniami 
automatycznymi. Wskazanie zalet i wad urządzeń technicznych w gospodarstwie ogrodniczym. 
 
Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w tematykę techniczną w ogrodnictwie. Zapoznanie z maszynami, które mogą zastąpić człowieka 
w wielu pracach. Zapoznanie z urządzeniami, które mogą sterować klimatem pod osłonami, w przechowalniach i chłodniach.  
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Podstawowe wiadomości z fizyki , matematyki i biologii 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 
 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 
Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 
nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W19 definiuje pojęcie techniki w ogrodnictwie R1P_W03 

K_W19 definiuje pojęcie sterowanie czynnikami klimatycznymi R1P_W04 

K_W19 zna działanie urządzeń technicznych do produkcji ogrodniczej  R1P_W05 

K_W19 opisuje jakość prac wykonywanych przez urządzenia techniczne R1P_W05 

K_W17 wyjaśnia korzyści wynikające ze stosowania maszyn i urządzeń 
technicznych 

R1P_W05 

K_W20 zna podstawy konstrukcji szklarni, namiotów foliowych, 
przechowalni i chłodni 

R1P_W05; InzP_W01 

Umiejętność 

 rozpoznaje urządzenia i maszyny do prac ogrodniczych R1P_U01 

K_U07 wykorzystuje technikę dla zmniejszenia pracochłonności w 
uprawach 

R1P_U06 

K_U26 ocenia ryzyko zawodowe na stanowisku pracy oraz stosuje 
zasady BHP i ergonomii 

R1P_U07; InzP_U05 

Kompetencje społeczne 

K_K02; 
K_K03 

organizuje pracę z zastosowaniem maszyn w uprawie roślin 
R1P_K01; InzP_K02 

 
Treści programowe: 

 Ogólne wiadomości o technice w ogrodnictwie 

 Maszyny i urządzenia do produkcji rozsady i sadzonek 

 Zastosowanie maszyn i urządzeń do uprawy roślin warzywnych i ozdobnych w szklarni i tunelach foliowych 



 Postęp techniczny w ogrodnictwie 

 Zastosowanie urządzeń w szkółkach roślin ozdobnych 

 Sterowanie klimatem w szklarniach i tunelach foliowych 

 Program Synopa i jego możliwości działania 

 Sterowanie klimatem w przechowalniach i chłodniach 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

- Wykład informacyjny z zastosowaniem technik medialnych 
 Metody poszukujące: 

- Ćwiczenia praktyczne w gospodarstwach ogrodniczych 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

 dwa kolokwia w trakcie semestru obejmujące treści wykładów i ćwiczeń, oceniane w skali 1 do 5 (1-kompletny brak 
wiadomości, 5- pełna wiedza) 

 Obecność na zajęciach 
 
Sposób zaliczenia: 
Pisemne kolokwium zaliczeniowe obejmujące treści wykładów i ćwiczeń, oceniane w skali 1 do 5 (1-kompletny brak 
wiadomości, 5- pełna wiedza) 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 18 0,7 

Konsultacje 12 0,5 8 0,3 

Godziny kontaktowe 27 1,1 26 1,0 

Przygotowanie do zajęć 15 0,6 12 0,5 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 8 0,3 12 0,5 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 23 0,9 24 1,0 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 46,0 48,0 

 
 
Literatura: 

 Chroboczek E.: Zasady budowy i wyposażania szklarni. PWRiL, Warszawa. 

 Kurpaska S. : Szklarnie i tunele foliowe. PWRiL, Poznań. 

 Szopliński Z. : Automatyka stosowana. Wydział Komunikacji i łączności, Warszawa, 

 Mazur Z., Kaczyński J., Orlik T. : Inżynieria ogrodnicza. PWRiL, Warszawa, 

 Czasopisma ogrodnicze: Owoce Warzywa Kwiaty, Warszawa. 
 
Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Entomologia ogrodnicza 
Kod 

przedmiotu: PK-5 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 - - 2 

Studia stacjonarne godzin ogółem 12 - 12 - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Tadeusz Baranowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: prof. dr hab. Tadeusz Baranowski 

Skrócony opis przedmiotu: 
Cele i zadania ochrony roślin. Szkody i straty powodowane przez organizmy szkodliwe. Podział metod ochrony roślin.  
 

Cel przedmiotu: 
Nabycie przez studentów umiejętności obserwacji objawów bytowania szkodników roślin, interpretacji objawów i 
diagnozowania ich na podstawie sprawcy uszkodzeń. Umiejętności odpowiedniej reakcji na zaobserwowane objawy, 
umiejętności podejmowania działań profilaktycznych oraz podejmowania czynności ochronnych i zwalczających, w tym 
oprysków chemicznych. 
 

Wymagania wstępne: 
Znajomość z zakresu botaniki, zoologii 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W01 definiuje główne pojęcia przedstawiane w ramach zajęć R1P_W01 

K_W09 opisuje objawy bytowania szkodników na roślin ogrodniczych R1P_W04 

K_W09 opisuje ważniejsze szkodniki roślin ogrodniczych i objawy ich 
bytowania 

R1P_W06 

K_W09 opisuje metody zwalczania szkodników R1P_W05; InzP_W02 

K_W19 przedstawia zasady działania maszyn i urządzeń do ochrony roślin R1P_W05; InzP_W01 

Umiejętności 

 identyfikuje objawy bytowania i ważniejsze szkodniki roślin 
ogrodniczych 

R1P_U05 

K_U09 wybiera właściwe środki ochrony roślin R1P_U06; InzP_U07 

K_U09 wybiera właściwe metody zwalczania szkodników R1P_U05; InzP_U07 

Kompetencje społeczne 

K_K01 stale pogłębia swoją wiedzę na temat nowoczesnych form 
zwalczania szkodników upraw 

R1P_K01 

K_K09 proponuje dobór właściwych metod ochrony roślin R1P_K04, R1P_K05, 
InzP_K01 

K_K09 odpowiada za dobór metod ochrony roślin R1P_K04, R1P_K05, 
InzP_K01 

 



Treści programowe: 
 Cele i zadania ochrony roślin, organizacja ochrony roślin w Polsce. 

 Przegląd metod ochrony roślin: kwarantanna, agrotechniczno-higieniczna, hodowlana, mechaniczna, fizyczna, 
biologiczna, chemiczna, integracja metod. 

 Maszyny urządzenia do ochrony roślin. 

 Systematyczny przegląd szkodników: nicienie, ślimaki, pajęczaki, owady, ptaki, ssaki. 

 Ważniejsze szkodniki drzew i krzewów owocowych. 

 Ważniejsze szkodniki warzyw i roślin ozdobnych. 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład problemowy. 

 metody poszukujące: 
 ćwiczeniowo-praktyczna: ćwiczeniowa, 
 dyskusji: seminaryjna 
 metody eksponujące: pokaz. 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 zaliczenie ustne, 

 kolokwia na zajęciach laboratoryjnych, 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 

Sposób zaliczenia: 
 Na ocenę końcową składają się 

 udział w zajęciach w ilości określonej regulaminem studiów, 

 uzyskanie wymaganej liczby punktów z kolokwiów, 

 zdanie ustnego zaliczenia końcowego obejmującego treści wykładowe i ćwiczeniowe. 

 Oceną z przedmiotu jest ocena z zaliczenia końcowego 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 24 1,0 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 12 0,5 

Konsultacje 6 0,2 6 0,2 

Godziny kontaktowe 36 1,4 30 1,2 

Przygotowanie do zajęć 8 0,3 12 0,5 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 7 0,3 8 0,3 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 15 0,6 20 0,8 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 29,4 40,0 

 

Literatura: 
 Wilkaniec B. .Entomologia stosowana. Poznań 1998 

 Kochman J., Węgorek W. (praca zbiorowa). Ochrona roślin. Kraków 1997 

 Boczek J.. Niechemiczne metody zwalczania szkodników. SGGW Warszawa 1992 

 Gajkowski A.. Technika ochrony roślin. Poznań 2000 

 Ustawa o ochronie roślin uprawnych z dnia 12 lipca 1995 r. Dz. U. nr 90, poz. 446 oraz z dnia 16 lutego 2001 r. Dz. U. 
nr 22, poz.248 z późniejszymi poprawkami 

 Zalecenia ochrony roślin na lata 2006/2007. Instytut Ochrony Roślin – Poznań 

 Wiech K.. Szkodniki drzew owocowych. Kraków 1999 

 Robak J., Wiech K.. Choroby i szkodniki warzyw. Kraków 1998 

 Łapanowska B., Gajek D.. Szkodniki krzewów owocowych. Kraków 2004 

 Czasopisma ogrodnicze 

 
Uwagi: 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: Fitopatologia ogrodnicza 
Kod 

przedmiotu: PK-6 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 - - 2 

Studia stacjonarne godzin ogółem 12 - 12 - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Tadeusz Baranowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: prof. dr hab. Tadeusz Baranowski 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z ważniejszymi występującymi chorobami roślin ogrodniczych, ich objawami oraz środkami ochrony 
roślin wykorzystywanych do ich zwalczania. Przedstawienie metod ochrony roślin oraz zasad działania urządzeń do ochrony 
roślin. Omówienie zasad budowania programów ochrony roślin. 
 

Cel przedmiotu: 
Nabycie przez studentów umiejętności obserwacji objawów chorobowych, interpretacji objawów i diagnozowania na ich 
podstawie choroby. Umiejętność reakcji na zaobserwowane objawy, działania profilaktyczne oraz podejmowanie czynności 
ochronnych w tym zabiegów chemicznych. 
 

Wymagania wstępne: 
Znajomość z zakresu: botaniki, dendrologii, fizjologii 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W041 definiuje główne pojęcia przedstawiane w ramach zajęć R1P_W01 

K_W09 opisuje objawy ważniejszych chorób roślin ogrodniczych R1P_W04 

K_W09 przedstawia zasady działania urządzeń do ochrony roślin oraz ich 
charakterystykę 

R1P_W03; InzP_W02 

K_W09 opisuje metody ochrony roślin R1P_W05; InzP_W04 

K_W09 przedstawia zasady budowania programów ochrony roślin R1P_W05; InzP_W04 

Umiejętności 

K_U08 identyfikuje ważniejsze choroby roślin ogrodnicze R1P_U05 

K_U09 wybiera właściwe środki ochrony roślin R1P_U06; InzP_U07 

K_U09 wybiera właściwe metody w odniesieniu do choroby i zagrożenia R1P_U05; InzP_U07; 
InzP_U08 

K_U09 buduje program ochrony roślin R1P_U06; InzP_U01 

Kompetencje społeczne 

K_K01 stale pogłębia swoją wiedzę na temat nowoczesnych form 
przeciwdziałania chorobom upraw i ich zwalczania 

R1P_K01 

K_K09 proponuje dobór właściwych metod ochrony roślin R1P_K04, R1P_K05, 
InzP_K01 

K_K09 odpowiada za dobór metod ochrony roślin R1P_K04, R1P_K05, 
InzP_K01 



 
 
Treści programowe: 
 Definicja choroby. Definicja fitopatologii. Podział chorób roślin. 

 Choroby wirusowe. 

 Choroby bakteryjne. 

 Choroby grzybowe. 

 Charakterystyka i przegląd fungicydów. 

 Charakterystyka i zasady działania urządzeń do ochrony roślin. 

 Przegląd metod ochrony roślin. 

 Zasady budowania programów ochrony roślin. 

 Charakterystyka ważniejszych chorób sadowniczych. 

 Charakterystyka ważniejszych chorób warzyw. 

 Charakterystyka ważniejszych chorób roślin ozdobnych. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład problemowy 

 metody poszukujące: 
 ćwiczeniowo-praktyczna: ćwiczeniowa 
 dyskusji: seminaryjna 

 metody eksponujące: 
 pokaz 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 kolokwia na zajęciach laboratoryjnych, 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się 

 udział w zajęciach w ilości określonej regulaminem studiów, 

 uzyskanie wymaganej liczby punktów z kolokwiów, 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 24 1,0 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 12 0,5 

Konsultacje 6 0,2 6 0,2 

Godziny kontaktowe 36 1,4 30 1,2 

Przygotowanie do zajęć 8 0,3 12 0,5 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 7 0,3 8 0,3 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 15 0,6 20 0,8 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 29,4 40,0 

 
 



 
Literatura: 
 Fiodorow Z., Gołębniak B., Weber Z.. Choroby roślin sadowniczych. Poznań 2004 

 Mańka K.. Fitopatologia leśna – wydanie VI zmienione i poprawione. Warszawa 2005 

 Kochman J., Węgorek W. (praca zbiorowa). Ochrona roślin. Kraków 1997 

 Boczek J.. Niechemiczne metody zwalczania szkodników. SGGW Warszawa 1992 

 Wilkaniec J.. Entomologia stosowana. Poznań 1998 

 Gajkowski A.. Technika ochrony roślin. Poznań 2000 

 Khmer B., Walter W.. Choroby szkodniki roślin – rozpoznawanie, zapobieganie, leczenie. Warszawa 2006 

 Fiodorow Z., Weber Z.. Choroby roślin uprawnych. Poznań 1998 

 Baranowski T.. Ochrona róż. Poznań 
 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Nasiennictwo i szkółkarstwo 
Kod 

przedmiotu: PK-7 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 30 - - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 18 - - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Pacholak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Pacholak 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z przemysłem nasienno-szkółkarskim w Polsce, prawem hodowców i rejestracją odmian. 
Przedstawienie zasad produkcji, pozyskiwania i przechowywania materiału siewnego, jego uszlachetniania. Zapoznanie z 
rozmnażaniem roślin warzywnych, roślin ozdobnych, produkcją podkładek generatywnych i wegetatywnych. Przedstawienia 
zasad zakładania i prowadzenia szkółki oraz wymaganiami jakościowymi i sposobami przygotowania do sprzedaży. 
 

Cel przedmiotu: 
Nabycie przez studentów umiejętności pozyskiwania nasion i materiału szkółkarskiego wysokiej jakości jako podstawy 
dalszej produkcji ogrodniczej w uzyskiwaniu wysokich plonów niekwestionowanej jakości. Przedstawienie zasad obrotu 
materiałem nasiennym i szkółkarskim.  

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W16 opisuje główne pojęcia przedstawiane w ramach zajęć R1P_W04; R1P_W05; 
InzP_W01 

K_W25 wyjaśnia zasady rejestracji odmian oraz odprowadzania opłat 
hodowlanych 

R1P_W10; InzP_W02 

K_W14; 
K_W16; 

opisuje zasady produkcji materiału siewnego i rozsady R1P_W04; R1P_W05; 
R1P_W06; InzP_W01 

K_W13; 
K_W16 

opisuje zasady produkcji podkładek generatywnych i 
wegetatywnych 

R1P_W04; R1PW05; 
InzP_W01 

K_W12; 
K_W16 

opisuje sposoby rozmnażania materiału roślin ozdobnych R1P_W04; R1P_W05; 
InzP_W01 

K_W16 przedstawia wymagania jakościowe i sposoby przygotowania do 
sprzedaży materiału siewnego i szkółkarskiego 

R1P_W04; R1P_W05 

Umiejętności 

K_U11 potrafi dokonać wyboru właściwego materiału do produkcji InzP_U11 

K_U18 potrafi produkować podkładki generatywne i wegetatywne R1P_U04; R1P_U10; 
InzP_U01 

K_U18 potrafi rozmnażać rośliny ozdobne R1P_U04; R1P_U10; 
InzP_U01 

K_U11 identyfikuje dobry jakościowo materiał szkółkarski R1P_U05; R1P_U06; 
InzP_U11 



 

Kompetencje społeczne 

K_K04 świadomie wybiera lokalizację i profil produkcji szkółkarskiej, 
dostrzegając dylematy społeczno-ekonomiczne i środowiskowo-
przestrzenne 

R1P_K04; R1P_K05 

 

Treści programowe: 
 Przemysł nasienno-szkółkarski w Polsce a prawo hodowców i rejestracji odmian. 

 Produkcja, pozyskiwanie i przechowywanie materiału szkółkarskiego. 

 Uszlachetnianie materiału szkółkarskiego. 

 Rozmnażanie roślin warzywnych i roślin ozdobnych. 

 Produkcja podkładek generatywnych i wegetatywnych. 

 Zakładanie i prowadzenie szkółki. 

 Metody rozmnażania drzew i krzewów owocowych. 

 Wymagania jakościowe i sposoby przygotowania do sprzedaży. 

 Ćwiczenia terenowe – zapoznanie z produkcją szkółkarską. 

 Rozpoznawanie nasion i pędów poszczególnych gatunków. 

 Obliczanie zapotrzebowania na materiał siewny i produkcyjny. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład problemowy. 

 metody poszukujące: 
 ćwiczeniowo-praktyczna: ćwiczeniowa, 
 dyskusji: seminaryjna 

 metody eksponujące: pokaz. 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 egzamin pisemny 5pytan natury ogólnej, każde pytanie oceniane w skali 0-5 z suma punktów ogólną 25 gdzie;23-25 

b.dobry;20-22 dobry plus;17-19 dobry;15-16 dostateczny plus;12-14 dostateczny ;poniżej12 niedostateczny 

 sprawdzian z rozpoznawania nasion ;warzywnych, roślin ozdobnych i sadowniczych 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się 

 udział w zajęciach w ilości określonej regulaminem studiów, 

 sprawdzian z rozpoznawania nasion , 

 zdanie przedmiotowego pisemnego egzaminu końcowego obejmującego treści wykładowe i ćwiczeniowe. 
Oceną z przedmiotu jest ocena z egzaminu końcowego 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 27 1,1 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 6 0,2 14 0,6 

Godziny kontaktowe 51 2,0 41 1,6 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 20 0,8 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 12 0,5 12 0,5 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 24 1,0 34 1,4 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 32,0 45,3 



 

Literatura: 
 Duczmal K.W. .Nasiennictwo ogrodnicze. Wyd. Akademii Rolniczej. Poznań 1993 

 Duczmal K.W., Tucholska H.. Nasiennictwo. Tom I. PWRiL. Poznań 2000 

 Duczmal K.W., Tucholska H.. Nasiennictwo. Tom II. PWRiL. Poznań 2000 

 Czynczyk A.. Szkółkarstwo sadownicze. PWRiL 1998 

 Rejman A., Makosz E.. Szkółkarstwo roślin sadowniczych. PWRiL, 1993 

 Tonecki J., Łuszczewska A.J.. Rozmnażanie roślin ozdobnych. Wyd. SGGW. Warszawa 1996 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Rośliny ozdobne - biologia i fenologia 
Kod 

 przedmiotu: PK-8 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 45 - - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 27 - - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Anna Lisiecka, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr hab. inż. Anna Lisiecka, prof. nadzw. 

Skrócony opis przedmiotu: 
W ramach przedmiotu przedstawiane są podstawowe czynniki regulujące rynek kwiaciarski, zasady pozyskiwania materiału 
namnożeniowego dobrej jakości oraz asortyment roślin ozdobnych uprawianych w gruncie. 
 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z różnymi kierunkami produkcji kwiaciarskiej, metodami rozmnażania roślin ozdobnych 
i asortymentem kwiatów przeznaczonych do uprawy w gruncie. Przedmiot wprowadza w produkcję kwiaciarską i stanowi 
jedną z podstaw projektowania kompozycji kwiatowych. 
 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W12 opisuje kierunki produkcji roślin ozdobnych R1P_W05 

K_W10; 
K_W12 

opisuje i wyjaśnia cykl rozwojowy roślin ozdobnych, biorąc pod 
uwagę wpływ czynników zewnętrznych 

R1P_W04 

K_W16 przedstawia sposoby rozmnażania roślin ozdobnych R1P_W04, InzP_W02 

K_W20 zna konstrukcję obiektów wykorzystywanych do mnożenia roślin 
ozdobnych 

R1P_W05, InzP_W02 

K_W12 klasyfikuje rośliny ozdobne uprawiane w gruncie R1P_W03, R1P_W04 

K_W12 opisuje wybrane gatunki i odmiany roślin ozdobnych uprawianych 
w gruncie 

R1P_W03 

Umiejętności 

K_U18 wybiera techniki rozmnażania dla wskazanych roślin ozdobnych R1P_U01 

K_U05 rozpoznaje gatunki i odmiany roślin ozdobnych R1P_U05 

K_U11 określa jakość roślin ozdobnych R1P_W05; R1P_W06 

Kompetencje społeczne 

K_K04 świadomie wybiera lokalizację i profil produkcji roślin ozdobnych, 
dostrzegając dylematy społeczno-ekonomiczne i środowiskowo-
przestrzenne 

R1P_K04; R1P_K05 

 



Treści kształcenia: 
- Stan i kierunki produkcji roślin ozdobnych w Polsce i na świecie 
- Okresowość rozwoju, spoczynek i długość okresu uprawy 
- Sposoby rozmnażania roślin ozdobnych – ich zalety i wady 
- Rozmnażanie generatywne – przygotowanie nasion do siewu, terminy i technika siewu oraz pielęgnacja rozsady 
- Wielkotowarowa produkcja roślin rabatowych 
- Rozmnażanie wegetatywne – in vitro, z sadzonek (prowadzenie mateczników), ze zmodyfikowanych pędów (cebul, bulw, 

kłączy itd.) 
- Reprodukcja roślin cebulowych 
- Funkcje roślin ozdobnych na terenach zieleni 
- Rośliny jednoroczne i dwuletnie 
- Byliny 
- Rośliny cebulowe i bulwiaste 
- Rośliny nie zimujące w gruncie 

 
Metody / techniki dydaktyczne: 
- metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 wykład problemowy 
 wykład konwersatoryjny 

- metody poszukujące: 
 sytuacyjna: analizowanie rzeczywistych sytuacji 
 ćwiczeniowo-praktyczne: metoda ćwiczeniowa 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- kolokwia ze znajomości poszczególnych grup roślin ozdobnych uprawianych w gruncie 
- pisemne kolokwium końcowe obejmujące treści wykładowe i ogólne z ćwiczeń. Kolokwium jest punktowane w skali 50-

punktowej. Ocena wynika z liczby uzyskanych punktów: 5,0 – 45-50pkt./ 4,5 – 40-44pkt./ 4,0- 35-39pkt./ 3,5- 30-34pkt./ 
3,0- 25-29pkt. 

- sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 
- zaliczenia z poszczególnych kolokwiów - w 50% 
- ocena z kolokwium końcowego - w 50%  
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 36 1,4 

Zajęcia praktyczne 45 1,8 27 1,1 

Konsultacje 4 0,2 4 0,2 

Godziny kontaktowe 64 2,6 40 1,6 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0 

Praca własna 12 0,4 35 1,4 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 15,8 46,7 

 
 



Literatura: 
- Chmiel H. (red.): Uprawa roślin ozdobnych. PWRiL Warszawa 2002 
- Czekalski M.: Ogólna uprawa roślin ozdobnych. Wyd. AR we Wrocławiu 2010 
- Jerzy M., Krzymińska A.: Rozmnażanie wegetatywne roślin ozdobnych. PWRiL Poznań 2011 
- Krause J., Lisiecka A., Szczepaniak St.: Ozdobne rośliny jednoroczne i dwuletnie. Wyd. AR w Poznaniu 2006 
- Krause J.: Kwiaty cebulowe. Wyd. Działkowiec, Warszawa 2002 
- Krause J.: Uprawa roślin balkonowych i tarasowych. Wyd. Plantpress, Kraków 2006 
- Mynett K., Starck L.: Rośliny ozdobne. Hortpress, Warszawa 2004 
- Szczepaniak St., Lisiecka A.: Byliny ozdobne. Wyd. AR w Poznaniu 2006 
- Szczepaniak St.: Najpiękniejsze byliny. Wyd. Działkowiec, Warszawa 2007 
 

Uwagi: 
W obrębie poszczególnych grup roślin przedstawione zostaną gatunki, odmiany, walory dekoracyjne, wymagania, uprawa i 
zastosowanie. Każdy gatunek i ważniejsze odmiany zostaną zaprezentowana w formie zdjęć. 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Rośliny przyprawowe i lecznicze 
Kod 

przedmiotu: PK-9a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Tadeusz Baranowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: prof. dr hab. Tadeusz Baranowski 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedstawienie studentom: roślin przyprawowych i leczniczych stosowanych w Polsce oraz w wybranych krajach świata; 
zagadnień związanych ze zbiorem i suszeniem roślin przyprawowych i leczniczych oraz postaciami leków ziołowych, 
zagadnień związanych z morfologią najważniejszych ziół uprawnych wraz z omówieniem związków biologicznie czynnych, 
uprawy roślin przyprawowych i leczniczych oraz możliwości ochrony i pozyskiwania roślin ze stanowisk naturalnych. 
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów z podstawy: znajomości roślin przyprawowych i leczniczych stosowanych w Polsce, znaczenia 
zielarstwa dla gospodarki i medycyny, metod pozyskiwania roślin przyprawowych i leczniczych, ich uprawy i ochrony 
naturalnych stanowisk. 
 

Wymagania wstępne: 
Znajomość z przedmiotu: rośliny przyprawowe i lecznicze 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W15 rozpoznaje i klasyfikuje rośliny przyprawowe i lecznicze R1P_W03, InzP_W01 

K_W15 opisuje metody zbioru i suszenia roślin przyprawowych i 
leczniczych 

R1P_W05; InzP_W02 

K_W15 przedstawia metody uprawy R1P_W06; InzP_W02 

K_W15 przedstawia metody ochrony naturalnych stanowisk R1P_W04; InzP_W02 

Umiejętności 

K_U05 rozpoznaje podstawowe rośliny przyprawowe i lecznicze R1P_U05 

K_U19 wybiera odpowiednie metody zbioru i suszenia roślin 
przyprawowych i leczniczych 

R1P_U06; InzP_U07 

K_U06 wybiera metody uprawy roślin przyprawowych i leczniczych R1P_U06; 

K_U11 określa jakość roślin przyprawowych i leczniczych R1P_U05; R1P_U06 

K_U12 identyfikuje zagrożenia naturalnych stanowisk roślin 
przyprawowych i leczniczych 

R1P_U01; R1P_U06 

Kompetencje społeczne 

K_K05 działa na rzecz podnoszenia jakości roślin przyprawowych i 
leczniczych 

R1P_K05 

 
 



Treści programowe: 
 Podstawowe pojęcia z omawianej dziedziny. Rys historyczny.  

 Rośliny przyprawowe i lecznicze z różnych zakątków świata.  

 Podział roślin przyprawowych i leczniczych.  

 Surowce przyprawowe i lecznicze. 

 Związki biologicznie czynne.  

 Zbiór przyprawowych i leczniczych.  

 Zbiór a ochrona środowiska.  

 Suszenie, przechowywanie surowca.  

 Postacie leku ziołowego.  

 Krajowe rośliny przyprawowe i lecznicze ze stanowisk naturalnych.  

 Podstawy agrotechniki.  

 Uprawa ważniejszych roślin przyprawowych i leczniczych w Polsce.  

 Rozpoznawanie przyprawowych i leczniczych na podstawie suchego surowca.  

 Ocena surowca.  

 Projektowanie ogródków.  

 Podział roślin przyprawowych i leczniczych ze względu na substancje czynne w nich zawarte.  

 Rozpoznawanie roślin przyprawowych i leczniczych w stanie naturalnym. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 metody poszukujące: 
 klasyczna problemowa  
 ćwiczeniowo-praktyczne: laboratoryjna, obserwacji i pomiaru w terenie, studium przykładowe 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 Na ocenę końcową składają się: 

 zaliczenie 100% prac laboratoryjnych i zajęć terenowych 

 kolokwia obejmujące treści wykładowe i teoretyczne oraz wnioskowe treści ćwiczeniowe 

 Oceną z przedmiotu jest średnia arytmetyczna oceny z wykładów i oceny z laboratorium. 
 

Sposób zaliczenia: 
 kolokwia 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych 

 raport z zajęć terenowych 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 6 0,2 7 0,3 

Godziny kontaktowe 36 1,4 25 1,0 

Przygotowanie do zajęć 9 0,4 10 0,4 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 15 0,6 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 15 0,6 25 1,0 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 29,4 50,0 

 



 
Literatura: 
 Mowszowicz J.: Przewodnik do oznaczania krajowych roślin zielarskich. PWRiL Warszawa 1983 

 Łukasiewicz G.: Zielarstwo. Hortpress 1999 

 Rumuńska - Poradnik plantatora ziół. PWRiL Poznań 1984 

 HlavaB.,LańskaD.: Rośliny przyprawowe. PWRiL Warszawa 1983 

 Kybal J., Kaplicka J.: Rośliny aromatyczne i przyprawowe. PWRiL Warszawa 1985 

 Podlech D.: Rośliny lecznicze. MUZA Warszawa 1994 

 Metera P.: Zioła i przyprawy z własnego ogródka. Alfa Warszawa 1986 

 Bremness L.: Wielka księga ziół. Wiedza i Życie Warszawa 1991 

 Czasopismo ziołowe PANACEA, kwartalnik Centrum Fitoterapii w Gdańsku 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 

 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Rośliny zielarskie 
Kod 

przedmiotu: PK-9b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Tadeusz Baranowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: prof. dr hab. Tadeusz Baranowski 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedstawienie studentom: roślin zielarskich stosowanych w Polsce oraz w wybranych krajach świata; zagadnień 
związanych ze zbiorem i suszeniem roślin zielarskich oraz postaciami leków ziołowych, zagadnień związanych z morfologią 
najważniejszych ziół uprawnych wraz z omówieniem związków biologicznie czynnych, uprawy roślin zielarskich oraz 
możliwości ochrony i pozyskiwania roślin ze stanowisk naturalnych. 
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów z podstawy: znajomości roślin zielarskich stosowanych w Polsce, znaczenia zielarstwa dla 
gospodarki i medycyny, metod pozyskiwania roślin zielarskich, ich uprawy i ochrony naturalnych stanowisk. 
 

Wymagania wstępne: 
Znajomość z przedmiotu: rośliny zielarskie 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W15 rozpoznaje i klasyfikuje rośliny zielarskie R1P_W03; InzP_W01 

K_W15 definiuje podstawowe pojęcia związane z ziołolecznictwem R1P_W05 

K_W15 opisuje metody zbioru i suszenia roślin zielarskich R1P_W05; InzP_W02 

K_W15 przedstawia metody uprawy R1P_W05; InzP_W02 

K_W05 przedstawia metody ochrony naturalnych stanowisk R1P_W04 

Umiejętności 

K_U05 rozpoznaje podstawowe rośliny zielarskie R1P_U05 

K_U19 wybiera odpowiednie metody zbioru i suszenia roślin zielarskich R1P_U01, R1P_U06 

K_U06 wybiera metody uprawy roślin zielarskich R1P_U06; InzP_U05 

K_U11 określa jakość roślin zielarskich R1P_U05; R1P_U06 

K_U12 identyfikuje zagrożenia naturalnych stanowisk roślin zielarskich R1P_U01; InzP_U06 

Kompetencje społeczne 

K_K05 działa na rzecz podnoszenia jakości roślin zielarskich R1P_K05 

 

 
Treści programowe: 
 Podstawowe pojęcia z omawianej dziedziny. Rys historyczny.  

 Znaczenie zielarstwa.  

 Rośliny zielarskie z różnych zakątków świata.  



 Podział roślin zielarskich.  

 Surowce zielarskie.  

 Związki biologicznie czynne.  

 Zbiór roślin zielarskich.  

 Zbiór a ochrona środowiska.  

 Suszenie, przechowywanie surowca.  

 Postacie leku ziołowego.  

 Morfologia, biologia i zastosowanie ważniejszych ziół uprawowych.  

 Krajowe rośliny zielarskie ze stanowisk naturalnych.  

 Rośliny lecznicze i przyprawowe jako rośliny ozdobne. 

 Podstawy agrotechniki roślin zielarskich.  

 Uprawa ważniejszych roślin zielarskich w Polsce.  

 Rozpoznawanie roślin zielarskich na podstawie suchego surowca.  

 Ocena surowca.  

 Projektowanie ogródków zielarskich.  

 Podział roślin zielarskich ze względu na substancje czynne w nich zawarte.  

 Rozpoznawanie roślin zielarskich w stanie naturalnym. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 metody poszukujące: 
 klasyczna problemowa  
 ćwiczeniowo-praktyczne: laboratoryjna, obserwacji i pomiaru w terenie, studium przykładowe 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 Na ocenę końcową składają się: 

 zaliczenie 100% prac laboratoryjnych i zajęć terenowych 

 kolokwia obejmujące treści wykładowe i teoretyczne oraz wnioskowe treści ćwiczeniowe 

 Oceną z przedmiotu jest średnia arytmetyczna oceny z wykładów i oceny z laboratorium. 
 

Sposób zaliczenia: 
 kolokwia 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych 

 raport z zajęć terenowych 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 6 0,2 7 0,3 

Godziny kontaktowe 36 1,4 25 1,0 

Przygotowanie do zajęć 9 0,4 10 0,4 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 15 0,6 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 15 0,6 25 1,0 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 29,4 50,0 

 



Literatura: 
 Mowszowicz J.: Przewodnik do oznaczania krajowych roślin zielarskich. PWRiL Warszawa 1983 

 Łukasiewicz G.: Zielarstwo. Hortpress 1999 

 Rumuńska - Poradnik plantatora ziół. PWRiL Poznań 1984 

 HlavaB.,LańskaD.: Rośliny przyprawowe. PWRiL Warszawa 1983 

 Kybal J., Kaplicka J.: Rośliny aromatyczne i przyprawowe. PWRiL Warszawa 1985 

 Podlech D.: Rośliny lecznicze. MUZA Warszawa 1994 

 Metera P.: Zioła i przyprawy z własnego ogródka. Alfa Warszawa 1986 

 Bremness L.: Wielka księga ziół. Wiedza i Życie Warszawa 1991 

 Czasopismo ziołowe PANACEA, kwartalnik Centrum Fitoterapii w Gdańsku 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Sadownictwo 
Kod 

przedmiotu: PK-10 

Rok III  
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V  Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 30 - - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 27 27 - - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Inż. Eugeniusz Pacholak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: prof. dr hab. Inż. Eugeniusz Pacholak 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie ze stanem i strukturą produkcji sadowniczej w Polsce i Unii Europejskiej. Przedstawienie wymagań 
przyrodniczych dla gatunków sadowniczych. Omówienie zabiegów agrotechnicznych w sadach i jagodnikach: pielęgnacji 
gleby, nawożenia, nawadniania, cięcia i formowania, przerzedzania. Zapoznanie studentów z najważniejszymi chorobami i 
szkodnikami. Przedstawienie charakterystyki wzrostu wegetatywnego i generatywnego drzew owocowych i krzewów 
owocowych. Omówienie zbioru i przechowywania owoców. Zapoznanie z zasadami opracowywania projektu założenia sadu 
oraz jagodnika. 
 

Cel przedmiotu: 
Przekazana wiedza studentom z zagadnień przedstawionych w skróconym opisie przedmiotu pozwoli nabyć wiedzę i 
umiejętności w zakresie: wyboru miejsca, doboru odmian, prowadzenia właściwych zabiegów agrotechnicznych, sposobu 
zbioru i przechowywania owoców oraz opracowywania projektów sadów i jagodników (biznes planu). 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W13 opisuje główne pojęcia przedstawiane w ramach zajęć R1P_W04; R1P_W05 

K_W10; 
K_W13 

opisuje wymagania przyrodnicze wymagane przy zakładaniu sadu i 
jagodnika 

R1P_W03; R1P_W06 

K_W13 opisuje wymagania stawiane doborowi odmian R1P_W05 

K_W13 opisuje wymagania stawiane zabiegom agrotechnicznym w sadach 
jagodnikach 

R1P_W03; R1P_W05 

K_W13 rozpoznaje podstawowe choroby i szkodniki sadów i jagodników R1P_W04; R1P_W05 

K_W13 opisuje zasady projektowania sadu i jagodnika R1P_W05; InzP_W01 

K_W16 zna wymagania jakościowe sadowniczego materiału 
szkółkarskiego 

R1P_W05; InzP_W02 

K_W18 zna terminy i techniki zbioru owoców R1P_W04; R1P_W05; 
InzP_W02 

Umiejętności 

K_U04 poddaje ocenie trafność wyboru miejsca pod względem wymagań 
przyrodniczych 

R1P_U01; InzP_U05 

K_U05 wybiera właściwe odmiany do planowanych nasadzeń R1P_U05 

K_U06 wybiera i ocenia proponowane zabiegi agrotechniczne dla 
konkretnego sadu, jagodnika 

R1P_U06; InzP_U05 

K_U06 wykonuje zabiegi związane z cięciem i formowaniem drzew i R1P_U07; InzP_U05 



krzewów owocowych 

K_U19 wybiera odpowiednie terminy i metody zbioru owoców R1P_U05; InzP_U07 

K_U08 identyfikuje choroby i szkodniki sadów i jagodników R1P_U05; R1P_U06 

K_U10 projektuje sad lub jagodnik R1P_U04; InzP_U01; 
InzP_U02; InzP_U08 

K_U11 organoleptycznie określa jakość owoców R1P_U05; R1P_U06; 
InzP_U11 

K_U24 stosuje procedury oceny jakościowej owoców drzew i krzewów 
owocowych 

R1P_U05 

Kompetencje społeczne 

K_K04 świadomie wybiera lokalizację i profil produkcji sadu, dostrzegając 
dylematy społeczno-ekonomiczne i środowiskowo-przestrzenne 

R1P_K04; R1P_K05 

K_K05 działa na rzecz podnoszenia jakości produkcji sadowniczej R1P_K05 

 

Treści programowe: 
 Struktura produkcji w kraju i miejsce polskiego sadownictwa w Unii Europejskiej. 

 Wymagania przyrodnicze gatunków sadowniczych (klimatyczne i glebowe). 

 Zabiegi agrotechniczne: pielęgnacja gleby, nawożenie, nawadnianie, cięcie i formowanie, przerzedzanie. 

 Najważniejsze choroby i szkodniki. 

 Zbiór i przechowywanie. 

 Charakterystyka wzrostu wegetatywnego i generatywnego oraz jakość owoców drzew owocowych (jabłoń, grusza, 
śliwa, czereśnia, brzoskwinie i morele, orzech) i krzewów owocowych (porzeczki, agrest, maliny, borówka amerykańska 
i truskawka). 

 Przygotowanie projektu (sadu lub jagodnika). 

 Ćwiczenia terenowe – zapoznanie z prowadzeniem sadu. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład problemowy. 

 metody poszukujące: 
 problemowe: sytuacyjna  
 ćwiczeniowo-praktyczna: ćwiczeniowa, 
 dyskusji: seminaryjna. 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 egzamin pisemny, ocena studenta na podstawie 5pytań opisowych z których każde oceniane jest w skali 5 stopniowej 

od 0 do 5punktów czyli maksymalna ilość punktów może być 25a oceny są następujące; 

 23-25 b.dobry;20-22 dobry plus;17-19 dobry;15-16 dostateczny plus;12-14 dostateczny;0-11 niedostateczny 

 Rozpoznawanie gatunków po pędach jednorocznych w stanie bezlistnym w trakcie semestru, według skali; 20 –
b.dobry,19 dobry plus, poniżej 15 niedostateczny 

 prezentacja opracowanego projektu sadu , jagodnika, 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się 

 udział w zajęciach w ilości określonej regulaminem studiów, 

 ocena opracowanego projektu sadu , jagodnika, 

 zdanie przedmiotowego pisemnego egzaminu końcowego obejmującego treści wykładowe i ćwiczeniowe 
Oceną z przedmiotu jest ocena z egzaminu końcowego 
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 54 2,2 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 27 1,1 

Konsultacje 4 0,2 3 0,1 

Godziny kontaktowe 64 2,6 57 2,3 

Przygotowanie do zajęć 6 0,3 10 0,4 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 3 0,1 6 0,2 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 10 0,4 18 0,7 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 13,5 24,0 

 
 

Literatura: 
 Praca zbiorowa. Sadownictwo. PWRiL 2003 

 Praca zbiorowa, pod red. Rejmana A.. Pomologia. PWRiL 1994 

 Dębski D.. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, cz. 1 i 2. WSiP Warszawa 2006 

 Praca zbiorowa, pod red. Żurawicza E.. Pomologia. PWRiL 2000 

 Praca zbiorowa. Fizjologia roślin sadowniczych. PWN 2011 

 Sad Nowoczesny. Miesięcznik Hortpressu 

 Monografie dotyczące gatunków 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Warzywnictwo 
Kod 

przedmiotu: PK-11 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV  Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 30 - - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 27 27 - - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Inż. Józef Piróg, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr hab. Inż. Józef Piróg, prof. nadzw. 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie studentów ze znaczeniem gospodarczym warzyw. Wskazanie przyrodniczych i ekonomicznych warunków 
produkcji warzyw. Omówienie przygotowania gleby pod uprawę poszczególnych gatunków warzyw. Zapoznanie z biologią i 
odmianoznawstwem roślin warzywnych. Zapoznanie z produkcją rozsady, siewem i sadzeniem, pielęgnacją i zbiorem 
płodów ogrodniczych poszczególnych gatunków warzyw. Zapoznanie z uprawą grzybów jadalnych 
 
Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy warzywnictwa tym: ogólne i szczegółowe wiadomości o poszczególnych gatunkach 
warzyw. Zapoznanie z produkcją rozsady, siew, sadzenia i uprawa warzyw pod osłonami i na terenie otwartym. Zapoznanie 
z technologiami uprawy warzyw pod osłonami i w polu.  
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Znajomość podstawowych wiadomości z biologii i matematyki 
 
Efekty kształcenia:  

Symbol efektu 
kierunkowego 
 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 
Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 
nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W10; 
K_W14 

definiuje pojęcia rejonizacja i specjalizacja, biorąc pod uwagę 
czynniki zewnętrzne produkcji warzywnej 

R1P_W03 

K_W14 opisuje poszczególne technologie uprawy R1P_W05 

K_W20 zna konstrukcję inspektu, tunelu foliowego, mnożarki R1P_W05; InzP_W01 

K_W14 wyjaśnia właściwości fizyczne i chemiczne podłoży przydatnych 
do uprawy warzyw pod osłonami 

R1P_W06 

K_W11 wyjaśnia znaczenie jakości gleby i jej przygotowanie do polowej 
uprawy warzyw 

R1P_W05 

K_W16 zna wymagania jakościowe materiału siewnego i rozsady warzyw R1P_W03; R1P_W04; 
R1P_W05 

K_W18 zna techniki zbioru oraz technologie przechowywania warzyw R1P_W04; R1P_W05; 
InzP_W03 

Umiejętności 

K_U04 określa właściwości gleb do uprawy warzyw R1P_U01 

K_U05 rozpoznaje gatunki i odmiany warzyw R1P_U05 

K_U11 ocenia stan roślin w okresie wegetacyjnym R1P_U05 

K_U06 potrafi zaplanować płodozmian w gospodarstwie R1P_U06 

K_U09 potrafi zorganizować ochronę roślin przed chorobami i 
szkodnikami  

R1P_U07 



K_U19 wybiera odpowiednie terminy i metody zbioru warzyw R1P_U05; InzP_U07 

K_U24 stosuje procedury oceny jakościowej warzyw R1P_U05 

Kompetencje społeczne 

K_K04 świadomie wybiera lokalizację i profil produkcji sadu, dostrzegając 
dylematy społeczno-ekonomiczne i środowiskowo-przestrzenne 

R1P_K04; R1P_K05 

K_K05 działa na rzecz podnoszenia jakości produkcji sadowniczej R1P_K05 

 
Treści programowe: 

 Znaczenie gospodarcze warzyw 

 Przyrodnicze i ekonomiczne warunki produkcji 

 Przygotowanie stanowiska pod uprawę warzyw 

 Produkcji rozsady, siewek i sadzonek; konstrukcja inspektu, mnożarki 

 Pielęgnowanie roślin w polu 

 Zbiór, traktowanie posprzętne, przechowywanie i ocena jakości warzyw 

 Technologie uprawy najważniejszych gatunków roślin warzywnych 

 Biologia i odmianoznawstwo roślin warzywnych: kapustne, korzeniowe, cebulowe, psiankowate i dyniowate 

 Nawożenie i nawadnianie warzyw 

 Produkcja warzyw pod osłonami 

 Metody uprawy warzyw pod osłonami 

 Uprawa pomidora, papryki, warzyw liściowych i rzepowatych pod osłonami 

 Pędzenie warzyw 

 Uprawa grzybów jadalnych 

 Plan zagospodarowania szklarni i tuneli foliowych 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające 

- wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych  
- wykład problemowy 

 Metody poszukujące 
- ćwiczeniowa 
-  projektowa 

 Metody eksponujące 
- zwiedzanie gospodarstwa szklarniowego  
- zwiedzanie gospodarstwa warzyw gruntowych 

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

 dwa kolokwia w semestrze obejmujące treści wykładów i ćwiczeń, kilka pytań oceniane w skali 1do 5 (1 –kompletny 
brak wiadomości i 5- pełna wiedza) 

 wykonanie projektu zagospodarowania szklarni  

 obecność na zajęciach 
 
Sposób zaliczenia: 
Egzamin pisemny obejmujący treści wykładów i ćwiczeń, 10 pytań oceniane w skali 1do 5 (1 –kompletny brak wiadomości i 
5- pełna wiedza) 

 



 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 54 2,2 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 27 1,1 

Konsultacje 4 0,2 3 0,1 

Godziny kontaktowe 64 2,6 57 2,3 

Przygotowanie do zajęć 4 0,2 10 0,4 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 6 0,2 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 10 0,4 18 0,7 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 13,5 24,0 

 
 
Literatura: 

 Orłowski M. (red.), 2000: Polowa uprawa warzyw. Wydawnictwo Brasika, Szczecin 

 Knaflewski M. (red.) 2010.: Uprawa warzyw w pomieszczeniach. PWRiL, Poznań 

  Pudelski T. (red.), 1998: Uprawa warzyw pod osłonami. PWRiL, Warszawa 

 Gapiński M. 1995. Wybrane zagadnienia z warzywnictwa. AR Poznań 

 Knaflewski M, Krzesiński Wł., Małachowski A. Biologia i odmianoznawstwo roślin warzywnych 

 Dobrzański A., 1999: Ochrona warzyw przed chwastami. PWRiL, Warszawa. 

 Wysocka – Owczarek M., 2001: Pomidory pod osłonami. Hortpress, Warszawa. 

 Kaniszewski S., 2005: Nawadnianie warzyw. Plantpress, Kraków. 
 
Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Ekonomika 
Kod 

przedmiotu: PK-12 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 30 - - - 5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 24 18 - - - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr inż. Andrzej Bartkiewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: doc. dr inż. Andrzej Bartkiewicz; dr inż. Halina Bartkiewicz. 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie z: Zasadami budowy strategii. Stanem i kierunkami rozwoju ogrodnictwa. Strukturą agrarną. Otoczeniem 
rynkowym i instytucjonalnym. Statusem prawno-ekonomicznym przedsiębiorstw. Zasadami gospodarowania zasobami. 
Rodzajami kosztów. Dokumentami finansowymi. Wskaźnikami wykorzystywanymi w analizie. Zasadami finansowania 
rolnictwa. Systemem podatkowym. Czynnikami warunkującymi sukces firmy.  
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w zagadnienia ekonomiki w zakresie przedstawionym w skróconym opisie pozwoli na rozumienie 
zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, ocenie rozwoju rynku ogrodniczego. Przekazana wiedza pozwoli na 
opracowanie strategii dla wybranego przedsięwzięcia, świadomego wyboru formy własności, oceny sytuacji firmy na 
podstawie analizy dokumentów finansowych i przeprowadzenie analizy wskaźnikowej, wykorzystania rachunku 
ekonomicznego w decyzjach krótko i długoterminowych.  
 

Wymagania wstępne: 
Brak 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia obszarze 

kształcenia w zakresie 
nauk rolniczych, leśnych 

i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W21 opisuje główne pojęcia przedstawiane w ramach zajęć R1P_W02, R1P_W07, 
InzP_W05 

K_W21; 
K_W24 

wyjaśnia zasady gospodarowania zasobami R1P_W02, R1P_W07, 
InzP_W06 

K_W21; 
K_W24 

opisuje wady i zalety form własności R1P_W02, R1P_W07, 
InzP_W06 

K_W21; 
K_W23; 
K_W24 

opisuje otoczenie rynkowe i instytucjonalne przedsiębiorstwa R1P_W02, R1P_W07, 
InzP_W05, InzP_W06 

K_W21 analizuje dokumenty finansowe R1P_W02, InzP_W05, 
InzP_W06 

K_W21 przedstawia ocenę wykorzystując analizę wskaźnikową R1P_W02, InzP_W05, 
InzP_W06 

K_W21 ocenia proponowane rozwiązania wykorzystując rachunek 
ekonomiczny 

R1P_W02, InzP_W05, 
InzP_W06 

K_W21 formułuje strategię firmy R1P_W02, R1P_W07, 
InzP_W05, InzP_W06 



K_W21 opisuje warunki sukcesu firmy R1P_W02, InzP_W05, 
InzP_W06 

Umiejętności 

K_U14 wybiera w odniesieniu do swojej sytuacji najkorzystniejszą formę 
własności 

R1P_U01, R1P_U05, 
InzP_U04 

K_U15 opisuje i prezentuje sytuację firmy na podstawie analizy 
dokumentów – bilans, rachunek wyników, przepływy pieniężne 

R1P_U01, R1P_U05, 
InzP_U04 

K_U15 opisuje i prezentuje sytuację firmy na podstawie analizy 
wskaźnikowej 

R1P_U01, R1P_U05, 
InzP_U04 

K_U14 identyfikuje szanse i zagrożenia, mocne i słabe strony R1P_U01, R1P_U05, 
InzP_U04 

K_U14 buduje strategię przedsiębiorstwa R1P_U01, R1P_U05, 
InzP_U04 

K_U14 wybiera rozwiązania weryfikowane rachunkiem ekonomicznym R1P_U01, R1P_U05, 
InzP_U04 

Kompetencje społeczne 

K_K06 identyfikuje zagrożenia i szanse ekonomiczne wynikające z 
proponowanych rozwiązań 

R1P_K06; InzP_K01 

K_K08 uczestniczy w budowie strategii rozwoju społeczności lokalnej R1P_K02; InzP_K02 

 

Treści programowe: 
 Strategia firmy – istota, rodzaje. 

 Aktualny stan i kierunki produkcji ogrodniczej. 

 Struktura agrarna ogrodnictwa i rolnictwa. 

 Zasoby czynników produkcji w gospodarstwie, zasady gospodarowania. 

 Otoczenie rynkowe i instytucjonalne. 

 Prawno-ekonomiczny status przedsiębiorstwa. 

 Koszty, rodzaje i ich znaczenie.…. 

 Metody rachunku ekonomicznego. 

 Dokumenty finansowe i ich analiza – bilans, rachunek wyników, przepływy pieniężne. 

 Analiza wskaźnikowa. 

 Finansowanie rolnictwa.  

 System podatkowy. 

 Rozwiązania alternatywne. 

 Biznes plan jako narzędzie weryfikacji strategii. 

 Warunki sukcesu firmy. 
 

 Opracowywanie strategii dla wybranego przedsięwzięcia. Etapy prac nad strategią. Zasady budowania strategii. 

 Identyfikacja możliwych obszarów działania związanych z kierunkiem kształcenia. 

 Określenie celów. 

 Analiza SWOT. 

 Określenie środków niezbędnych do jej realizacji. 

 Opracowanie wybranych polityk funkcjonalnych. 

 Formułowanie strategii. 

 Rachunek kosztów.  

 Analiza dokumentów finansowych. 

 Analiza wskaźnikowa. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład problemowy. 

 metody poszukujące: 
 problemowe: giełda pomysłów, 
 ćwiczeniowo-praktyczna: projektu, SWOT, 
 dyskusji: okrągłego stołu. 

 



Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 egzamin: część ustna 

 prezentacja opracowanej strategii wybranego przedsięwzięcia, 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się 

 udział w zajęciach w ilości określonej regulaminem studiów, 

 prezentacja opracowanej strategii 

 zdanie przedmiotowego ustnego egzaminu końcowego obejmującego treści wykładowe i ćwiczeniowe. 
Oceną z przedmiotu jest ocena z egzaminu końcowego w trakcie którego student odpowiada na 3 wylosowane pytania, po 
czasie danym na przygotowanie do odpowiedzi. Oceniana jest kompletność odpowiedzi. 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 42 1,7 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 20 0,8 20 0,8 

Godziny kontaktowe 80 3,2 62 2,5 

Przygotowanie do zajęć 30 1,2 30 1,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 12 0,5 30 1,2 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 44 1,8 62 2,5 

ECTS łącznie - 5,0 - 5,0 

Procent pracy własnej 35,5 50,0 

 
 

Literatura: 
 Dębski D.. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, cz. 1 i 2. WSiP Warszawa 2006. 

 Ferenc J. Ekonomika i organizacja rolnictwa. Wyd. KeyText, Warszawa 1999. 

 Piasecki B. Ekonomika i zarządzanie małą firmą. PWN, Warszawa – Łódź 2001. 

 Stachiak S. Ekonomika agrofirmy. PWN, Warszawa 1998. 

 Woś A.. (red. nauk.) Agrobiznes – makroekonomia – tom I, Agrobiznes – mikroekonomia – tom II. Wyd. KeyText, 
Warszawa 1996 

 

 
Uwagi: 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo  
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: 
Organizacja i zarządzanie 

przedsiębiorstwem 
Kod 

przedmiotu: PK-13a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Halina Bartkiewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Halina Bartkiewicz 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z istotą organizacji i zarządzania, funkcjami zarządzania umożliwia operowanie podstawowymi pojęciami w 
zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Wskazanie typologii struktur, metod zarządzania doprowadza do 
uzyskania umiejętności w zakresie samodzielnej oceny struktury organizacyjnej oraz dobrania właściwej dla organizacji. 
Wyjaśnienie teorii i zasad motywacji oraz kontroli w jednostce umożliwia właściwe przygotowanie i zaproponowanie 
systemów motywacji i kontroli dla przedsiębiorstwa. Przedstawienie zachowań organizacyjnych, komunikacji, konfliktów, 
zachowań nieetycznych i patologii pozwala na ocenę tych zachowań, proponowanie zmian, rozwiązań oraz usprawnień 
w zakresie komunikacji i rozwiązywania problemów (podejmowania decyzji). 
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy zarządzania organizacją – istotę, funkcje i zasady; ujęcie zarządzania jako procesu 
planowania, organizowania, przewodzenia (motywowania) i kontrolowania; poznanie struktur organizacyjnych, elementów 
zarządzania zasobami ludzkimi wraz z teoriami motywacyjnymi; zapoznanie z zasadami zarządzania strategicznego, 
tworzenia strategii oraz nabycie umiejętności komunikowania się w organizacji, tworzenia programów komunikacji, 
rozwiązywania konfliktów, identyfikowania i zapobiegania zachowaniom nieetycznym i patologiom w organizacjach. 
 

Wymagania wstępne: 
Zaliczenie ekonomii; znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W22 definiuje pojęcia, organizacji i zarządzania organizacją R1P_W02, InzP_W06, 
R1P_W11 

K_W22 definiuje, wyjaśnia i ocenia planowanie, organizowanie, 
przewodzenie i kontrolowanie w organizacji 

R1P_W02, R1P_W11 

K_W22 opisuje strukturę organizacyjną  InzP_W05, InzP_W06 

K_W22 wyjaśnia procesy motywacji i kontroli InzP_W06 

K_W22 definiuje komunikację, konflikt, problem, zachowanie nieetyczne, 
patologię organizacji 

InzP_W06  

K_W22 ocenia sposoby komunikacji w organizacji i metody zarządzania InzP_W06  

K_W22 rozpoznaje zarządzanie dziedzinami w przedsiębiorstwie, ze 
szczególnym uwzględnieniem zarządzania w małej firmie 

R1P_W11, InzP_W06, 
InzP_W05 

Umiejętności 

K_U22 rozpoznaje i sporządza strukturę organizacyjną R1P_U01, R1P_U07, 



InzP_U04 

K_U22 potrafi dobrać kierownika do zespołu i podać cechy dobrego 
zespołu 

R1P_U07 

K_U22 ocenia sytuację konfliktową, patologię, problem i proponuje 
rozwiązania  

R1P_U07, InzP_U04 

K_U22 ocenia komunikację i dobiera narzędzia komunikacji w organizacji R1P_U07, InzP_U04 

K_U22 konstruuje elementy systemów motywacyjnych i kontroli w 
organizacji 

R1P_U01, InzP_U01 

Kompetencje społeczne 

K_K02 dostrzega potrzebę kształcenia kadry w zakresie organizacji 
i zarządzania 

R1P_K01; R1P_K03 

 

Treści programowe: 
 Wprowadzenie do organizacji i zarządzania.  

 Istota i funkcje zarządzania przedsiębiorstwem.  

 Planowanie i organizowanie w przedsiębiorstwie.  

 Struktura organizacyjna i typologia struktur organizacyjnych. 

 Motywowanie w przedsiębiorstwie.  

 Koncepcje przywództwa.  

 Rola, umiejętności i kompetencje kierownicze.  

 Istota kontroli w zarządzaniu firmą. 

 Zachowanie człowieka w organizacji (komunikacja, konflikty, relacje grupowe). 

 Zachowania nieetyczne i patologie w organizacji. 

 Rozwiązywanie problemów organizacyjnych. Modele decyzyjne. 

 Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie.  

 Formułowanie strategii. Klasyfikacja strategii. 

 Zarządzanie dziedzinami działalności przedsiębiorstwa.  

 Metody zarządzania w małym przedsiębiorstwie. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

- wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
- wykład problemowy 

 metody poszukujące: 
- problemowe: klasyczna metoda problemowa (opracowanie strategii, wybór metody zarządzania, motywacji, 

sposobów kontroli), giełda pomysłów w ocenie przyczyn i skutków patologii w organizacji,  
- sytuacyjna: analizowanie przez grupy studentów rzeczywistych sytuacji organizacji 
- ćwiczeniowo-praktyczne: studium przypadków (struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, konflikt w organizacji, 

komunikacja w organizacji) 

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

 test zaliczeniowy obejmujący treści wykładowe oraz elementy problemowe (wybór strategii, metod zarządzania, 
rozstrzygnięcia konfliktu): 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru, system 0/1 pkt., max 20 pkt., 20-18 pkt. – 
bdb, 17-16 pkt. – db+, 15-14 pkt. – db, 13-12 pkt. dst+, 11-10 pkt. – dst. 

 prezentacje wyników dyskusji i rozwiązywania problemów (praca w grupach, praca indywidualna) – zadania 
realizowane na ćwiczeniach - przy ocenie brane są pod uwagę: posługiwanie się wiedzą merytoryczną, 
kreatywność, kompletność opracowania, forma prezentacji; 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 zaliczenie 100% zadań problemowych realizowanych na ćwiczeniach (praca grupowa lub indywidualna) 

 zdanie przedmiotowego testu końcowego obejmującego treści wykładowe i praktyczne umiejętności  
Ocena z przedmiotu jest oceną składającą się w 60% z oceny z testu końcowego i w 40% z oceny z ćwiczeń. 
 
 
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 4 0,2 7 0,3 

Godziny kontaktowe 34 1,4 25 1,0 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 16 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 10 0,4 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 16 0,6 26 1,0 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 32,0 51,0 

 

Literatura: 
 Błaszczyk W.(red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2006 

 Bolesta – Kukułka K., Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995 

 Chrisidu – Budnik A., Korczak J., Pakuła A., Supernat J., Nauka organizacji i zarządzania, Wyd. Kolonia Limited, 
Wrocław 2005 

 Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1999 

 Koźmiński K., Piotrowski W. (red), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007 

 Lichtarski J.(red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. AE im O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997 

 Safin K., Zarządzanie małą firmą, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003 

 Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992 

 Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, TNOiK, Toruń 1999 

 Świetlik W., Organizacja przedsiębiorstwa, WSE, Warszawa 2004 

 Vollmuth H. J., Controlling. Analizy Operacyjne. Analizy strategiczne, Wyd. Placet, Warszawa 2003 
 

Uwagi: 
Przedmiot wybieralny – studenci dokonują wyboru na pierwszym spotkaniu. 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo  
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi 
Kod 

przedmiotu: PK-13b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Halina Bartkiewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Halina Bartkiewicz 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z istotą zarządzania i zarządzania zasobami ludzkimi, celami zarządzania zasobami ludzkimi umożliwia 
operowanie podstawowymi pojęciami w zakresie organizacji i zarządzania personelem. Wskazanie typologii i metod 
zarządzania kapitałem ludzkim, sposobów oceniania i motywowania doprowadza do uzyskania umiejętności w zakresie 
samodzielnej oceny tych systemów oraz dobrania właściwej dla organizacji polityki personalnej. Wyjaśnienie teorii i zasad 
motywacji oraz kontroli w jednostce umożliwia właściwe przygotowanie i zaproponowanie systemów motywacji i kontroli dla 
zasobów ludzkich w organizacji. Przedstawienie zachowań organizacyjnych, komunikacji, konfliktów, zachowań 
nieetycznych i patologii pozwala na ocenę tych zachowań, proponowanie zmian, rozwiązań oraz usprawnień w zakresie 
komunikacji i rozwiązywania problemów interpersonalnych. 
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy zarządzania zasobami ludzkimi – istotę, funkcje i zasady; ujęcie zarządzania 
zasobami ludzkimi jako procesu planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania pracowników; poznanie metod 
zarządzania zasobami ludzkimi, elementów rekrutacji, szkoleń, awansowania i oceniania wraz z teoriami motywacyjnymi; 
zapoznanie z zasadami tworzenia planu zasobów ludzkich w organizacji oraz nabycie umiejętności komunikowania się w 
organizacji, tworzenia programów komunikacji, rozwiązywania konfliktów, identyfikowania i zapobiegania zachowaniom 
nieetycznym i patologiom w organizacjach oraz systemów nagradzania i karania pracowników. 
 

Wymagania wstępne: 
Zaliczenie ekonomii; znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W22 definiuje pojęcia zarządzania organizacją i zarządzania zasobami 
ludzkimi 

R1P_W02, InzP_W06 

K_W22 definiuje, wyjaśnia i ocenia planowanie, motywowanie i 
kontrolowanie pracowników 

R1P_W02, R1P_W11, 
InzP_W06 

K_W22 wyjaśnia procesy motywacji i kontroli R1P_W02, R1P_W11, 
InzP_W05 

K_W22 definiuje komunikację, konflikt, problem, zachowanie nieetyczne, 
patologię 

R1P_W02, InzP_W06 

K_W22 ocenia sposoby komunikacji w organizacji i metody zarządzania 
zasobami ludzkimi 

InzP_W05 

K_W22 zna i rozumie znaczenie kapitału ludzkiego w organizacji R1P_W11, InzP_W06 

Umiejętności 



K_U22 rozpoznaje i sporządza plan zasobów ludzkich R1P_U01, R1P_U07, 
InzP_U04 

K_U22 potrafi dobrać kierownika do zespołu i podać cechy dobrego 
menedżera 

R1P_U07, InzP_U04 

K_U22 ocenia sytuację konfliktową, patologię, problem i proponuje 
rozwiązania  

R1P_U07, InzP_U04 

K_U22 ocenia komunikację i dobiera narzędzia komunikacji w organizacji InzP_U04 

K_U22 konstruuje elementy systemów motywacyjnych i kontroli 
pracowników w organizacji 

InzP_U04 

Kompetencje społeczne 

K_K03 organizuje pracę grupy w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem R1P_K02; R1P_K03 

 

Treści programowe: 
 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi. 

 Rozwój i cele zarządzania personelem. 

 Komunikacja, konflikty interpersonalne. 

 Planowanie zasobów ludzkich. 

 Nabór kandydatów i wprowadzanie nowo przyjętych do pracy. 

 Szkolenie i doskonalenie pracowników. 

 System motywacyjny w przedsiębiorstwie. 

 Potrzeby ludzkie, ich struktura i znaczenie. 

 Płace jako instrument i oddziaływania motywacyjnego, systemy motywowania płacowego, formy płac. 

 Kontrolowanie pracowników. 

 Ocenianie jakości i efektywności pracy. Karanie i nagradzanie 

 Wartościowanie pracy. 

 Awansowanie, przenoszenie, degradowanie i zwalnianie z pracy.  

 Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi. 

 Rodzaje strategii personalnych. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 wykład problemowy 

 metody poszukujące: 
 problemowe: klasyczna metoda problemowa (wypracowanie celów ZZL, wybór metody zarządzania ZZL, 

motywacji, sposobów kontroli), giełda pomysłów w ocenie przyczyn i skutków różnych systemów zarządzania 
zasobami ludzkimi (motywowania, kontrolowania),  

 sytuacyjna: analizowanie przez grupy studentów rzeczywistych sytuacji organizacji 
 ćwiczeniowo-praktyczne: studium przypadków i metoda projektowa (projekt planowania zasobów ludzkich dla 

przykładowej firmy) 

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 test zaliczeniowy obejmujący treści wykładowe oraz elementy problemowe (wybór strategii, metod zarządzania, 

rozstrzygnięcia konfliktu): 24 pytania testowe jednokrotnego wyboru, system 0/1 pkt., max 20 pkt., 20-18 pkt. – bdb, 17-
16 pkt. – db+, 15-14 pkt. – db, 13-12 pkt. dst+, 11-10 pkt. – dst. 

 prezentacje wyników dyskusji i rozwiązywania problemów (praca w grupach, praca indywidualna) – zadania 
realizowane na ćwiczeniach - przy ocenie brane są pod uwagę: posługiwanie się wiedzą merytoryczną, kreatywność, 
kompletność opracowania, forma prezentacji 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 ocena z projektu planowania zasobów ludzkich dla przykładowej organizacji 

 zdanie przedmiotowego testu końcowego obejmującego treści wykładowe i praktyczne umiejętności  
Ocena z przedmiotu jest oceną składającą się w 60% z oceny z testu końcowego i w 40% z oceny z ćwiczeń. 
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 4 0,2 7 0,3 

Godziny kontaktowe 34 1,4 25 1,0 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 16 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 10 0,4 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 16 0,6 26 1,0 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 32,0 51,0 

 
 

Literatura: 
 Adria J.: Anatomia biznesu. Przywództwo, Studio Emka, 2000 

 Amstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000. 

 Blanchard K.: Przywództwo wyższego stopnia, PWN, 2007 

 Griffin W.: Zarządzanie organizacjami, PWN, Warszawa 1996 

 Jasiński Z.: Motywowanie w przedsiębiorstwie, PLACET, Warszawa 1998 

 Jędrych E. (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 
2007 

 Lendzion J.P., Stankiewicz-Mróz A.: Wprowadzenie do organizacji i zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, 2005 

 Reed A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM). Innowacje, Wyd. Petit, Warszawa, 2010 

 Harvard Business Review, Przywództwo, One Press, 2005 
 

Uwagi: 
Przedmiot wybieralny – studenci dokonują wyboru na pierwszym spotkaniu. 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami 
Kod 

przedmiotu: PK-14a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 6 6 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Halina Bartkiewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Halina Bartkiewicz 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z istotą zarządzania finansami, przedstawienie sprawozdań finansowych jednostki gospodarującej oraz 
zasad ich sporządzania umożliwia operowanie podstawowymi pojęciami w zakresie finansów przedsiębiorstwa. Wskazanie 
wzorów, reguł, zasad interpretacji wskaźników finansowych doprowadza do uzyskania umiejętności analizy dokumentów 
finansowych, dokonywania samodzielnej analizy wskaźnikowej i oceny finansowej przedsiębiorstwa. Wyjaśnienie zasad 
przygotowywania planów finansowych krótko- i długookresowych umożliwia właściwe przygotowanie inwestycji i ocenę 
zadań inwestycyjnych jednostki. Przedstawienie rodzajów kapitału, jego kosztu oraz elementów kapitału obrotowego 
pozwala na rozeznanie w zakresie zarządzania kapitałem i kapitałem obrotowym w jednostce gospodarującej. 
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy zarządzania finansami – istoty, znaczenia, zasad oraz elementów kształtowania 
struktury kapitału, analizy finansowej, oceny inwestycji, planowania finansowego; praktyczne ujęcie analizy finansowej 
pozwala studentom prawidłowo oceniać funkcjonowanie przedsiębiorstwa i podejmowania decyzji, co do inwestycji w firmie; 
nabycie umiejętności analizy dokumentów finansowych, analizy wskaźnikowej, przygotowywania planów finansowych krótko- 
i długoterminowych, wyceny inwestycji, obliczania kosztu kapitału. 
 

Wymagania wstępne: 
Zaliczenie ekonomii, zaliczenie rachunkowości; znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W22 definiuje pojęcie i znaczenie zarządzania finansami i analizy 
finansowej 

R1P_W02, InzP_W06 

K_W22 definiuje, wyjaśnia i ocenia sprawozdania finansowe jednostki R1P_W02, InzP_W06, 
InzP_W05 

K_W22 zna wskaźniki finansowe w zakresie: płynności, obrotowości, 
rentowności i zadłużenia 

R1P_W02, InzP_W06, 
InzP_W05 

K_W22 wyjaśnia zarządzanie kapitałem obrotowym i jego poszczególne 
elementy 

R1P_W02, Inzp_W06, 
InzP_W05 

K_W22 definiuje kapitał i koszt kapitału R1P_W02, InzP_W06, 
InzP_W05 

K_W22 zna rodzaje kapitału obcego R1P_W02, InzP_W06 

K_W22 rozpoznaje sytuację finansową jednostki w ujęciu retrospektywnym 
i prospektywnym 

R1P_W09 



Umiejętności 

 rozpoznaje i sporządza elementy sprawozdania finansowego R1P_U01, R1P_U08 

K_U15 oblicza i interpretuje wskaźniki finansowe w zakresie: płynności, 
obrotowości, rentowności i zadłużenia 

InzP_U04 

K_U15 ocenia sytuację finansową jednostki w ujęciu retrospektywnym i 
prospektywnym 

R1P_U07 

K_U15 ocenia kredyt dla inwestycji R1P_U07, InzP_U04 

K_U15 konstruuje elementy zarządzania kapitałem obrotowym InzP_U04 

Kompetencje społeczne 

K_K06 identyfikuje problemy finansowe jednostki, w tym stan kryzysu 
finansowego 

R1P_K06 

K_K06 praktykuje wycenę inwestycji oraz kosztu kapitału R1P_K06 

 

Treści programowe: 
 Cele i funkcje zarządzania finansami w firmie. 

 System informacji finansowej w przedsiębiorstwie. 

 Analiza strukturalna dokumentów finansowych.  

 Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.  

 Przydatność analizy wskaźnikowej. 

 Planowanie finansowe. 

 Teoretyczne podstawy decyzji finansowych.  

 Podstawowe narzędzia zarządzania finansowego.  

 Ocena finansowa przedsięwzięć inwestycyjnych.  

 Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. 

 Struktura i koszt kapitału. Koszt długu. Koszt kapitału własnego.  

 Średni ważony koszt kapitału. 

 Pojęcie i struktura kapitału obrotowego. Istota i cele zarządzania k.o. 

 Zarządzanie zapasami. Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi.  

 Strategie finansowania aktywów obrotowych. Krótkoterminowe źródła finansowania. Zarządzanie kredytem kupieckim. 
Monitoring należności. 

 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 wykład problemowy 

 metody poszukujące: 
 problemowe: klasyczna metoda problemowa 
 sytuacyjna: analizowanie przez studentów rzeczywistych danych finansowych jednostek organizacyjnych 
 ćwiczeniowo-praktyczne: zadania rachunkowe, wykonywanie przez studentów samodzielnych prac ćwiczeniowych 

i zadań 

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 test zaliczeniowy z treści wykładowych, 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru, system 0/1 pkt., max 20 pkt., 20-18 

pkt. – bdb, 17-16 pkt. – db+, 15-14 pkt. – db, 13-12 pkt. dst+, 11-10 pkt. – dst. 

 kolokwium zaliczeniowe obejmujące zadania rachunkowe, 3 zadania, max 18 pkt., 18-16 pkt. – bdb, 15,5-14 pkt. – db+, 
13,5-12 pkt. – db, 11,5-10 pkt. dst+, 9,5-8 pkt. – dst. 

 prezentacje wyników i obliczeń rachunkowych na zajęciach ćwiczeniowych, przy ocenie brane są pod uwagę: 
posługiwanie się wiedzą merytoryczną, kompletność opracowania, forma prezentacji 

 prezentacja wyników zadań domowych - przy ocenie brane są pod uwagę: posługiwanie się wiedzą merytoryczną, 
kompletność opracowania, forma prezentacji 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 aktywność na zajęciach ćwiczeniowych (obliczanie zadań) 

 zdanie przedmiotowego testu końcowego obejmującego treści wykładowe, zaliczenie kolokwium sprawdzającego 
praktyczne umiejętności rachunkowe,  

Oceną z przedmiotu jest oceną 50% z testu końcowego i 50% oceny z ćwiczeń rachunkowych. 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 12 0,5 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 6 0,2 

Konsultacje 8 0,3 12 0,5 

Godziny kontaktowe 38 1,5 24 1,0 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 12 0,5 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 7 0,3 13 0,5 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 13 0,5 25 1,0 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 25,5 51,0 

 
 

Literatura: 
 Bednarski L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999 

 Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wyd. Difin, Warszawa 2005 

 Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2002 

 Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. TNOiK, Toruń 2005 

 Gabrusewicz W.: Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002 

 Gabrusewicz W.: Sprawozdawczość finansowa, Wyd. WSHiR, Poznań 2005 

 Gołębiowski G., Tłaczała A.: Analiza finansowa w teorii i praktyce, Wyd. Difin, Warszawa 2009 

 Karpuś P. (red.): Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wyd. UMCS, Lublin 2006 

 Nowak E.: Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008 

 Pomykalska B., Pomykalski P.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007 

 Skowronek Cz. (red.): Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. UMCS, Lublin 2004 
 

Uwagi: 
Przedmiot wybieralny – studenci dokonują wyboru na pierwszym spotkaniu. 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: 
Analiza finansowa i zarządzanie 

finansami 
Kod 

przedmiotu: PK-14b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 6 6 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Halina Bartkiewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Halina Bartkiewicz 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z istotą i funkcjami analizy finansowej, przedstawienie sprawozdań finansowych jednostki gospodarującej 
oraz zasad ich sporządzania umożliwia operowanie podstawowymi pojęciami w zakresie finansów przedsiębiorstwa. 
Wskazanie wzorów, reguł, zasad interpretacji wskaźników finansowych w obszarach płynności, obrotowości, rentowności, 
zadłużenia doprowadza do uzyskania umiejętności analizy dokumentów finansowych, dokonywania samodzielnej analizy 
wskaźnikowej i oceny finansowej przedsiębiorstwa. Wyjaśnienie zasad przygotowywania planów finansowych krótko- i 
długookresowych umożliwia właściwe przygotowanie inwestycji i ocenę zadań inwestycyjnych jednostki. Przedstawienie 
rodzajów kapitału oraz jego kosztu pozwala na rozeznanie w zakresie zarządzania kapitałem w jednostce gospodarującej. 
 

Cel przedmiotu: 
Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej istoty, znaczenia, zasad oraz elementów analizy finansowej; praktyczne ujęcie 
analizy finansowej pozwala studentom prawidłowo oceniać funkcjonowanie przedsiębiorstwa i podejmowanie decyzji, co do 
inwestycji w firmie; nabycie umiejętności analizy dokumentów finansowych, analizy wskaźnikowej, oceny finansowej 
przedsiębiorstwa, przygotowywania planów finansowych krótko- i długoterminowych, oceny inwestycji, kosztu kapitału. 
 

Wymagania wstępne: 
Zaliczenie ekonomii, zaliczenie rachunkowości; znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W22 definiuje pojęcie i znaczenie zarządzania finansami i analizy 
finansowej 

R1P_W02, InzP_W06 

K_W22 definiuje, wyjaśnia i ocenia sprawozdania finansowe jednostki R1P_W02, InzP_W06, 
InzP_W05 

K_W22 zna wskaźniki finansowe w zakresie: płynności, obrotowości, 
rentowności i zadłużenia 

R1P_W02, InzP_W06, 
InzP_W05 

K_W22 definiuje kapitał i koszt kapitału R1P_W02, InzP_W06, 
InzP_W05 

K_W22 zna rodzaje kapitału obcego R1P_W02, InzP_W06 

K_W22 rozpoznaje sytuację finansową jednostki w ujęciu retrospektywnym 
i prospektywnym 

R1P_W09 

Umiejętności 

 rozpoznaje i sporządza elementy sprawozdania finansowego R1P_U01, R1P_U08 



K_U15 oblicza i interpretuje wskaźniki finansowe w zakresie: płynności, 
obrotowości, rentowności i zadłużenia 

InzP_U04 

K_U15 ocenia sytuację finansową jednostki w ujęciu retrospektywnym i 
prospektywnym 

R1P_U07 

K_U15 ocenia opłacalność R1P_U07, InzP_U04 

K_U15 konstruuje elementy zarządzania kapitałem InzP_U04 

Kompetencje społeczne 

K_K06 raportuje i prezentuje wyniki finansowe jednostki gospodarującej w 
ujęciu retrospektywnym i prospektywnym 

R1P_K06 

K_K06 praktykuje ocenę finansową przedsiębiorstwa R1P_K06 

 

Treści programowe: 
 Cele i funkcje zarządzania finansami w firmie.  

 Istota i znaczenie analizy finansowej przedsiębiorstwa.  

 Podstawowe rodzaje sprawozdań finansowych. 

 Analiza strukturalna dokumentów finansowych. 

 Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. 

 Przydatność analizy wskaźnikowej.  

 Kapitał i koszt kapitału. Koszt długu. Koszt kapitału własnego.  

 Średni ważony koszt kapitału.  

 Struktura kapitału a wartość przedsiębiorstwa. 

 Teoretyczne podstawy decyzji finansowych.  

 Ocena finansowa przedsięwzięć inwestycyjnych.  

 Ocena projektów inwestycyjnych.  

 Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.  

 Istota i cele zarządzania kapitałem obrotowym. 

 Strategie finansowania aktywów obrotowych. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 wykład problemowy 

 metody poszukujące: 
 problemowe: klasyczna metoda problemowa 
 sytuacyjna: analizowanie przez studentów rzeczywistych danych finansowych jednostek organizacyjnych 
 ćwiczeniowo-praktyczne: zadania rachunkowe, wykonywanie przez studentów samodzielnych prac ćwiczeniowych 

i zadań 

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 test zaliczeniowy z treści wykładowych, 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru, system 0/1 pkt., max 20 pkt., 20-18 

pkt. – bdb, 17-16 pkt. – db+, 15-14 pkt. – db, 13-12 pkt. dst+, 11-10 pkt. – dst. 

 kolokwium zaliczeniowe obejmujące zadania rachunkowe, 3 zadania, max 18 pkt., 18-16 pkt. – bdb, 15,5-14 pkt. – db+, 
13,5-12 pkt. – db, 11,5-10 pkt. dst+, 9,5-8 pkt. – dst. 

 prezentacje wyników i obliczeń rachunkowych na zajęciach ćwiczeniowych, przy ocenie brane są pod uwagę: 
posługiwanie się wiedzą merytoryczną, kompletność opracowania, forma prezentacji 

 prezentacja wyników zadań domowych - przy ocenie brane są pod uwagę: posługiwanie się wiedzą merytoryczną, 
kompletność opracowania, forma prezentacji 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 aktywność na zajęciach ćwiczeniowych (obliczanie zadań) 

 zdanie przedmiotowego testu końcowego obejmującego treści wykładowe, zaliczenie kolokwium sprawdzającego 
praktyczne umiejętności rachunkowe,  

Oceną z przedmiotu jest oceną 50% z testu końcowego i 50% oceny z ćwiczeń rachunkowych. 

 
 
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 12 0,5 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 6 0,2 

Konsultacje 8 0,3 12 0,5 

Godziny kontaktowe 38 1,5 24 1,0 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 12 0,5 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 7 0,3 13 0,5 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 13 0,5 25 1,0 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 25,5 51,0 

 
 

Literatura: 
 Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wyd. Difin, Warszawa 2005 

 Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2002 

 Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. TNOiK, Toruń 2005 

 Gabrusewicz W.: Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002 

 Gabrusewicz W.: Sprawozdawczość finansowa, Wyd. WSHiR, Poznań 2005 

 Gołębiowski G., Tłaczała A.: Analiza finansowa w teorii i praktyce, Wyd. Difin, Warszawa 2009 

 Karpuś P. (red.): Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wyd. UMCS, Lublin 2006 

 Nowak E.: Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008 

 Pomykalska B., Pomykalski P.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007 

 Skowronek Cz. (red.): Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. UMCS, Lublin 2004 
 

Uwagi: 
Przedmiot wybieralny – studenci dokonują wyboru na pierwszym spotkaniu. 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Agrometeorologia 
Kod 

przedmiotu: PK-15a 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - - - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 6 - - - - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Pacholak  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Pacholak 

Skrócony opis przedmiotu: 
W ramach przedmiotu student poznaje czynniki klimatyczne i elementy klimatu oraz zjawiska pogodowe ważne z punktu 
widzenia ogrodnika i osoby kształtującej tereny zieleni. Zapoznawany jest z interakcjami roślin oraz terenów zabudowanych 
z warunkami pogodowymi. Daje to podstawę do wnioskowania o uwarunkowaniach siedliskowych upraw ogrodniczych. 
 

Cel przedmiotu: 
Ukazanie zjawisk klimatycznych i pogodowych w powiązaniu z uprawą roślin oraz funkcjonowaniem zmodyfikowanych 
antropogenicznie przestrzeni miejskich. 
 

Wymagania wstępne: 
Znajomość geografii na poziomie szkoły średniej 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W10 wyjaśnia wpływ czynników na zróżnicowanie klimatu R1P_W03 

K_W10 opisuje elementy klimatu  R1P_W03 

K_W10 analizuje zmienność elementów klimatu i zjawiska 
mikroklimatyczne 

R1P_W03 

K_W10 wskazuje powiązania między warunkami pogodowymi 
i przestrzennymi 

R1P_W07 

K_W10 szacuje wpływ pogody na uprawy ogrodnicze R1P_W07, InzP_W05 

Umiejętności 

K_U04 rozpoznaje i opisuje stany pogodowe R1P_U05 

K_U04 wyjaśnia zjawiska pogodowe R1P_U05 

 

Treści programowe: 
- Definicje i zadania meteorologii oraz klimatologii 
- Pogoda a klimat; poziomy hierarchiczne klimatu 
- Udział czynników przyrodniczych w kształtowaniu warunków klimatycznych i meteorologicznych 
- Charakterystyka i pomiar elementów meteorologiczno-klimatycznych 
- Woda podstawowym czynnikiem agrometeorologicznym i klimatycznym; geneza wody, obieg wody w przyrodzie, 

znaczenie wody w gospodarce, bilans wodny, retencja wody sposobem na poprawę warunków agrometeorologicznych, 
analiza zmian w zasobach wodnych 

- Przegląd czynników klimatycznych: klimaty świata, Polski i Środkowego Nadodrza 
- Wpływ klimatu i mikroklimatu na kształtowanie jakości gleb i uprawę roślin 



- Elementy prognozowania zjawisk pogodowych 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

- wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
- wykład problemowy 
- wykład konwersatoryjny 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- pisemne kolokwium końcowe 
- sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Kolokwium pisemne z treści wykładowych obejmuje część testową (test wielokrotnego wyboru) oraz 2-3 pytania otwarte. 
Całość kolokwium jest punktowana w skali 50-punktowej, z czego 20 pkt. można otrzymać za część testową i 30 pkt. za 
część otwartą. Student otrzymuje ocenę odpowiednio do uzyskanej sumy punktów: 5,0 – 45-50 pkt. / 4,5 – 40-44 pkt. / 4,0 – 
35-39 pkt. / 3,5 – 34-30 pkt. / 3,0 – 25-29 pkt. 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 6 0,2 

Zajęcia praktyczne 0 0 0 0 

Konsultacje 4 0,2 7 0,3 

Godziny kontaktowe 18 0,8 13 0,5 

Przygotowanie do zajęć 2 0,1 7 0,3 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 3 0,1 6 0,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 5 0,2 13 0,5 

ECTS łącznie - 1,0 - 1,0 

Procent pracy własnej 20,8 50,0 

 

Literatura: 
- Bac S., Koźmiński C, Rojek M.: Agrometeorologia. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 1993 
- Dubel K.: Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1998 
- Fortini J.: Wpływ rzeźby terenu i zabudowy mieszkaniowej na kształtowanie się warunków klimatu lokalnego. IKŚ, 

Warszawa 1985 
- Lewińska J.: Klimat miasta: zasoby – zagrożenia – kształtowanie. IGPiK Kraków 2000 
- Lewińska J. (red.): Klimat miasta: vademecum urbanisty. IGPiK, Kraków 1991 
- Rojek M., Żyromski A.: Agrometeorologia i klimatologia. Wyd. AR Wrocław, 2000 
- Trybała M.: Gospodarka wodna w rolnictwie. PWRiL, Warszawa 1996 
- Woś A.: ABC meteorologii. Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2003 
 

Uwagi: 
Przedmiot wybieralny – studenci dokonują wyboru na pierwszym spotkaniu 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy o urbanosferze 
Kod 

przedmiotu: PK-15b 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - - - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 6 - - - - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Pacholak  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Pacholak 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot skupia się na przedstawieniu miasta jako zbioru specyficznych siedlisk, powstających pod wpływem 
nakładających się na siebie zmian antropogenicznych atmosfery, hydrosfery i pedosfery. Przedstawiane są ograniczenia ze 
strony właściwości siedlisk miejskich wobec zakładania terenów zieleni kształtowanej. 
 

Cel przedmiotu: 
Wykształcenie umiejętności rozpoznawania siedlisk miejskich i czynników wpływających na ich stabilność. Wskazanie na 
powiązania stanu siedliska z możliwością uprawy roślin terenów zieleni miejskiej. 
 

Wymagania wstępne: 
Znajomość biologii i geografii na poziomie szkoły średniej 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W24 opisuje strukturę wewnętrzną urbanosfery R1P_W07 

K_W24 wyjaśnia wpływ czynników zewnętrznych na właściwości siedliska R1P_W03 

K_W24 opisuje zjawiska mikroklimatyczne na obszarach miejskich R1P_W03; R1P_W04; 
InzP_W05 

K_W24 przedstawia wodę jako czynnik kształtujący warunki miejskie R1P_W03; R1P_W04; 
InzP_W05 

K_W24 opisuje siedliska terenów zieleni miejskiej R1P_W03; R1P_W04 

Umiejętności 

K_U12 proponuje rodzaje zagospodarowania siedlisk miejskich R1P_U05; R1P_U06 

K_U12 szacuje możliwości utrzymania w dobrym stanie obszarów zieleni 
kształtowanej w konkretnych warunkach siedliskowych 

R1P_U06 

Kompetencje społeczne 

K_K06 identyfikuje negatywną presję człowieka wobec siedlisk miejskich R1P_K06; InzP_K01 

K_K08 wybiera optymalne formy zagospodarowania zielenią kształtowaną 
przestrzeni miejskiej 

R1P_K05 

 

Treści programowe: 
 Siedlisko i czynniki je kształtujące; pojęcie urbanosfery 

 Woda podstawowym czynnikiem siedlisko-twórczym; obieg wody w urbanosferze, bilans wodny, retencja wodna na 
obszarach zurbanizowanych 



 Warunki mikroklimatyczne na obszarach miejskich 

 Ukształtowanie powierzchni ziemi na terenach miejskich 

 Wpływ zabudowy i infrastruktury sieciowej na warunki siedliskowe 

 Gospodarka komunalna, przemysł, komunikacja jako elementy kształtujące siedliska miejskie 

 Obszary zieleni i ich wpływ na kształtowanie się siedlisk 

 Zbiorowiska kulturowe i ruderalne 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

- wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
- wykład problemowy 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 sprawdzanie obecności na zajęciach 

 kolokwium pisemne z treści wykładowych – obejmuje część testową (test wielokrotnego wyboru) oraz otwartą 
ukierunkowaną na opis konkretnego krajobrazu poddanego zmianom wynikającym z działań z zakresu inżynierii 
środowiska. Całość kolokwium jest punktowana w skali 50-punktowej, z czego 30 pkt. Można otrzymać za część 
testową i 20 pkt. za część otwartą. Ocena końcowa jest rezultatem porównania liczby uzyskanych przez studenta 
punktów z tabelą: 5,0 – 45-50 pkt. / 4,5 – 40-44 pkt. / 4,0 – 35-39 pkt. / 3,5 – 34-30 pkt. / 3,0 – 25-29 pkt. 

 

Sposób zaliczenia: 
Ocenę końcową stanowi wynik kolokwium końcowego obejmującego treści wykładowe. 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 6 0,2 

Zajęcia praktyczne 0 0 0 0 

Konsultacje 4 0,2 7 0,3 

Godziny kontaktowe 18 0,8 13 0,5 

Przygotowanie do zajęć 2 0,1 7 0,3 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 3 0,1 6 0,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 5 0,2 13 0,5 

ECTS łącznie - 1,0 - 1,0 

Procent pracy własnej 20,8 50,0 

 

Literatura: 
 Dubel K.: Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1998 

 Fortini J.: Wpływ rzeźby terenu i zabudowy mieszkaniowej na kształtowanie się warunków klimatu lokalnego. IKŚ, 
Warszawa 1985 

 Greinert A.: Ochrona i rekultywacja terenów zurbanizowanych. Wyd. Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra 2000 

 Kozłowski S. (red.): Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast – narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce. 
Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok-Lublin-Warszawa 2006 

 Lewińska J.: Klimat miasta: zasoby – zagrożenia – kształtowanie. IGPiK Kraków 2000 

 Lewińska J. (red.): Klimat miasta: vademecum urbanisty. IGPiK, Kraków 1991 

 Pęski W.: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast. Arkady. Warszawa 1999 

 Wojtkun G.: Osiedle mieszkaniowe w strukturze miasta XX wieku. Wyd. Ucz. Politechniki Szczecińskiej. Szczecin 2004 

 Biblioteka Monitoringu Środowiska. Tomy nt. stanu środowiska w miastach. Wyd. PIOŚ, WIOŚ 
 

Uwagi: 
Przedmiot wybieralny – studenci dokonują wyboru na pierwszym spotkaniu 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 

Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Rachunkowość 
Kod 

przedmiotu: PK-16a 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr inż. Izabela Wojewoda 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: doc. dr inż. Izabela Wojewoda 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z istotą i funkcjami rachunkowości, przedstawienie zasad rachunkowości oraz głównych odmian 
rachunkowości umożliwia operowanie podstawowymi pojęciami w rachunkowości. Wskazanie zasadniczych różnic między 
rachunkowością finansową a zarządczą doprowadza do uzyskania umiejętności klasyfikowania i operowania tymi rodzajami 
rachunkowości. Zapoznanie ze sprawozdaniami finansowymi daje możliwość poprawnego prezentowania i interpretowania 
sytuacji finansowej, wyników finansowych i dokonań jednostki gospodarującej. Wyjaśnienie rachunku majątku i kapitału oraz 
rachunku kosztów, przychodów i wyników umożliwia właściwe rozpoznawanie i klasyfikowanie operacji gospodarczych w 
jednostce. Przedstawienie funkcjonowania kont, operacji ekwiwalentnych i wynikowych pozwala na ewidencję i księgowanie 
operacji gospodarczych. 
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy rachunkowości – istotę, funkcje i zasady; ujęcie rachunkowości jako procesu 
identyfikacji, rejestracji, przetwarzania oraz raportowania ekonomicznych informacji w jednostce; poznanie sposobów 
prezentowania i księgowania operacji gospodarczych wraz z wszystkimi danymi finansowymi prezentującymi jednostkę 
gospodarującą w syntetycznym ujęciu sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów 
pieniężnych); zapoznanie z zasadami ewidencji i klasyfikacji przychodów, kosztów i wyników oraz nabycie umiejętności 
poprawnego księgowania operacji gospodarczych. 
 

Wymagania wstępne: 
Zaliczenie ekonomii; znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W22 definiuje pojęcia bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku 
przepływów pieniężnych 

R1P_W02, InzP_W05, 
InzP_W06 

K_W22 rozpoznaje podmioty zobowiązane do stosowania ustawy o 
rachunkowości 

R1P_W02, R1P_W11, 
InzP_W06 

K_W22 definiuje operacje gospodarcze R1P_W11, InzP_W06 

K_W22 definiuje i rozróżnia aktywa pieniężne, należności i zobowiązania, 
rzeczowy majątek trwały i obrotowy, wartości niematerialne i 
prawne, inwestycje  

R1P_W11, InzP_W06 

K_W22 operuje kontami bilansowymi, procesowymi R1P_W11, InzP_W06 

K_W22 prezentuje czynności księgowe R1P_W11, InzP_W06 

Umiejętności 

K_U15 wyjaśnia zdarzenia gospodarcze i ich wpływ na jednostkę R1P_U01, InzP_U04 



gospodarującą  

K_U15 definiuje i rozróżnia aktywa pieniężne, należności i zobowiązania, 
rzeczowy majątek trwały i obrotowy, wartości niematerialne i 
prawne, inwestycje 

R1P_U07, InzP_U04 

K_U15 klasyfikuje i wycenia powyższe elementy R1P_U01, R1P_U08 

K_U15 konstruuje konta bilansowe, procesowe R1P_U01, R1P_U08 

K_U15 ocenia wpływ poszczególnych operacji gospodarczych na 
jednostkę 

R1P_U07, InzP_U04 

Kompetencje 

K_K09 wykazuje poczucie odpowiedzialności za środki wydatkowane na 
działalność ogrodniczą i kształtowanie środowiska naturalnego 

R1P_K04, R1P_K05 

 

Treści programowe: 
 Istota i funkcje systemu rachunkowości.  

 Zasady rachunkowości.  

 Podstawy rachunkowości zarządczej.  

 Charakterystyka sprawozdań finansowych.  

 Bilans.  

 Rachunek zysków i strat.  

 Informacja dodatkowa.  

 Rachunek przepływów pieniężnych.  

 Zestawienie zmian w kapitale własnym.  

 Rachunek majątku i kapitału.  

 Klasyfikacja i wycena aktywów i pasywów.  

 Plan kont.  

 Konta bilansowe i procesowe. 

 Czynności księgowe. 

 Ewidencja analityczna i syntetyczna.  

 Metoda bilansowa.  

 Operacje ekwiwalentne i wynikowe.  

 Ewidencja i rozliczenie wyniku finansowego.  

 Podstawy rachunku kosztów. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 wykład problemowy 

 metody poszukujące: 
 problemowe: klasyczna metoda problemowa 
 sytuacyjna: analizowanie przez studentów rzeczywistych danych finansowych jednostek 
 ćwiczeniowo-praktyczne: zadania rachunkowe, wykonywanie przez studentów samodzielnych prac ćwiczeniowych 

i zadań 

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 test zaliczeniowy z elementami rachunkowymi: 24 pytania testowe jednokrotnego wyboru, system 0/1 pkt., max 24 pkt., 

24-23 pkt. – bdb, 22-21 pkt. – db+, 20-18 pkt. – db, 17-16 pkt. dst+, 15-13 pkt. – dst. 

 prezentacje wyników i obliczeń rachunkowych na zajęciach ćwiczeniowych, przy ocenie brane są pod uwagę: 
posługiwanie się wiedzą merytoryczną, kompletność opracowania, forma prezentacji 

 prezentacja wyników zadań domowych, przy ocenie brane są pod uwagę: posługiwanie się wiedzą merytoryczną, 
kompletność opracowania, forma prezentacji 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 
 



Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 aktywność na zajęciach ćwiczeniowych (rachunkowych) 

 zdanie przedmiotowego testu końcowego obejmującego treści wykładowe i praktyczne umiejętności rachunkowe 
Oceną z przedmiotu jest oceną 60% z testu końcowego i 40% oceny z ćwiczeń rachunkowych. 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 6 0,2 7 0,3 

Godziny kontaktowe 36 1,4 25 1,0 

Przygotowanie do zajęć 8 0,3 16 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 7 0,3 10 0,4 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 15 0,6 26 1,0 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 29,4 51,0 

 

Literatura: 
 Dobrzański B., Zawadzki S.: Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa 1996 

 Winiarska K., Podstawy rachunkowości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002. 

 Kwacz A., Kaczurak-Kozak M., Podstawy rachunkowości, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Sulechów 2007. 

 Bereżnicka J., Franc-Dąbrowska J., Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006. 

 Sawicki K., Podstawy rachunkowości, , PWE Warszawa 2009, wydanie VI 

 Olchowicz I., Podstawy rachunkowości. Wykład, Difin, Warszawa 2011. 

 Olchowicz I., Podstawy rachunkowości. Zadania i rozwiązania, Difin, Warszawa 2009. 

 Ustawa o rachunkowości (Dz.U. z 2009 nr 152 poz. 1223) 

 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 nr 74 poz. 397) 

 Miesięcznik „Rachunkowość” (portal: www.rachunkowosc.com.pl) 
 

Uwagi: 
Przedmiot wybieralny – studenci dokonują wyboru na pierwszym spotkaniu. 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo  
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Rachunkowość małych firm 
Kod 

przedmiotu: PK-16b 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr inż. Izabela Wojewoda 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: doc. dr inż. Izabela Wojewoda 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z istotą i funkcjami rachunkowości, przedstawienie zasad rachunkowości oraz głównych odmian 
rachunkowości umożliwia operowanie podstawowymi pojęciami w rachunkowości. Wskazanie zasadniczych różnic między 
rachunkowością finansową a zarządczą doprowadza do uzyskania umiejętności klasyfikowania i operowania tymi rodzajami 
rachunkowości. Przedstawienie uproszonej ewidencji podatkowej w postaci podatkowej księgi rozchodów i przychodów, 
zryczałtowanych form pozwala na rozliczenia księgowe w małych przedsiębiorstwach. Zapoznanie ze sprawozdaniami 
finansowymi daje możliwość poprawnego prezentowania i interpretowania sytuacji finansowej, wyników finansowych i 
dokonań małej firmy na potrzeby także dotacji, kredytu. Wyjaśnienie rachunku majątku i kapitału oraz rachunku kosztów, 
przychodów i wyników umożliwia właściwe rozpoznawanie i klasyfikowanie operacji gospodarczych w jednostce.  
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy rachunkowości – istotę, funkcje i zasady, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
małej firmy; ujęcie rachunkowości jako procesu identyfikacji, rejestracji, przetwarzania oraz raportowania ekonomicznych 
informacji, w szczególności w przedsiębiorstwach zwolnionych ze stosowania ustawy o rachunkowości; poznanie sposobów 
prezentowania i księgowania operacji gospodarczych wraz z wszystkimi danymi finansowymi prezentującymi jednostkę 
gospodarującą w syntetycznym ujęciu sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów 
pieniężnych); zapoznanie z zasadami ewidencji i klasyfikacji przychodów, kosztów i wyników oraz nabycie umiejętności 
poprawnego księgowania operacji gospodarczych; zapoznanie z uproszczonymi formami rachunkowości i zasadami 
opodatkowania (podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta 
podatkowa). 
 

Wymagania wstępne: 
Zaliczenie ekonomii; znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W22 definiuje pojęcia bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku 
przepływów pieniężnych 

R1P_W02, InzP_W05, 
InzP_W06 

K_W22 rozpoznaje podmioty zobowiązane do stosowania ustawy o 
rachunkowości oraz podmioty zwolnione z obowiązku stosowania 
ustawy o rachunkowości i progi ustawowe stosowania 
zryczałtowanych form oraz podatkowej księgi przychodów i 
rozchodów 

R1P_W02, R1P_W11, 
InzP_W06 

K_W22 definiuje operacje gospodarcze R1P_W11, InzP_W06 

K_W22 definiuje i rozróżnia aktywa pieniężne, należności i zobowiązania, R1P_W11, InzP_W06 



rzeczowy majątek trwały i obrotowy, wartości niematerialne i 
prawne, inwestycje  

K_W22 operuje podatkową książką przychodów i rozchodów, ryczałtem od 
przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową  

R1P_W11, InzP_W06 

K_W22 prezentuje czynności księgowe w uproszonych formach 
rachunkowości 

R1P_W11, InzP_W06 

Umiejętności 

K_U15 wyjaśnia zdarzenia gospodarcze i ich wpływ na jednostkę 
gospodarującą  

R1P_U01, R1P_U09, 
InzP_U04 

K_U15 definiuje i rozróżnia aktywa pieniężne, należności i zobowiązania, 
rzeczowy majątek trwały i obrotowy, wartości niematerialne i 
prawne, inwestycje; klasyfikuje i wycenia powyższe elementy  

R1P_U07, R1P_U09, 
InzP_U04 

K_U15 dokonuje czynności księgowe i podatkowe ze szczególnym 
uwzględnieniem uproszczonych form 

InzP_U04 

 ocenia wpływ poszczególnych operacji gospodarczych na 
jednostkę 

R1P_U09, InzP_U02 

Kompetencje społeczne 

K_K09 wykazuje poczucie odpowiedzialności za środki wydatkowane na 
działalność ogrodniczą i kształtowanie środowiska naturalnego 

R1P_K04, R1P_K05 

 

Treści programowe: 
 Istota i funkcje systemu rachunkowości.  

 Zasady rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów zwolnionych z obowiązku stosowaniu ustawy o 
rachunkowości. 

 Charakterystyka sprawozdań finansowych.  

 Bilans.  

 Rachunek zysków i strat.  

 Informacja dodatkowa.  

 Rachunek przepływów pieniężnych.  

 Zestawienie zmian w kapitale własnym.  

 Rachunek majątku i kapitału.  

 Klasyfikacja i wycena aktywów i pasywów.  

 Pojęcie działalności gospodarczej i obowiązek podatkowy przedsiębiorcy. 

 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 

 Karta podatkowa. 

 Opodatkowanie na zasadach ogólnych.  

 Podatkowa księga przychodów i rozchodów.  

 Czynności księgowe i rachunkowe w małej firmie. 

 Konta bilansowe i procesowe. 

 Ewidencja i rozliczenie wyniku finansowego.  

 Podstawy rachunku kosztów w małej firmie. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 wykład problemowy 

 metody poszukujące: 
 problemowe: klasyczna metoda problemowa 
 sytuacyjna: analizowanie przez studentów rzeczywistych danych finansowych jednostek 
 ćwiczeniowo-praktyczne: zadania rachunkowe, wykonywanie przez studentów samodzielnych prac ćwiczeniowych 

i zadań 

 



 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 test zaliczeniowy z elementami rachunkowymi: 24 pytania testowe jednokrotnego wyboru, system 0/1 pkt., max 24 pkt., 

24-23 pkt. – bdb, 22-21 pkt. – db+, 20-18 pkt. – db, 17-16 pkt. dst+, 15-13 pkt. – dst. 

 prezentacje wyników i obliczeń rachunkowych na zajęciach ćwiczeniowych, przy ocenie brane są pod uwagę: 
posługiwanie się wiedzą merytoryczną, kompletność opracowania, forma prezentacji 

 prezentacja wyników zadań domowych, przy ocenie brane są pod uwagę: posługiwanie się wiedzą merytoryczną, 
kompletność opracowania, forma prezentacji 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 aktywność na zajęciach ćwiczeniowych (rachunkowych) 

 zdanie przedmiotowego testu końcowego obejmującego treści wykładowe i praktyczne umiejętności rachunkowe 
Oceną z przedmiotu jest oceną 60% z testu końcowego i 40% oceny z ćwiczeń rachunkowych. 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 6 0,2 7 0,3 

Godziny kontaktowe 36 1,4 25 1,0 

Przygotowanie do zajęć 8 0,3 16 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 7 0,3 10 0,4 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 15 0,6 26 1,0 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 29,4 51,0 

 
 

Literatura: 
 Bereżnicka J., Franc-Dąbrowska J., Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006 

 Kwacz A., Kaczurak-Kozak M., Podstawy rachunkowości, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Sulechów 2007 

 Kiziukiewicz T., Sawicki K., Rachunkowość małych firm, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007 

 Olchowicz I., Podstawy rachunkowości. Wykład, Difin, Warszawa 2011 

 Olchowicz I., Podstawy rachunkowości. Zadania i rozwiązania, Difin, Warszawa 2009 

 Rachunkowość kurs podstawowy, Edward Nowak, PWE 2008 

 Sawicki K., Podstawy rachunkowości, , PWE Warszawa 2009, wydanie VI 

 Winiarska K., Podstawy rachunkowości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002 

 Voss G., Tokarski A, Tokarski M., Księgowość w małej i średniej firmie 

 Ustawa o rachunkowości (Dz. U. z 2009 nr 152 poz. 1223) 

 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 nr 74 poz. 397) 

 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 nr 173 poz. 1807) 

 Miesięcznik „Rachunkowość” (portal: www.rachunkowosc.com.pl) 

Uwagi: 
Przedmiot wybieralny – studenci dokonują wyboru na pierwszym spotkaniu. 
Przydatne linki: www.rachunkowosc.com.pl, www.gofin.pl, www.gazetapodatkowa.pl, www.portalfk.pl, www.infor.pl, 
www.firma.onet.pl, http://firma.wieszjak.pl/, www.podatki.pl, www.pit.pl, www.wskazniki.pl  
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Marketing w agrobiznesie 
Kod 

 przedmiotu: PK-17a 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Anna Gawrońska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Anna Gawrońska 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z budową strategii marketingowej w przedsiębiorstwie, marketingiem mix. Umiejętność wykorzystania 
segmentacji rynku. Podstawowa wiedza z zakresu badań rynkowych. Zapoznanie się z narzędziami marketingu mix dla 
produkcji i usług. Wybór i dostosowanie medium promocji w firmach związanych z agrobiznesem. 
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w zasady posługiwania się narzędziami marketingu mix, znajomości czynników wpływających na 
rynek i nabywcę, segmentacji rynku, wyboru medium promocji dostosowanego do wybranej działalności produkcyjnej lub 
usługowej w agrobiznesie. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
znajomość podstaw: ekonomii, zarządzania; znajomość programów komputerowych typu: Word, Power point. 
 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W23 definiuje pojęcia marketingu, rynku i pokrewne InzP_W05; R1P_W02; 
R1P_W11 

K_W23 opisuje tok metod badających rynek R1P_W02; R1P_W11 

K_W23; 
K_W24 

wyjaśnia procesy zachodzące na rynku (w agrobiznesie) R1P_W02; R1P_W11 

K_W23 opisuje i definiuje analizę SWOT i narzędzia marketingowe R1P_W02; R1P_W11 

K_W23; 
K_W24 

ma podstawową wiedzę na temat cyklu życia produktu, systemów, 
technologii 

InzP_W05 

Umiejętności 

K_U21 rozpoznaje narzędzia marketingowe R1P_U01 

K_U21 rozpoznaje rodzaj promocji marketingowej R1P_U01 

 konstruuje podstawową ankietę badawczą InzP_U07; R1P_U02 

K_U21 określa odbiorcę produktów i usług R1P_U04 

K_U21 określa medium promocji marketingowej R1P_U04 

K_U21 prezentuje wyniki stworzonego projektu R1P_U11 

K_U21 ocenia w analizie SWOT wybrane przedsięwzięcie R1P_U01 

Kompetencje społeczne 

K_K03 pracuje w grupie nad rozwiązaniami problemów marketingowych R1P_K01; R1P_K03 

K_K07 identyfikuje, rozróżnia i prawidłowo dobiera media promocji do 
profilu działalności oraz możliwości firmy 

R1P_K08; InzP_K02 



Treści programowe: 
Wykłady: 

 Definicje marketingu, rynku i pokrewne.  

 Marketing jako klucz do realizacji celów przedsiębiorstwa.  

 Przedsiębiorstwo jako uczestnik rynku.  

 Informacje makro i mikro-środowiskowe.  

 Budowa strategii marketingowej.  

 Analiza SWOT w przedsiębiorstwie.  

 Postępowanie nabywców na rynku i czynniki wpływające na zachowanie konsumentów.  

 Istota, zasady i kryteria segmentacji rynku.  

 Wprowadzenie do badań marketingowych.  

 Marketing mix - idea i znaczenie.  

 Narzędzia marketingu mix (produkcja i usługi). 

 Ćwiczenia: 

 Projekt „Moja firma”:  

 Dane ogólne o firmie : wybór branży, nazwy.  

 Produkt w ujęciu specjalistycznym (poznanie technologii produkcji) i konsumenckim.  

 Wybór segmentu rynku i zasięgu działania firmy.  

 Konkurencja na terenie działania firmy. 

 Analiza SWOT firmy i konkurentów.  

 Omówienie kosztów w firmie.  

 Reklama i środki promocji m.in.: tworzenie strony internetowej, wizytówek, folderu reklamowego. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, 
 wykład problemowy. 

 metody poszukujące: 
 problemowe: giełda pomysłów, 
 ćwiczeniowo-praktyczne: metoda projektu, filmy, dyskusje (okrągłego stołu). 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 stworzenie i prezentacja projektu: „Moja firma” – ćwiczenia, 

 test wielokrotnego wyboru z 2 pytaniami otwartymi - treści prezentowane w trakcie wykładów, 

 sprawdzanie obecności na zajęciach. 
 

Sposób zaliczenia: 
 Zaliczenie z oceną. Na ocenę końcową składają się: 

 - zaliczenie z oceną na podstawie testu wielokrotnego wyboru z 2 pytaniami otwartymi (ogółem 10 pytań) -treści 
prezentowane w trakcie wykładów. Zaliczenie – 60% prawidłowych odpowiedzi (ocena dostateczna), 80% (dobra), 90 
do 100% (bardzo dobra). 

 - zaliczenie z oceną na podstawie samodzielnie wykonanego projektu (ocena od dostatecznej do bardzo dobrej). 
Oceną z przedmiotu jest średnią z ocen z testu i ćwiczeń (50/50 %). 
 



 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 12 0,5 18 0,7 

Godziny kontaktowe 42 1,7 36 1,4 

Przygotowanie do zajęć 15 0,6 26 1,0 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 17 0,7 14 0,6 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 32 1,3 40 1,6 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 43,2 52,6 

 
 

Literatura: 
 KotlerPh.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999. 

 KotlerPh.: Kotler o marketingu. Jak kreować i opanować rynki. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 
1999. 

 Prymon M.: Menadżerskie i społeczne aspekty współczesnego marketingu. Ekspert. Wydawnictwo i Doradztwo, 
Wrocław 1999. 

 Minus P. M.: Etyka w biznesie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995. 

 Altkorn J.: Zarządzanie i przedsiębiorczość. Studia polskich przypadków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-
Kraków 1996. 

 Karasiewicz G.: Marketingowe strategie cen. Polskie Wydawnictwo Ekonomicznie, Warszawa 1997. 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Promocja w agrobiznesie 
Kod 

 przedmiotu: PK-17b 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Anna Gawrońska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Anna Gawrońska 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z budową strategii marketingowej w przedsiębiorstwie. Zapoznanie się z narzędziami marketingu mix dla 
produkcji i usług. Promocja marketingowa jako jedno z ważniejszych narzędzi marketingu mix. Umiejętność wykorzystania 
wybranej metody promocji marketingowej. Podstawowa wiedza z zakresu badań rynkowych. Wybór i dostosowanie medium 
promocji w wybranej działalności produkcyjnej lub usługowej w agrobiznesie. 
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w zasady posługiwania się narzędziami marketingu mix - szczególnie promocją, znajomości 
czynników wpływających na nabywcę, segmentacji rynku, wyboru medium promocji dostosowanego do wybranej 
działalności produkcyjnej lub usługowej w agrobiznesie. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
znajomość podstaw: ekonomii, zarządzania; znajomość programów komputerowych typu: Word, Power point. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 

kształcenia w zakresie nauk 
rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W23 definiuje pojęcia promocji jako jednego z narzędzi marketingu, 
rynku i pokrewne 

InPz_W05; R1P_W02; 
R1P_W11 

K_W23 opisuje tok metod badających rynek R1P_W02; R1P_W11 

K_W23; 
K_W24 

wyjaśnia procesy zachodzące na rynku (w agrobiznesie) R1P_W02; R1P_W11 

K_W23 opisuje wpływ różnych form komunikacji marketingowej (promocji) 
na klienta 

R1P_W02; R1P_W11 

K_W23; 
K_W24 

ma podstawową wiedzę na temat cyklu życia produktu, systemów, 
technologii 

InzP_W05 

Umiejętności 

K_U21 rozpoznaje rodzaje środków promocji marketingowej R1P_U08; R1P_U11 

K_U21 rozpoznaje narzędzia marketingowe R1P_U01 

K_U21 rozpoznaje rodzaj promocji marketingowej R1P_U01 

 konstruuje podstawową ankietę badawczą InzP_U07;R1P_U01;R1P_U02 

K_U21 określa ostatecznego odbiorcę produktów i usług R1P_U04 

K_U21 określa i dobiera medium promocji marketingowej R1P_U04 

K_U21 prezentuje wyniki stworzonego projektu R1P_U11 



Kompetencje społeczne 

K_K03 pracuje w grupie nad rozwiązaniami problemów marketingowych R1P_K01; R1P_K03 

K_K07 identyfikuje, rozróżnia i prawidłowo dobiera media promocji do 
profilu działalności oraz możliwości firmy 

R1P_K08; InzP_K02 

 
Treści programowe: 
Wykłady: 

 Definicje marketingu, rynku i pokrewne.  

 Marketing jako klucz do realizacji celów przedsiębiorstwa.  

 Przedsiębiorstwo jako uczestnik rynku.  

 Informacje makro i mikro-środowiskowe.  

 Budowa strategii marketingowej.  

 Analiza SWOT w przedsiębiorstwie.  

 Postępowanie nabywców na rynku i czynniki wpływające na zachowanie konsumentów.  

 Istota, zasady i kryteria segmentacji rynku.  

 Wprowadzenie do badań marketingowych.  

 Marketing mix w agrobiznesie. 

 Promocja – podstawowe pojęcia.  

 Środki promocji i instrumenty promocyjne.  

 Mechanizm oddziaływania promocji na klienta.  

 Specyfika promocji w agrobiznesie.  

 Specyficzne rodzaje promocji, product placement.  

 Reklama – rodzaje, materiały, koszty.  

 Rola public relations w firmie. 
Ćwiczenia: 

 Projekt „Mój folder reklamowy”:  

 Moja firma : wybór branży, nazwy.  

 Produkt w ujęciu specjalistycznym (poznanie technologii produkcji) i konsumenckim.  

 Wybór medium promocji.  

 Koszty promocji. 

 Forma graficzna - folder reklamowy (wizualna, kolorystyczna, plastyczna).  

 Forma foniczna (reklama radiowa).  

 Nowoczesna promocja m.in.: tworzenie strony internetowej, fora internetowe, produkt placement, 

 Public relation w firmie. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, 
 wykład problemowy. 

 metody poszukujące: 
 problemowe: giełda pomysłów, 
 ćwiczeniowo-praktyczne: metoda projektu, filmy, dyskusje (okrągłego stołu). 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 stworzenie i prezentacja projektu: „Mój folder reklamowy” – ćwiczenia, 

 test wielokrotnego wyboru z 2 pytaniami otwartymi - treści prezentowane w trakcie wykładów, 

 sprawdzanie obecności na zajęciach. 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną. Na ocenę końcową składają się: 

 zaliczenie z oceną na podstawie testu wielokrotnego wyboru z 2 pytaniami otwartymi (ogółem 10 pytań) -treści 
prezentowane w trakcie wykładów. Zaliczenie – 60% prawidłowych odpowiedzi (ocena dostateczna), 80% (dobra), 90 
do 100% (bardzo dobra). 

 zaliczenie z oceną na podstawie samodzielnie wykonanego projektu (ocena od dostatecznej do bardzo dobrej). 
Oceną z przedmiotu jest średnią z ocen z testu i ćwiczeń (50/50 %). 
 



 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 12 0,5 18 0,7 

Godziny kontaktowe 42 1,7 36 1,4 

Przygotowanie do zajęć 15 0,6 26 1,0 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 17 0,7 14 0,6 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 32 1,3 40 1,6 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 43,2 52,6 

 
 

Literatura: 
 Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999. 

 Kotler Ph.: Kotler o marketingu. Jak kreować i opanować rynki. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 
1999. 

 Bernstein B. Billboard! PWN Warszawa 2006. 

 Green A. Kreatywność w public relations. PWE Warszawa 2004 

 Łuczka-Bakuła W. Rynek żywności ekologicznej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007 

 Minus P. M.: Etyka w biznesie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995. 

 Brodziński Z., Chyłek E.K. Doradztwo w agrobiznesie. Wydawnictwo ART, Olsztyn 1999. 

 Urban S. Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do UE, WAE Wrocław 2004.  
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: Metody ochrony roślin 
Kod 

przedmiotu: PK-18a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 6 6 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Tadeusz Baranowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: prof. dr hab. Tadeusz Baranowski 

Skrócony opis przedmiotu: 
Cele i zadania ochrony roślin. Szkody i straty powodowane przez organizmy szkodliwe. Podział metod ochrony roślin.  
 

Cel przedmiotu: 
Nabycie wiadomości z zakresu nowoczesnej ochrony roślin w terenach zieleni. Przygotowanie słuchaczy do roli 
rzeczoznawcy terenów zieleni i sprawowania inspektora nadzoru budowy terenów zieleni. 
 

Wymagania wstępne: 
Znajomość z zakresu entomologii i fitopatologii 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W09 definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ochrony roślin w terenach 
zieleni 

R1P_W05 

K_W09 opisuje zagrożenia roślin w terenach zieleni R1P_W03; InzP_W04 

K_W09 stosuje odpowiednie metody ochrony roślin R1P_W05; InzP_W04 

K_W09 rozpoznaje najważniejsze organizmy szkodliwe R1P_W07; InzP_W04 

K_W09 ocenia szkodliwość występujących na roślinach organizmów R1P_W05 

K_W09 szacuje uszkodzenia i straty prowadzone przez organizmy 
szkodliwe 

R1P_W04; InzP_W04 

Umiejętności 

K_U08 rozpoznaje najważniejsze organizmy szkodliwe R1P_U01 

K_U09 wyjaśnia działanie zastosowanych metod ochrony roślin R1P_U05; InzP_U05 

K_U09 śledzi działanie stosowanych metod ochrony roślin R1P_U06 

K_U09 konstruuje integrowane programy ochrony roślin R1P_U06; R1P_U08 

Kompetencje społeczne 

K_K09 proponuje dobór właściwych metod ochrony roślin R1P_K04, R1P_K05, 
InzP_K01 

K_K09 odpowiada za dobór metod ochrony roślin R1P_K04, R1P_K05, 
InzP_K01 

K_K09 porównuje skuteczność działania wybranych metod R1P_K04, R1P_K05, 
InzP_K01 

 



Treści programowe: 
 wpływ roślin na warunki klimatyczne w miastach 

 warunki panujące w terenach zieleni 

 znaczenie zieleni w miastach 

 charakterystyka warunków panujących w miastach i ich wpływ na rośliny 

 przegląd metod ochrony roślin w terenach zieleni 

 przegląd ważniejszych organizmów szkodliwych występujących na roślinach występujących w miastach, 

 wpływ warunków miejskich na rozwój roślin  

 możliwość poprawy warunków życia roślin w miastach 

 przyczyny zamierania drzew w miastach 

 metody służące do ustalenia liczebności szkodnika lub stopnia porażenia roślin przez choroby 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 wykłady z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 zajęcia praktyczne  
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 sprawdzanie obecności na zajęciach 

 zaliczenie ćwiczeń – pisemne i ustne 

 zaliczenie wykładów – ustne 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: średnia ocena z zaliczeń ćwiczeń i wykładów 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 12 0,5 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 6 0,2 

Konsultacje 4 0,2 6 0,2 

Godziny kontaktowe 34 1,4 18 0,7 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 18 0,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 12 0,5 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 16 0,6 32 1,3 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 32,0 64,0 

 
 

Literatura: 
 Pruszyński s. , Wolny s. 2000 Przewodnik dobrej ochrony roślin. Instytut Ochrony Roślin, Poznań 

 Matyaszczyk E. 2007 Stan aktualny dopuszczenia środków ochrony roślin do stosowania 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: Dobra praktyka ochrony roślin 
Kod 

przedmiotu: PK-18b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 6 6 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Tadeusz Baranowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: prof. dr hab. Tadeusz Baranowski 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami dotyczącymi Dobrej Praktyki Ochrony Roślin (DPOR). Wskazanie ważności 
metod agrotechnicznych i biologicznych. Wykazanie szkodliwego działania niektórych sposobów stosowanych w metodzie 
chemicznej. Zapoznanie z możliwościami działań ograniczających szkodliwe działanie metody chemicznej dla środowiska. 
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy DPOR – określenie wpływu wybranych metod ochrony roślin na zachowanie 
bioróżnorodności, zapoznanie z przyczynami i zagrożeniami niszczenia środowiska poprzez stosowanie chemicznych 
środków ochrony roślin. 
 

Wymagania wstępne: 
Znajomość informacji z zakresu entomologii, fitopatologii, botaniki i chemii 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W08 definiuje cele i zadania ochrony roślin R1P_W06 

K_W08 wymienia podstawowe elementy występujące w DPOR R1P_W03; InzP_W02 

K_W05; 
K_W08 

opisuje organizmy biologiczne działające w ramach DPOR R1P_W03; R1P_W04 

K_W08 ocenia skuteczność działania środków ochrony roślin R1P_W05 

K_W08 tworzy programy sygnalizacji występowania organizmów 
szkodliwych 

InzP_W02 

K_W05; 
K_W08 

tworzy integrowane programy zwalczania organizmów szkodliwych R1P_W03; R1P_W06; 
InzP_W02 

Umiejętności 

K_U09 wybiera właściwą metodę ochrony roślin R1P_U05 

K_U09; 
K_U28 

określa dawki środków ochrony roślin R1P_U06; R1P_U08; 
InzP_U02; InzP_U06 

K_U26 wybiera właściwe zabezpieczenie bhp R1P_U07 

K_U09 konstruuje programy ochrony wybranych gatunków roślin R1P_U05; InzP_U02; 
InzP_U06 

Kompetencje społeczne 

K_K09 proponuje dobór właściwych metod ochrony roślin i odpowiada za 
jego dokonanie 

R1P_K04 

K_K10 charakteryzuje się ukształtowaną postawą dokładnej pracy R1P_K03; R1P_K04 



 
Treści programowe: 
 Cele i zadania DPOR 

 Podstawowe elementy DPOR 

 Przegląd metod z uwzględnieniem DPOR 

 Metody o charakterze zapobiegawczym 

 Agrotechnika jako podstawowa technika ochrony roślin 

 Metody o charakterze bezpośredniego zwalczania 

 Organizmy pożyteczne - introdukcja 

 Metoda chemiczna w DPOR 

 Wybór chemicznych środków ochrony roślin 

 Wybór sposobów stosowania chemicznych środków ochrony roślin 

 Określenie skuteczności zabiegów bhp w ochronie roślin 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 wykłady informacyjne z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 zajęcia praktyczne  

 opracowanie programów ochrony roślin 

 posługiwanie się programem „ FLAMINGO” przy doborze środków ochrony roślin 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 sprawdzanie obecności na zajęciach 

 zaliczenie ćwiczeń – pisemne i ustne 

 zaliczenie wykładów - ustne 
 

Sposób zaliczenia: 
 Na ocenę końcową składają się: średnia ocena z zaliczeń ćwiczeń i wykładów 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 12 0,5 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 6 0,2 

Konsultacje 4 0,2 6 0,2 

Godziny kontaktowe 34 1,4 18 0,7 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 18 0,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 12 0,5 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 16 0,6 32 1,3 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 32,0 64,0 

 
 

Literatura: 
 Łabanowski G., Orlikowski L.: Ochrona roślin iglastych i wrzosowatych. 1997 

 Łabanowski G., Orlikowski L., Soika G., Wojdyła A.: Ochrona ozdobnych pnączy. Kraków 2001 

 Szczepanowska E.B.: Drzewa w mieście. 2000 

 Kosmala M.: Pielęgnowanie drzew i krzewów ozdobnych. 2000 

 European Arboricultural Concil: European Treewoker. 2002 
 

Uwagi: 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Przechowalnictwo i przetwórstwo 

płodów ogrodniczych 
Kod 

 przedmiotu: PK-19 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 6 - 6 - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Tomasz Zięba 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr hab. inż. Tomasz Zięba 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z procesami zachodzącymi w trakcie przechowywania warzyw, owoców i ziół. Zdefiniowanie dojrzałości 
zbiorczej. Zapoznanie się ze szkodnikami i chorobami przechowalniczymi oraz możliwościami ochrona przed nimi. 
Wskazanie metod przetwarzania i konserwowania produktów roślinnych.  

 
Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy: oceny prawidłowości procesu przechowywania warzyw, owoców i ziół, wybór i 
dostosowanie rodzaju przechowalni, wykorzystania maszyn i urządzeń oraz poszczególnych procesów, rozpoznawania 
szkodników i chorób przechowalniczych. Zastosowanie podstawowych metod przetwarzania płodów ogrodniczych min. 
suszenie, zamrażanie i konserwowanie. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Znajomość podstawowych procesów biologicznych i chemicznych, wiedza z zakresu: uprawy roli, sadownictwa i 
warzywnictwa. 
 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W18 definiuje pojęcia przechowywanie, dojrzałość zbiorcza i pokrewne R1P_W05 

K_W18 opisuje tok procesów począwszy od zbiorów płodów ogrodniczych 
do ich przechowywania 

R1P_W05 

K_W18 wyjaśnia procesy i wymienia potrzebne urządzenia warunkujące 
prawidłowość przebiegu procesów przechowalniczych 

InzP_W02 

K_W18 definiuje podstawowe metody przetwarzania płodów ogrodniczych InzP_W02 

K_W18 ocenia wpływ czynników na wartość przechowywanego surowca R1P_W05 

K_W18 rozpoznaje i klasyfikuje szkodniki oraz choroby przechowalnicze R1P_W04 

Umiejętności 

 posiada umiejętność wyszukiwania i wykorzystywania potrzebnych 
informacji z wielu źródeł 

R1P_U01 

K_U19 rozpoznaje podstawowe metody w praktyce i ocenia przydatność 
wybranych metod przetwarzania i konserwowania płodów 
ogrodniczych w planowanym przedsięwzięciu 

InzP_U07; R1P_05; 
R1P_U07 

K_U28 ocenia stan dojrzałości owoców i warzyw na podstawie zawartości 
cukrów prostych i skrobi 

R1P_U04; R1P_U08 



K_U19 rozpoznaje choroby i szkodniki przechowalnicze mogące się 
pojawić materiale roślinnym i metody oraz środki im zapobiegające 

InzP_U07;R1P_U06 

Kompetencje społeczne 

K_K07 potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy R1P_K08 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 

 Znaczenie przechowalnictwa i przetwórstwa produktów roślinnych w gospodarce żywnościowej (definicje).  

 Ocena przydatności do przechowywania i przetwarzania produktów ogrodniczych.  

 Procesy życiowe zachodzące w produktach roślinnych w trakcie przechowywania.  

 Normy i zasady stosowane w przechowalnictwie surowców roślinnych. 

 Sterowanie procesami życiowymi i urządzenia pomiarowe w przechowalniach.  

 Przechowywanie roślinnych materiałów sypkich i uwodnionych.  

 Przechowywanie i przetwórstwo nasion strączkowych.  

 Przechowywanie i przetwórstwo warzyw.  

 Przechowywanie i przetwórstwo owoców.  

 Choroby owoców mogące nastąpić w trakcie przechowywania : biotyczne i fizjologiczne. 

 Zioła – zbiór, wykorzystanie, przetwarzanie, przechowywanie.  

 Metody przetwarzania płodów ogrodniczych: suszenie, zamrażanie, obróbka termiczna, konserwowanie (metody, 
urządzenia, parametry procesów. schematy produkcji przetworów). 

Ćwiczenia: 

 Oznaczanie zawartości witaminy c w wybranych owocach i warzywach. 

 Oznaczanie cukrów ogółem w wybranych owocach i warzywach. 

 Towaroznawcza ocena wybranych owoców i warzyw. 

 Przetwory owocowe (wytwarzanie i ocena). 

 Przetwory warzywne (wytwarzanie i ocena). 

 Towaroznawcza ocena nasion strączkowych  

 Wizyta seminaryjna w przechowalni owoców (maszyny, urządzenia pomiarowe, plan obiektu,)/ film prezentujący 
przetwórnię owoców lub przechowalnię owoców. 

 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 wykład problemowy 

 metody poszukujące: 
 ćwiczeniowo-praktyczne: laboratoryjna (eksperymentu). 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 sprawozdania po wykonanych ćwiczeniach laboratoryjnych, 

 test wielokrotnego wyboru (treści wykładowe), 

 sprawdzanie obecności na zajęciach, 

 trzy kolokwia (ćwiczenia). 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną. Na ocenę końcową składają się: 

 zaliczenie 100% prac laboratoryjnych (sprawozdania po wykonanym ćwiczeniu),  

 pozytywne oceny z 3 kolokwiów - 5 pytań (60 % - 3 punkty ocena dostateczna) 

 zaliczenie przedmiotowego testu wielokrotnego wyboru obejmującego treści wykładowe. 20 pytań z tego 2 otwarte. 
Zaliczenie – 60% prawidłowych odpowiedzi (ocena dostateczna), 80% (dobra), 90 do 100% (bardzo dobra). 

Oceną z przedmiotu jest średnia z ocen z ćwiczeń i oceny z testu (50/50%). 
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 12 0,5 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 6 0,2 

Konsultacje 4 0,2 6 0,2 

Godziny kontaktowe 34 1,4 18 0,7 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 18 0,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 12 0,5 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 16 0,6 32 1,3 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 32,0 64,0 

 
Literatura: 
 Trybała M.: Produkcja i przechowywanie płodów rolniczych, AR Wrocław 1999. 

 Praca zbiorowa pod red. G. Sobkowicza: Towaroznawstwo i przechowalnictwo produktów rolnych – przewodnik do 
ćwiczeń, AR Wrocław 1995. 

 Lange E., Ostrowski W.: Przechowalnictwo owoców, PWRiL Warszawa 1992. 

 Oszmiański J.: Technologia i analiza produktów z owoców i warzyw, Wydawnictwo AR we Wrocławiu 2002. 

 Kubicki K.: Biologiczne i techniczne uwarunkowania przechowywania ziemniaków, PWN Warszawa1988. 

 Praca zbiorowa pod red. Grzesiuka i Góreckiego. Wprowadzenie do przechowalnictwa, AR Olsztyn 1994. 

 Miesięcznik "Przemysł fermentacyjny i owocowo-warzywny" ISSN 0137-2645 

 Miesięcznik "Przegląd gastronomiczny" ISSN 0033-2119 
 

Uwagi: 
 ćwiczenia laboratoryjne łączone – 2 x 1,5h 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia :studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe 
Kod 

przedmiotu: PK-20 

Rok III, IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI, VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - - - 60 9 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - - - 36 9 

Odpowiedzialny za przedmiot: 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Baranowski 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Adamski. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Adamski. 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Baranowski 

Skrócony opis przedmiotu: 
Seminaria instruują dyplomantów jak skonstruować pracę dyplomową, wskazują sposoby wykorzystania literatury, zbierania 
wyników badań i obserwacji oraz wyciągania na tej podstawie wniosków, formułowania kolejnych zagadnień projektowych. 
Są platformą systematycznych kontaktów dyplomantów z promotorami prac dyplomowych. 
 

Cel przedmiotu: 
Skonstruowanie pracy dyplomowej, zgodnej z merytoryczną wymową podjętego tematu oraz wytycznymi przyjętymi dla 
kierunku studiów. Przygotowanie do obrony pracy dyplomowej. 
 

Wymagania wstępne: 
Wybór tematu pracy dyplomowej, pobranie i podpisanie karty pracy; dyplomant wybiera temat zgodny ze swoimi 
zainteresowaniami 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 wyjaśnia problemy stanowiące podstawę pracy dyplomowej R1P_W01-R1P_W09; 
InzP_W01-InzP_W05  ocenia obecny stan wiedzy w zakresie pracy dyplomowej 

 tłumaczy zagadnienia z zakresu pracy dyplomowej 

 argumentuje na rzecz przyjmowanych przez siebie rozwiązań 
inżynierskich 

K_W25 potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej; zna zasady 
ochrony prawnej odnośnie informacji i rozwiązań technologicznych 

R1P_W10; InzP_W02 

K_W26 ma wiedzę dotyczącą wykorzystania narzędzi informatyki do 
tworzenia i przetwarzania tekstów, zbiorów danych inżynierskich 
oraz wspomagania prac projektowych 

InzP_W02 

Umiejętności 

 adaptuje wiedzę literaturową do potrzeb konkretnych rozwiązań 
inżynierskich 

R1P_U01 

K_U01 konstruuje proste schematy badań naukowych i prac projektowych R1P_U04; R1P_U06; 
R1P_U07 

K_U10 projektuje założenia zieleni kształtowanej R1P_U04; R1P_U06; 
R1P_U07 

K_U10 projektuje założenia produkcyjne: warzywne, sadownicze, roślin 
ozdobnych oraz szkółkarskie i nasienne 

R1P_U04; R1P_U06; 
R1P_U07 



K_U25 stosuje technologie informatyczne do tworzenia i przetwarzania 
tekstów, zbiorów danych inżynierskich oraz wspomagania prac 
projektowych 

R1P_U03; R1P_U04; 
R1P_U08; InzP_U06; 
InzP_U08 

K_U27 ma umiejętności językowe w zakresie ogrodnictwa i kształtowania 
środowiska, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 
ESOKJ 

R1P_U10 

Kompetencje społeczne 

K_K01 śledzi współczesną literaturę naukową z zakresu ogrodnictwa R1P_K01; R1P_K07 

K_K01 śledzi osiągnięcia praktyczne nauk ogrodniczych R1P_K01; R1P_K07 

K_K10 proponuje optymalne działania w zakresie prac ogrodniczych R1P_K03; R1P_K04; 
R1P_K05; InzP_K01 

K_K10 wykonuje praktyczne zadania na poziomie inżyniera ogrodnictwa R1P_K03; R1P_K04; 
R1P_K05; InzP_K01 

 

Treści programowe: 
 Planowanie i prowadzenie badań naukowych 

 Opracowanie i interpretacja wyników badań 

 Przygotowanie naukowego tekstu 

 Przygotowywanie i prezentowanie tez pracy dyplomowej 

 Referowanie wyników badań; Przygotowanie prezentacji 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład konwersatoryjny 

 metody poszukujące: 
 sytuacyjna: analizowanie rzeczywistych sytuacji 
 ćwiczeniowo-praktyczne: metoda ćwiczeniowa, projektu, studium przypadku; dyskusji – seminaryjna, referatu 

 eksponujące: 
 prezentacja multimedialna wyników pracy przez studentów, oceniana przez prowadzącego seminarium 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 prezentacje postępów w realizacji prac dyplomowych 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena wynika z zaangażowania dyplomanta w toku działań seminaryjnych – systematycznego przygotowywania kolejnych 
partii pracy dyplomowej i umiejętności omawiania swoich osiągnięć, a także związana jest z planowym przygotowaniem 
pracy oraz prezentacji założeń i rozwiązań pracy dyplomowej z wykorzystaniem technik multimedialnych. 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 36 1,4 

Zajęcia praktyczne 60 2,4 36 1,4 

Konsultacje 40 1,6 45 1,8 

Godziny kontaktowe 100 4,0 81 3,2 

Przygotowanie do zajęć 125 5,0 144 5,8 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 0 0 0 0 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 125 5,0 144 5,8 

ECTS łącznie - 9,0 - 9,0 

Procent pracy własnej 55,6 64,0 

 



Literatura: 
 Weiner J.: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wydawnictwo 

naukowe PWN, Warszawa 2000 

 Łabocki M.: Wprowadzenie do metodyki badań. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000 

 Pozycje literatury wybierane indywidualnie przez studentów, dotyczące tematu wykonywanej pracy dyplomowej 

 Wytyczne do pisania prac dyplomowych na kierunku ogrodnictwo w PWSZ w Sulechowie 
 
 

Uwagi: 
Strona przedmiotu: http://www.pwsz.sulechow.pl/zktz/index.html  
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Praktyka zawodowa trwa łącznie 17 tygodni. Realizowana jest w trzech etapach: semestr V  (7 tyg.), semestr VI (7 tyg.), 

semestr VII (3 tyg.).   

 

Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa 
Kod 

przedmiotu: PK-21 

Rok II, III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV, V, VI Czas praktyki 

Studia stacjonarne 
tygodni 
ogółem 

17 

Podział praktyki na  3 części:  
IV semestr 15 dni -  raz w tygodniu (3 tygodnie ) 

V semestr:  lipiec, sierpień, wrzesień, październik (7 
tygodni); VI semestr:  lipiec, sierpień, wrzesień (7 tygodni) 

22 
(2,10,10) 

Studia niestacjonarne 
tygodni 
ogółem 

13 
Podział praktyki na  3 części: 

IV semestr:  3  tygodnie;  
V semestr:  5 tygodni;  
VI semestr:   5 tygodni. 

22 
(2,10,10) 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Agnieszka Szczecińska 

Skrócony opis przedmiotu: 
Praktyka zawodowa studenta służy nabyciu praktycznych umiejętności wykonywania czynności z zakresu zawodu ogrodnika 
o specjalności kształtowanie terenów zieleni, winiarstwo i greenkeeping. Założenie to wymaga włączenia studenta do 
czynnego uczestnictwa w realizacje zadań wykonywanych przez zakład pracy w czasie trwania praktyki zawodowej, a także 
zapewnienia przez pracodawcę fachowego instruktażu. 

Cel przedmiotu: 
Nabycie przez studenta praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, projektowania, pielęgnacji 
terenów zieleni, kosztorysowania, realizacji projektów oraz produkcji materiału szkółkarskiego i jego obrotu.  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy praktyka na IV semestrze: 
Zaliczenie z projektowania terenów zieleni oraz znajomość dendrologii i roślin ozdobnych. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy praktyka na V i VI semestrze: 
Zaliczenie z przedmiotów zawodowych związanych z projektowaniem, budową i pielęgnacją terenów zieleni a także 
znajomość dendrologii i roślin ozdobnych. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W22 stosować w praktyce zasady z zakresu zatrudnienia, prowadzenia 
spraw kadrowych wynikających z kodeksu pracy 

R1P_W02, InzP_W05 
 

K_W22 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania i prowadzenia 
działalności gospodarczej 

R1P_W02, InzP_W06 
R1P_W11 

K_W20 ma podstawową wiedzę z zakresu budownictwa i 
materiałoznawstwa ogrodowego 

R1P_W05; InzP_W01 



K_W24 wykorzystać wiadomości dotyczące typów zieleni oraz zasad 
urządzania terenów zieleni 

R1P_W03; InzP_W05 
R1P_W07; 

K_W12 ma wiedzę z zakresu produkcji, zastosowania i zasad pielęgnacji 
roślin ozdobnych 

R1P_W03; InzP_W02; 
R1P_W05; InzP_W03; 
                  InzP_W04 

K_W08 uzasadnić wybór związany z zastosowaniem określonego 
rozwiązania technologicznego przy realizacji prac z branży zieleni 

R1P_W03; InzP_W02;  
R1P_W05;  
R1P_W06;  

Umiejętności 

K_U13 tworzyć projekt wykonawczy założenia zieleni oraz specyfikację 
techniczną wykonania i odbioru prac z zakresu budowy i 
pielęgnacji terenów zieleni z uwzględnieniem zestawień materiału 
roślinnego 

R1P_U02; InzP_U03; 
R1P_U11; InzP_U05; 
R1P_U12; InzP_U06; 
                 InzP_U10 

K_U16 tworzyć przedmiar i harmonogram prac w kolejności 
technologicznej 

R1P_U01; InzP_U06; 
R1P_U08; 

K_U26 stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy R1P_U05 

K_U28 rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie na podstawie 
doświadczenia zdobytego w przedsiębiorstwach ogrodniczych 

R1P_U08; InzP_U09; 
                  InzP_U12; 

Kompetencje 

K_K03 organizuje pracę grupy podczas powierzonych mu zadań  R1P_K02; InzP_K02; 
R1P_K03 

K_K07 organizuje miejsce pracy R1P_K08; InzP_K02; 

K_)K10 odznacza się odpowiedzialnością, dokładnością i uczciwością przy 
realizacji zleconych zadań 

R1P_K03; InzP_K01; 
R1P_K04; 
R1P_K05 

 

Treści programowe: 
1. Zapoznanie się studenta ze strukturą organizacyjną i podstawowymi dokumentami (aktami prawnymi) regulującymi 

zasady funkcjonowania zakładu pracy; 
2. Przyswojenie podstawowych zasad z zakresu zatrudnienia, prowadzenia spraw kadrowych wynikających z kodeksu 

pracy; 
3. Zapoznanie się z prowadzoną dokumentacją planistyczną i finansowo – księgową z zakresu: 

a) planu finansowo – ekonomicznego zakładu pracy, 
b) zasad prowadzonej księgowości, 
c)  analizy kosztów, 
d) zasad współpracy z urzędem skarbowym, organami samorządu i sporządzaną sprawozdawczością finansową; 

4. Zapoznanie się z procesem projektowania, realizacją projektów, pracami pielęgnacyjnymi zieleni oraz produkcją 
materiału do realizacji projektów oraz jego obrotu, a w szczególności: 

a) z wymogami i koniecznymi uzgodnieniami z urzędem gminy, starostwem powiatowym i innymi instytucjami na 
etapie projektowania i realizacji projektu, 

b) z zasadami wykonywania prac w zakresie małej architektury, 
c) z zasadami przygotowania gleby, doboru materiału szkółkarskiego, tworzenia kompozycji, itp., 
d) z technologią produkcji materiału szkółkarskiego, 
e) z zasadami przygotowania produkcji i jej sprzedaży oraz zaopatrzenia w środki do produkcji, 
f) z zasadami marketingu, 
g) z zasadami wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni zgodnie ze sztuką 

ogrodniczą, 
h) z zasadami kosztorysowania: prac projektowych, prac związanych z budową i zakładaniem terenów zieleni oraz 

prac związanych z prawidłowym utrzymaniem terenów zieleni. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
Fachowy instruktaż zapewniony przez pracodawcę. 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Sposobem sprawdzenia wiedzy praktycznej jest wywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez pracodawcę w okresie 

trwania praktyk:  



Sposób zaliczenia: 
1. Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie złożonej przez studenta Karty praktyki zawodowej. Wzór Karty 

praktyki zawodowej określa załącznik nr 4 do Regulaminu studenckich praktyk zawodowych. 
2. Student w Karcie praktyki zawodowej dokonuje opisu przebiegu praktyki i zakresu wykonywanych podczas 

jej trwania obowiązków. 
3. Student ma obowiązek na bieżąco wypełniać Kartę praktyki a wpis powinien być potwierdzony na koniec 

każdego tygodnia przez organizatora praktyki. 
4. Organizator praktyki w Karcie praktyki zawodowej dokonuje opisowej oceny pracy studenta. 
5. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje opiekun praktyk sprawujący nadzór dydaktyczno-wychowawczy 

nad studentem odbywającym praktykę. Zaliczenie dokonywane jest w formie wpisu w indeksie i na karcie 
zaliczeniowej – „zal.” 

6. Student powinien złożyć w Dziekanacie (stanowisko ds. praktyk) prawidłowo wypełnioną Kartę praktyki 
zawodowej w terminie dwóch tygodni od zakończenia praktyki.  

7. Zaliczenie praktyki jest jednym z warunków zaliczenia semestru studiów. 
 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 0 0 0 0 

Zajęcia praktyczne 550 22,0 550 22,0 

Konsultacje 0 0 0 0 

Godziny kontaktowe 550 22,0 550 22,0 

Przygotowanie do zajęć 0 0 0 0 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 0 0 0 0 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 0 0 0 0 

ECTS łącznie - 22,0 - 22,0 

Procent pracy własnej - - 

 

Uwagi: 
Praktyki realizowane są zgodnie z Regulaminem studenckich praktyk zawodowych na kierunkach o profilu praktycznym 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie, wprowadzonym Zarządzeniem nr 130/11/15 Rektora Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 15 kwietnia 2015 r. 


