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Ogrodnictwo miejskie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
ogrodnictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WPTPOGS.MI2B.3121.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Przemysław Bąbelewski

Pozostali prowadzący Przemysław Bąbelewski

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z uprawą, pielęgnacją i doborem roślinności do warunków miejskich. Będzie przekazana
wiedza z zakresu roślinności drzewiastej i zielnej zarówno użytkowej jak i ozdobnej. Mające duże znaczenie
prozdrowotne i poprawiające komfort życia ludzi w warunkach miejskich. Uświadomienie studentom problemów
nad znaczeniem roślinności w warunkach środowiska miejskiego.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie znaczenie roślinności
w strukturze i funkcjonowaniu miasta. Rozumie
potrzebę prawidłowego doboru, uprawy i  pielęgnacji
drzew, krzewów i roślinności zielnej do warunków
miejskich.

OG_P7S_ WG01, OG_P7S_
WG03, OG_P7S_ WG04,
OG_P7S_ WG10

Zaliczenie pisemne,
Projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi prawidłowo dobrać roślinność
do warunków miejskich. Potrafi rozpoznać i wykonać
odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne w uprawie roślin
w różnych warunkach miejskich.

OG_P7S_UW02,
OG_P7S_UW03,
OG_P7S_UW05

Zaliczenie pisemne

U2 Student potrafi zaplanować i zastosować roślinności
przyczyniających się do wzrostu bioróżnorodności

OG_P7S_UW02,
OG_P7S_UW03

Zaliczenie pisemne,
Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do założenia uprawy, pielęgnacji
i doboru roślinności w warunkach miejskich.

OG_P7S_KK01,
OG_P7S_KO05

Zaliczenie pisemne,
Projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 15

Konsultacje 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1. Znaczenie i funkcja roślinności w warunkach środowiska miejskiego.

 

 

2.Dobór i pielęgnacja drzew i krzewów o znaczeniu użytkowym, ozdobnym i
fitoremedjacyjnym do warunków miejskich.

 

 

3.Zastosowanie i pielęgnacja  roślinności zielnej w warunkach miejskich

 

 

4. Miejska wyspa cieplna a roślinność

 

 

5. Dobór drzew i krzewów do różnych warunków miejskich z uwzględnieniem
zanieczyszczenia i zasolenia gleby i podłoża.

 

 

6. Bioróżnorodność w warunkach miejskich- znaczenie

 

 

7.Dobór i pielęgnacja roślin na zielonych dachach i zieleni wertykalnej.

Wykład

2.

1. Rozpoznawanie roślinności drzewiastej i zielnej w warunkach miejskich.

2. Projekt i dobór drzew i krzewów do sadzenia przy drogach w wybranych
lokalizacjach we Wrocławiu.

3. Projekt roślinności użytkowej drzew, krzewów, warzyw i  ziół do uprawy w
warunkach miejskich

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Burza mózgów, Film dydaktyczny, Metoda problemowa, Praca w grupie, Dyskusja, Udział w badaniach,
Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt 50%
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Wymagania wstępne
botanika, dendrologia, rosliny ozdobne, uprfawa i nawożenie rośin ogrodeniczych

Literatura
Obowiązkowa

Goulson Dave. 2019. The Garden Jungle . Vintage Publishing1.

Dodatkowa

J. M. Comer 2017. Garden City1.
Kevin Espiritu. 2019. Field Guide to Urban Garde. Voyageur Press,2.
Joyce Russell and Ben Russell 2017. Build a Better Vegetable Garden. Frances Lincoln3.
Wallington Jack 2017.Wild About Weeds. Laurence4.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

OG_P7S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu nowych technologii w
ogrodnictwie, zasięgania opinii ekspertów

OG_P7S_KO05 Absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego w zakresie ochrony
środowiska i przyrody

OG_P7S_UW02 Absolwent potrafi zaprojektować nasadzenie ogrodnicze prowadzone według nowoczesnych zasad
integrowanej i ekologicznej produkcji

OG_P7S_UW03 Absolwent potrafi dobierać i modyfikować technologie stosowane w ogrodnictwie oraz dostosowywać je
do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka

OG_P7S_UW05 Absolwent potrafi samodzielnie planować, przeprowadzać, analizować i oceniać zadania i eksperymenty z
zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, interpretować wyniki i wyciągać wnioski

OG_P7S_ WG01 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego

OG_P7S_ WG03
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia dotyczące współczesnych trendów w
światowym ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie
ogrodnictwa

OG_P7S_ WG04 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu kształtowania krajobrazu z
elementami projektowania i utrzymania terenów zieleni

OG_P7S_ WG10
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu doboru roślin, oraz zasad
projektowania niezbędne do sporządzenia wykonawczego i eksploatacyjnego opracowania związanego z
kształtowaniem terenów zieleni


