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Praktyka dyplomowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rolnictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPROS.MI3B.1835.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obligatoryjna grupa przedmiotów fakultatywnych

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Tomasz Szuk

Pozostali prowadzący Tomasz Szuk

Okres
Semestr 1

Forma zaliczenia
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Praktyka: 80

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Praktyka: 80

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem praktyki jest zapoznanie studentów z problematyką i metodologią badań naukowych w zakresie rolnictwa
oraz nabycie umiejętności realizacji badań własnych, zestawiania i analizy wyników badań oraz weryfikacji
hipotez badawczych i formułowania wniosków końcowych. Istotnym elementem praktyki dyplomowej jest
kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności w zakresie powierzonych zadań. Na podstawie zebranych
informacji oraz obserwacji własnych student sporządza kompleksowe opracowanie dotyczące zagadnień
realizowanych w ramach praktyki, związanych z tematyką pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe metody badawcze stosowane w naukach
rolniczych w tym z zakresu doświadczalnictwa RR_P7S_WG02 Zaliczenie ustne

W2
systemy uprawy oraz najnowsze technologie
zwiększania produktywności i kształtowania jakości
płodów rolnych zgodnie z zasadami dobrej praktyki
rolniczej

RR_P7S_WG08 Zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
pozyskiwać informacje z literatury, właściwie je
interpretować i wykorzystywać w rozwiązaniu
problemów naukowych

RR_P7S_UW02 Zaliczenie ustne

U2
samodzielnie zaplanować i wykonać zadania
badawcze w tym doświadczalne z zakresu produkcji
roślinnej oraz zna zasady wnioskowania
statystycznego i merytorycznego

RR_P7S_UW03 Zaliczenie ustne

U3 samodzielnie przygotować opracowanie w formie
pisemnej związane z zakresem badań RR_P7S_UK07 Zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykorzystywania wiedzy naukowej w swojej przyszłej
pracy zawodowej RR_P7S_KK02 Zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Praktyka 80

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
80

ECTS
3.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Praktyka 80

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Przygotowanie raportu 5

Gromadzenie i studiowanie literatury 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Zakres praktyki dyplomowej wynika z tematu pracy magisterskiej i obejmuje
najczęściej zaplanowanie i założenie doświadczenia polowego lub wazonowego w
miejscu realizowania praktyki i przeprowadzenie niezbędnych analiz
laboratoryjnych oraz wstępne zestawienie uzyskanych wyników badań. Ponadto w
trakcie praktyki student zapoznaje się z  literatura adekwatną do zakresu
przeprowadzanych badań i konsultuje z promotorem pracy.

Praktyka

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza przypadków, Burza mózgów, Metoda problemowa, Metoda sytuacyjna, Pokaz/demonstracja, Praca w grupie,
Pracownia komputerowa, Dyskusja, Udział w badaniach

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Praktyka Zaliczenie ustne 100%

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza przypadków, Metoda problemowa, Metoda projektów, Metoda sytuacyjna, Pokaz/demonstracja, Praca w grupie,
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Pracownia komputerowa, Dyskusja, Udział w badaniach, Zajęcia praktyczne w warunkach symulacyjnych

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Praktyka Zaliczenie ustne 100%

Wymagania wstępne
Ogólna uprawa roli i roślin, Szczegółowa uprawa roślin, Ogólna hodowla zwierząt, Chów zwierząt, Chemia rolna, Ochrona
roślin, Herbologia, Technika rolnicza, Ekonomika i organizacja rolnictwa, Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem,
Ochrona własności intelektualnej BHP i ergonomia. Doświadczalnictwo rolnicze. Metodologia badań naukowych.

Literatura
Obowiązkowa

Literatura adekwatna do zakresu praktyki1.

Dodatkowa

Literatura adekwatna do zakresu praktyki1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

RR_P7S_KK02 Absolwent jest gotów do uznawania wiedzy z zakresu nauk rolniczych w rozwiązywani problemów
zawodowych, a także zasięgania opinii ekspertów

RR_P7S_UK07 Absolwent potrafi samodzielnie przygotować opracowanie naukowe z zakresu nauk rolniczych, dotyczące
produkcji roślinnej lub oddziaływań rolnictwa na środowisko naturalne oraz publicznie je zaprezentować

RR_P7S_UW02 Absolwent potrafi właściwie dobierać źródła i pochodzące z nich informacje, twórczo je interpretować,
krytycznie oceniać i analizować

RR_P7S_UW03 Absolwent potrafi samodzielnie zaplanować i wykonać eksperymenty i zadania doświadczalne lub
wdrożeniowe z zakresu produkcji roślinnej, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

RR_P7S_WG02 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu doświadczalnictwa rolniczego oraz
zastosowania analizy czynnikowej w badaniach rolniczych,

RR_P7S_WG08
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia dotyczące systemów uprawy oraz
najnowszych technologii zwiększania produktywności i kształtowania jakości płodów rolnych zgodnie z
zasadami dobrej praktyki rolniczej


