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Prawo w ochronie roślin
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
medycyna roślin

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPMRS.I4HS.1887.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty humanistyczno-społeczne

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Monika Przybylska

Pozostali prowadzący Monika Przybylska

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z ogólnymi elementami prawa. Uświadomienie studentów w zakresie źródeł prawa i ich
wykorzystywanie w każdej dziedzinie życia społeczno-gospodarczego.
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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 prawne zasady związane
z aspektem ochrony roślin.

MR_P6S_WK13,
MR_P6S_WK14 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi prawidłowo interpretować regulacje
prawa dotyczące ochrony roślin. MR_P6S_UW05 Aktywność na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do przestrzegania prawa w każdym
obszarze życia społeczno-gospodarczego. MR_P6S_KO03 Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Przygotowanie do zajęć 10

Konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1.       Źródła prawa Unii Europejskiej – ze szczególnym uwzględnieniem aktów
prawnych dotyczących ochrony roślin 1 godz.

2.       Harmonizacja polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej 1 godz.

3.       Ochrona roślin w polskim ustawodawstwie 1 godz.

4.       Ochrona gatunkowa roślin 1 godz.

5.       Prawna ochrona dziko żyjących roślin nieobjętych ochroną gatunkową 1
godz.

6.       Obszar Natura 2000 1 godz.

7.       Ochrona gatunków w warunkach ex situ – ogrody botaniczne 1 godz.

8.       Ochrona terenów zieleni i zadrzewień 1 godz.

9.       Ochrona roślin przed organizmami szkodliwymi 1 godz.

10.   Wprowadzanie lub przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
roślin, produktów roślinnych i produktów podatnych na porażenie 1 godz.

11.   Produkcja roślin, wytwarzanie produktów roślinnych i przedmiotów
podatnych na porażenie, obrót i tworzenie stref ochronnych 1 godz.

12.   Dopuszczanie środków ochrony roślin do obrotu oraz substancji aktywnej do
stosowania w środkach ochrony roślin 1 godz.

13.   Obrót i stosowanie środków ochrony roślin 1 godz.

14.   Nadzór nad ochroną roślin 1 godz.

15.   Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony roślin 1
godz.

Wykład

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Dyskusja, Wykład

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Aktywność na zajęciach 100%

Literatura
Obowiązkowa

A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2009.1.
J. Stelmasiak (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2010.2.

Dodatkowa

E. Symonides, Ochrona przyrody, Warszawa 2008.1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

MR_P6S_KO03 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

MR_P6S_UW05 Absolwent potrafi formułować i rozwiązywać problemy z zakresu medycyny roślin korzystając przy tym z
właściwych źródeł i odpowiednio dobierać informacje oraz krytycznie je analizować

MR_P6S_WK13
Absolwent zna i rozumie podstawowe prawa ekonomii i funkcjonowaniu rynku rolnego, zasady
prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie z zakresu tworzenia i organizacji służb ochrony roślin
oraz działalności usługowej związanej z ochroną roślin

MR_P6S_WK14
Absolwent zna i rozumie przepisy prawa oraz wzajemne powiązania systemu prawa dotyczącego ochrony
roślin i obrotu materiałem rozmnożeniowym na poziomie kraju i Unii Europejskiej; oraz przepisy
fitosanitarne i zasady odpowiedzialności prawnej w tym zakresie


