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Żyzność gleb w warunkach degradacji środowiska
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rolnictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPROS.I4B.2924.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Andrzej Kocowicz

Pozostali prowadzący Andrzej Kocowicz

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 11

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem jest nauczanie studenta dokonywania analizy czynników wpływających na  stan środowiska glebowego,
pozyskiwania informacji z literatury oraz innych źródeł dotyczących wybranych problemów związanych
z racjonalną gospodarką glebami, diagnozowania i oceny zagrożenia dla plonu związanego z degradacją
środowiska.
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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
zasady funkcjonowania środowiska glebowego, jego
ewaluacji i ochrony, związki pomiędzy środowiskiem
glebowym a wzrostem i plonowaniem roślin.

RR_P6S_WG04,
RR_P6S_WG11

Zaliczenie pisemne,
Wykonanie ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1

dokonać analizy czynników wpływających na  stan
środowiska glebowego, potrafi pozyskiwać informacje
z literatury oraz innych źródeł dotyczących wybranych
problemów związanych z racjonalną gospodarką
glebami i ochroną gleb, potrafi diagnozować i oceniać
zagrożenia dla plonu związane z degradacją
środowiska.

RR_P6S_UW02,
RR_P6S_UW03

Zaliczenie pisemne,
Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do odpowiedzialnej za pracy własnej i zespołowej,
potrafi współpracować w grupie, prowadzenia działań
służących ochronie środowiska przed niekorzystnymi
czynnikami abiotycznymi i biotycznymi,
diagnozowania i  oceniania zagrożeń dla plonu
i środowiska.

RR_P6S_KO03 Zaliczenie pisemne,
Wykonanie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 11

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Udział w egzaminie 2

Konsultacje 15

Przygotowanie do ćwiczeń 7

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
43

ECTS
1.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
11

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wpływ czynników antropogenicznych na właściwości gleby oraz jakość plonów w
warunkach antropopresji, sposoby oceny zagrożenia gleby degradacją, stanu
degradacji gleb oraz jakości plonu, racjonalne wykorzystanie gleb podlegających
degradacji, przeciwdziałanie degradacji, działania poprawiające jakość gleb
zdegradowanych.

Wykład

2.

Ocena  degradacji gleb  na podstawie ich cech morfologicznych profilu glebowego.
Kategorie stosunków wodnych gleb. Ocena zagrożenia gleb degradacją
hydrologiczną. Ocena zagrożeń zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi. Ocena
wpływu degradacji chemicznej na właściwości gleb.
 Ocena odporności gleb na degradację.  Ocena zagrożenia gleb erozją wodną i
wietrzną. Degradacja gleb organicznych.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Metoda problemowa, Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Wykonanie ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
Gleboznawstwo kurs podstawowy.

Literatura
Obowiązkowa

Gleboznawstwo – praca zbiorowa red. S. Zawadzki, PWRiL, Warszawa 1999 i kolejne wydania.1.
Gleboznawstwo praca zbiorowa red. A. Mocek, PWN, 20142.
Drozd J., Licznar M., Licznar E. S., Weber J. Gleboznawstwo z elementami mineralogii i petrografii Wyd. AR Wrocław,3.
wszystkie wydania
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

RR_P6S_KO03 Absolwent jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za jakość produkcji roślinnej i stan środowiska
naturalnego i ma świadomość jej wagi

RR_P6S_UW02 Absolwent potrafi ocenić istotność zjawisk przyrodniczych, ekonomicznych oraz doświadczeń rolniczych

RR_P6S_UW03 Absolwent potrafi dokonać krytycznej analizy i oceny czynników wpływających na produkcję rolniczą i jej
jakość oraz stan środowiska naturalnego (inżynierski)

RR_P6S_WG04
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące fizycznych procesów
zachodzących w biosferze, niezbędne do zrozumienia zjawisk występujących w produkcji rolniczej i jej
otoczeniu

RR_P6S_WG11 Absolwent zna i rozumie podstawowe właściwości fizyko-chemiczne i kryteria klasyfikacji gleb do
zapewnienia optymalnych warunków wzrostu i plonowania roślin


