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Metody zagospodarowania terenu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rolnictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPRON.MI4B.1273.20

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

Karol Wolski, Magdalena Szymura

Pozostali prowadzący Magdalena Szymura

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 12

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie z metodami zagospodarowania terenu wokół domu oraz w krajobrazie rolniczym. Podstawy
projektowania i dobór gatunków do nasadzeń w ogrodzie przydomowym. Zasady pielęgnacji zieleni. Sposoby
zakładania nawierzchni trawiastych. Dobór gatunków do nasadzeń w krajobrazie rolniczym, ze szczególnym
uwzględnieniem zadrzewień śródpolnych i nasadzeń przy rowach melioracyjnych.
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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

podstawowe metody zagospodarowania terenu wokół
domu w gospodarstwie agroturystycznym. Zna
ozdobne gatunki odpowiednie do nasadzeń
w przydomowym ogrodzie w gospodarstwie
agroturystycznym.

RR_P7S_WG04,
RR_P7S_WG05,
RR_P7S_WG08

Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach

W2 wpływ sposobu zagospodarowania terenu
na środowisko przyrodnicze

RR_P7S_WG04,
RR_P7S_WG05,
RR_P7S_WK10

Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1
pozyskiwać i właściwie interpretować informacje
z literatury oraz innych źródeł dotyczących
kształtowania środowiska.

RR_P7S_UK07 Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach

U2

dokonać analizy wpływu produkcji rolniczej
na środowisko przyrodnicze i zaplanować odpowiednie
nasadzenia roślin. Student potrafi zaplanować zabiegi
konieczne do utrzymania w odpowiednim stanie
roślinności przydomowej w gospodarstwie
agroturystycznym.

RR_P7S_UW01,
RR_P7S_UW04

Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach

U3
przygotować raport i przedstawić wystąpienie ustne,
dotyczące sposobu zagospodarowania obszaru przy
gospodarstwie rolnym.

RR_P7S_UK07,
RR_P7S_UW01

Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współpracy w grupie RR_P7S_KK01 Aktywność na zajęciach

K2
oceny wpływu sposobu zagospodarowania terenu
wokół domu na powodzenie gospodarstwa
agroturystycznego

RR_P7S_KK02,
RR_P7S_KO03 Aktywność na zajęciach

K3 ograniczenia ryzyka związanego z produkcją roślinną
na środowisko przyrodnicze.

RR_P7S_KO03,
RR_P7S_KR04 Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 12

Przygotowanie do zajęć 38

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
12

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wstęp. Zasady projektowania ogrodu.
Przyrodnicze i gospodarcze znaczenie nawierzchni trawiastych. 
Cechy użytkowe traw gazonowych. 
Podział i rodzaje trawników. Pratotechnika nawierzchni trawiastych. 
Możliwości wykorzystania traw w różnych warunkach siedliskowych.
Pozarolnicze znaczenie traw w kształtowaniu krajobrazu oraz ochronie
środowiska. 
Zasady tworzenia placów zabaw dla dzieci. Gatunki ozdobne o właściwościach
trujących i drażniących.
Podstawowe gatunki drzew i krzewów ozdobnych, stosowanych w ogrodach.
Gatunki do nasadzeń na rabatach, rośliny jednoroczne stosowane na kwietnikach.
Metody instalacji zieleni. Sadzenie drzew i krzewów. Zasady zakładania trawnika i
łąki kwietnej.
 

Wykład

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Dyskusja, Wykład

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Aktywność na zajęciach 100%

Wymagania wstępne
botanika, gleboznawstwo, chemia rolna

Literatura
Obowiązkowa

Wolski K., Szymura M., Gierula A., 2006, Wybrane zagadnienia z ekologii krajobrazu, Wydawnictwo Akademii Rolniczej1.
we Wrocławiu.
Brookes J. 2004. Wielka księga ogrodów. Wiedza i życie. Warszawa.2.

Dodatkowa

Wilson A. 2005. Ogrody. Projekty i realizacje. Wydawnictwo Arkady.1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

RR_P7S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy oraz danych i wiadomości pochodzących z
różnych źródeł

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

RR_P7S_KO03 Absolwent jest gotów do inicjowania i podejmowania działań na rzecz interesu społecznego oraz
wypełniania zobowiązań społecznych

RR_P7S_KR04 Absolwent jest gotów do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz podejmowania działań na
rzecz przestrzegania tych zasad

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_UW01 Absolwent potrafi analizować i modyfikować działalność gospodarstwa rolnego, dostosować i opracować
technologie produkcji do warunków przyrodniczych i ekonomicznych

RR_P7S_UW04
Absolwent potrafi potrafi przeprowadzić analizę wpływu czynników agrotechnicznych na wielkość i jakość
plonów, zoptymalizować technologię uprawy zgodnie z zasadami produkcji integrowanej oraz
zminimalizować negatywne oddziaływanie rolnictwa na środowisko naturalne

RR_P7S_WG04
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu gospodarowania na terenach
rolniczych, oddziaływania rolnictwa na środowisko przyrodnicze i kształtowania relacji człowiek-
środowisko,

RR_P7S_WG05 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu ekofilozofii oraz rolnictwa
ekologicznego, a także rynku ekologicznych produktów rolnych,

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

RR_P7S_WK10 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu bioróżnorodności i związkach
między komponentami agroekosystemu


