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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu projektowania procesów technologicznych; wskazanie i (lub)
możliwość właściwego dobru oraz zastosowanie odpowiedniego systemu, technologii lub sposobu w uprawie
roślin w celu uzyskania wysokiego plonu o wysokich parametrach ilościowych i jakościowych. Oddziaływanie
czynników środowiskowych i ekonomicznych w tworzeniu procesu technologicznego. Wpływ zmiany elementów
agrotechniki w procesie nowoczesnych technologii uprawy roślin na wynik ekonomiczny i jakość surowca.
Integrowana produkcja i zrównoważony rozwój w nowoczesnych technologiach uprawy roślin polowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

jak należy wykorzystać teoretyczną i praktyczną
wiedzę dotyczącą uprawy roślin zbożowych,
okopowych, oleistych, bobowatych, przemysłowych
oraz uprawianych na cele energetyczne w celu
konstruowania prawidłowych procesów
technologicznych.

AG_P7S_WG07
Projekt, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium,
Udział w dyskusji

W2

i jest w stanie do każdego procesu technologicznego
opracować poprawną kalkulację ekonomiczną
z pomocą i(lub) wykorzystaniem standardowych
rozwiązań technologicznych zgodnie z zasadą Dobrej
Praktyki Rolniczej.

AG_P7S_WK10
Projekt, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium,
Udział w dyskusji

Umiejętności – Student potrafi:

U1

pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz je
łączyć, interpretować i wykorzystywać
w projektowaniu, modernizowaniu lub dostosowywaniu
całego procesu technologicznego uprawy wybranej
rośliny.

AG_P7S_UW01
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Kolokwium, Udział w
dyskusji

U2

skonstruować (zaprojektować) proces technologiczny,
przeanalizować i dokonać wyboru najkorzystniejszych
pod względem przyrodniczo-ekonomicznym rozwiązań
zmierzających do zoptymalizowania procesów
produkcji płodów rolnych w celu uzyskania plonu
o określonej jakości.

AG_P7S_UW05
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Kolokwium, Udział w
dyskusji

U3
na podstawie ponoszonych nakładów finansowych
oraz wyników ekonomicznych, podjąć właściwą
decyzję o możliwości lub zasadności dalszej uprawy
wybranej rośliny.

AG_P7S_UW07
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Kolokwium, Udział w
dyskusji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 do myślenia i działania kreatywnego. Jest
odpowiedzialny za pracę własną i zespołową. AG_P7S_KO03

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Udział w
dyskusji

K2

przestrzegania zasad dobrych praktyk rolniczych. Wie,
jak ograniczać ujemne oddziaływanie działalności
rolniczej na środowisko i jest świadomy
odpowiedzialności za produkcję płodów rolnych
wysokiej jakości. Posiada świadomość ekologiczną.

AG_P7S_KR07
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Udział w
dyskusji
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Konsultacje 15

Przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie projektu 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wykład 1. Zasady tworzenia kalkulacji ekonomicznych ważniejszych gospodarczo
roślin rolniczych (1 godz.). 

Wykład 2 i 3. Charakterystyka poszczególnych etapów w tworzeniu kalkulacji
ekonomicznych upraw roślin polowych (2 godz.).

Wykład 4 i 5. Znaczenie czynników agrotechnicznych, siedliskowych i innych w
technologii uprawy roślin (2 godz.). 

Wykład 6. Możliwości i ograniczenia wynikające z regulacji prawnych i innych,
związanych z produkcją rolniczą (1 godz.).

Wykład  7-15. Proces technologiczny a kalkulacja ekonomiczna uprawy roślin
okopowych, zbożowych, bobowatych, paszowych, oleistych, przemysłowych,
specjalnych, energetycznych w różnych systemach uprawy (9 godz.).

Wykład
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2.

Ćwiczenie 1. Wiadomości wprowadzające, definicje pojęć, konstruowanie
kalkulacji ekonomicznej na podstawie procesu technologicznego. Podział grupy
studenckiej na zespoły opracowujące projekty technologiczne (2 godz.).

Ćwiczenie 2-3. Projektowanie i optymalizacja organizacyjno-ekonomiczna
technologii roślin zbożowych. Wykonanie, dyskusja i ocena projektów technologii
upraw roślin zbożowych przez zespoły. Możliwości modyfikowania procesu
technologicznego w zależności od celu i efektywności uprawy. Analiza problemów,
dyskusja (4 godz.).

Ćwiczenie 4-5 Projektowanie i optymalizacja organizacyjno-ekonomiczna
technologii roślin okopowych. Wykonanie, dyskusja i ocena projektów technologii
upraw roślin okopowych przez zespoły. Możliwości modyfikowania procesu
technologicznego w zależności od celu i efektywności uprawy. Analiza problemów,
dyskusja (4 godz.).

Ćwiczenie 6-7. Projektowanie i optymalizacja organizacyjno-ekonomiczna
technologii roślin bobowatych. Wykonanie, dyskusja i ocena projektów technologii
upraw roślin bobowatych przez zespoły. Możliwości modyfikowania procesu
technologicznego w zależności od celu i efektywności uprawy. Analiza problemów,
dyskusja (4 godz.).

Ćwiczenie 8. Projektowanie i optymalizacja organizacyjno-ekonomiczna
technologii roślin paszowych. Wykonanie, dyskusja i ocena projektów technologii
upraw roślin paszowych przez zespoły. Możliwości modyfikowania procesu
technologicznego w zależności od celu i efektywności uprawy. Analiza problemów,
dyskusja (2 godz.).

Ćwiczenie 9-10. Projektowanie i optymalizacja organizacyjno-ekonomiczna
technologii roślin przemysłowych. Wykonanie, dyskusja i ocena projektów
technologii upraw roślin przemysłowych przez zespoły. Możliwości modyfikowania
procesu technologicznego w zależności od celu i efektywności uprawy. Analiza
problemów, dyskusja (4 godz.).

Ćwiczenia 11-14, Projektowanie i optymalizacja organizacyjno-ekonomiczna
technologii roślin energetycznych. Wykonanie, dyskusja i ocena projektów
technologii upraw roślin energetycznych przez zespoły. Możliwości modyfikowania
procesu technologicznego w zależności od celu i efektywności uprawy. Analiza
problemów, dyskusja (8 godz.).

Ćwiczenie 15. Sprawozdania z wykonania poszczególnych projektów. Końcowe
zaliczenie wykładów i ćwiczeń (2 godz.).

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda problemowa, Metoda projektów, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Kolokwium, Udział
w dyskusji 30%

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Udział w
dyskusji 70%
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Wymagania wstępne
Botanika, gleboznawstwo, chemia rolna, ochrona i szczegółowa uprawa roślin, ekonomia i organizacja rolnictwa, podstawy
informatyki.

Literatura
Obowiązkowa

Jasińska Z., Kotecki A., (red.), 2003: Szczegółowa uprawa roślin. Wyd. AR Wrocław.1.
JUNG PIB. 2012. Techniki i technologie stosowane w produkcji roślinnej a środowisko przyrodnicze. W: Kształtowanie2.
środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej. Studia i Raporty JUNG – PIB. Puławy, z. 28(2).
Krężel R, Parylak D., Zimny L. 1999. Zagadnienia uprawy roli i roślin. AR Wrocław.3.
Ignaczak S., 2000: Rośliny zbożowe. Wyd. ATR Bydgoszcz.4.

Dodatkowa

Grzebisz W., 2011: Technologia nawożenia roślin uprawnych – fizjologia plonowania. T.1. Oleiste, okopowe i strączkowe.1.
PWRiL. Poznań.
Kościk B. (red.), 2003: Rośliny energetyczne. Wyd. AR. Lublin.2.
Zalecenia nawozowe Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach3.
COBORU, 2014: Lista odmian roślin rolniczych i Krajowy Rejestr. Słupia Wielka4.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

AG_P7S_KO03 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

AG_P7S_KR07 Absolwent jest gotów do podejmowania odpowiedzialności za produkcję płodów rolnych wysokiej jakości.

AG_P7S_UW01 Absolwent potrafi korzystać z baz danych oraz pozyskiwać i przetwarzać informacji i prawidłowo
prowadzić analizę.

AG_P7S_UW05
Absolwent potrafi wykorzystać dostępne informacje w celu zaprojektowania procesu technologicznego w
przedsiębiorstwie oraz dokonać wyboru najkorzystniejszych metod produkcji wskazując, jakie mogą być
zagrożenia.

AG_P7S_UW07 Absolwent potrafi podjąć właściwą decyzję i ocenić prawidłowość przebiegu procesu zarządzania w
przedsiębiorstwie. oraz wykonać plan przedsięwzięcia gospodarczego.

AG_P7S_WG07 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu technologię uprawy roślin oraz nowoczesne techniki i
technologie w zarządzaniu procesami produkcyjnymi.

AG_P7S_WK10 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu założenia zrównoważonego rozwoju oraz zasady Dobrej
Praktyki Rolniczej w agrobiznesie.


