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Kontrola fitosanitarna
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.I10B.1105.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Danuta Parylak

Pozostali prowadzący Danuta Parylak

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie

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

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu organizacji kontroli fitosanitarnej w Polsce i za granicą oraz dokumentowania
obrotu organizmami kwarantannowymi i szkodliwymi.
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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 w podstawowym zakresie organizację
systemu kontroli fitosanitarnej w Polsce i UE, Posiada
wiedzę z zakresu możliwości zapobiegania
wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów
kwarantannowych i szczególnie szkodliwych

MR_P6S_WK14 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi wypełnić podstawową dokumentację
dotyczącą kontroli fitosanitarnej, Różnicuje stopnie
zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych
i kwarantannowych Student rozumie potrzebę uczenia
się i dokształcania przez całe życie,

MR_P6S_UK08,
MR_P6S_UW05 Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Ma świadomość konieczności stosowania się
do przepisów prawa

MR_P6S_KK02,
MR_P6S_KR05 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 25

Udział w egzaminie 3

Konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
38

ECTS
1.4

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1. Cele i zadania kontroli fitosanitarnej. Organizacja nadzoru fitosanitarnego i
Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

2. Organizmy kwarantannowe i szkodliwe, sygnalizacja występowania. 

3. Wymagania dotyczące wybranych organizmów szkodliwych (w sprawie
zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów
kwarantannowych). 

4. Kontrola fitosanitarna w eksporcie i imporcie.

5. Dokumenty i oznakowania (świadectwa fitosanitarne, dokumenty
wyprowadzania i przemieszczania organizmów w Polsce). 

6. Paszportowanie roślin, znaczenie rejestru przedsiębiorców.

7. Kontrola graniczna – zakres działania, lokalizacja, dokumentacja przewozowa.

8. Strefy chronione – zasady tworzenia i utrzymywania, przemieszczanie
organizmów przez strefę chronioną.

9. Opłaty i dotacje na dofinansowanie kosztów ochrony roślin (stawki, zakres,
dokumentacja) 

10. Prace naukowo-badawcze z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych. 

11. Zasady postępowania przy obrocie z innymi krajami roślin, produktów
roślinnych, drewna i przedmiotów. Standardy EPPO dotyczące środków
fitosanitarnych

12. Podstawowe wymagania w zakresie zarządzania jakością w laboratoriach
fitosanitarnych.

13. Akty prawne polskie i międzynarodowe z zakresu nadzoru fitosanitarnego.
Przepisy fitosanitarne państw trzecich.

14. GMO – podstawy prawne obrotu i uprawy.

15. GMO – diagnostyka, monitoring.

Wykład

2.
1. Analiza dokumentów z zakresu kontroli fitosanitarnej

2. Organizacja i zakres działania głównych instytucji nadzoru fitosanitarnego
(PIORiN, punkty kontroli granicznej) – zajęcia terenowe

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne 50%
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Literatura
Obowiązkowa

Aktualne akty prawne krajowe i międzynarodowe z zakresu kontroli fitosanitarnej i GMO1.
http://piorin.gov.pl2.
http://www.minrol.gov.pl3.

Dodatkowa

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin1.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/2031 oraz nr 2017/625.2.
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

MR_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu medycyny roślin do rozwiązywania problemów
zawodowych

MR_P6S_KR05 Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej, w tym ponoszenia odpowiedzialności za
społeczne skutki wdrażania metod ochrony roślin przed agrofagami oraz wymaganie tego od innych

MR_P6S_UK08 Absolwent potrafi porozumiewać się ze specjalistami z zakresu medycyny roślin stosując specjalistyczną
terminologię

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_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


