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Seminarium II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
ogrodnictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WPTPOGS.MI2B.2306.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Katarzyna Adamczewska-Sowińska

Pozostali prowadzący Katarzyna Adamczewska-Sowińska, Anita Biesiada, Adam Szewczuk, Przemysław
Bąbelewski

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Seminarium/Konwersatorium: 45

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z zasadami prowadzenia doświadczeń, pisania pracy naukowej oraz pogłębiania wiedzy
z zakresu poszczególnych specjalności ogrodniczych
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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 zasady prawa autorskiego oraz
konieczności zarządzania zasobami własności
intelektualnej. Ma wiedzę w zakresie zakładania
i prowadzenia doświadczeń związanych z produkcja
ogrodniczą

OG_P7S_ WG02, OG_P7S_
WK13

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Referat,
Prezentacja, Udział w
dyskusji, Praca
dyplomowa

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi pozyskać, zanalizować i twórczo
wykorzystać potrzebne informacje zebrane z różnych
źródeł Student potrafi przeprowadzić w laboratorium
analizy chemiczne w oparciu o metodykę Student
potrafi zebrać dane będące wynikami
przeprowadzonego eksperymentu i poprawnie je
zinterpretować

OG_P7S_UW01,
OG_P7S_UW05

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Referat,
Prezentacja, Udział w
dyskusji, Praca
dyplomowa

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student przyjmuje odpowiedzialność za efekty
realizowanego zadania Student efektywnie
współpracuje z członkami zespołu Student rozwiązuje
problemy dotyczące planowania produkcji ogrodniczej
i analizuje przebieg zadania

OG_P7S_KK02,
OG_P7S_KR06

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Referat,
Prezentacja, Udział w
dyskusji, Praca
dyplomowa

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Seminarium/Konwersatorium 45

Przygotowanie prezentacji/referatu 15

Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej 15

Gromadzenie i studiowanie literatury 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1-5. Zasady pisania pracy magisterskiej, aktualizacja danych do metodyki.
Sprawozdanie 

z realizacji badań i przedstawienie metodyki w formie referatów

6-7. Opracowanie warunków klimatycznych i glebowych panujących w trakcie
badań

8-10. Dobór literatury - czasopisma w języku polskim i obcojęzyczne; podział
czasopism 

na naukowe i popularno-naukowe, dobór źródeł z internetu 

11-15. Uzupełnianie przeglądu literatury i przedstawienie w formie referatu

Seminarium/Konwersator
ium

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda problemowa, Dyskusja

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Seminarium/Konwersator
ium

Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Referat,
Prezentacja, Udział w dyskusji, Praca dyplomowa 100%

Wymagania wstępne
Znajomość zagadnień związanych ze szczegółowa uprawą roślin ogrodniczych, doświadczalnictwo, informatyka

Literatura
Obowiązkowa

Publikacje naukowe, popularno-naukowe i podręczniki z zakresu ogrodnictwa1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

OG_P7S_KK02 Absolwent jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu, krytycznej analizy realizowanych zadań

OG_P7S_KR06 Absolwent jest gotów do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz podejmowania działań
na rzecz przestrzegania tych zasad

OG_P7S_UW01
Absolwent potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować potrzebne informacje pochodzące z różnych źródeł
w celu ich twórczego wykorzystywania, m.in. do sporządzenia wykonawczego i eksploatacyjnego
opracowania z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego

OG_P7S_UW05 Absolwent potrafi samodzielnie planować, przeprowadzać, analizować i oceniać zadania i eksperymenty z
zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, interpretować wyniki i wyciągać wnioski

OG_P7S_ WG02
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu biologii molekularnej, statystyki
matematycznej w tym stosowania podstawowych metod statystycznych w praktyce, dostosowaną do
specyfiki prowadzenia doświadczeń z szeroko rozumianego ogrodnictwa

OG_P7S_ WK13 Absolwent zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności i prawa autorskiego oraz
konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej


