
1 / 4

Rolnictwo ekologiczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
agrobiznes

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPAGS.I10B.2204.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Piotr Kuc

Pozostali prowadzący Piotr Kuc

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Podczas ćwiczeń i wykładów zostanie omówiona historia, filozofia i zasady funkcjonowania rolnictwa
ekologicznego. Studenci poznają reguły układania prawidłowych płodozmianów, uprawę roli oraz wymogi
w chowie zwierząt w warunkach ekorolnictwa. Kolejnym aspektem są treści dotyczące kontroli, certyfikacji,
znakowania oraz obrotu produktami ekologicznymi.
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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 nabywa teoretyczne i praktyczne wiadomości
z zakresu produkcji roślinnej i chowu zwierząt
w systemie ekologicznym, i wpływu zastosowanej
technologii na środowisko przyrodnicze.

AG_P6S_WG04 Zaliczenie pisemne,
Prezentacja

W2
Student zna i rozumie pojęcia związane
ze zrównoważonym wykorzystaniem zasobów
środowiska, zna prawodawstwo dt rolnictwa
ekologicznego.

AG_P6S_WG08 Zaliczenie pisemne,
Prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zaplanować i określić wpływ
agrotechniki na środowisko, potrafi zmodyfikować
technologię uprawy w celu zmniejszenia wpływu
na glebę.

AG_P6S_UW04
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń

U2
Student potrafi wskazać elementy ochrony przyrody
w różnych ekosystemach Potrafi pracować w grupie
przyjmując w niej różne role.

AG_P6S_UW04
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Rozumie potrzebę zrównoważonego wykorzystywania
zasobów środowiska w celu produkcji żywności. AG_P6S_KK02

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

K2
Student jest gotów do brania odpowiedzialności
za podejmowane decyzji przyczyniających się
do zachowania środowiska naturalnego.

AG_P6S_KO05
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie prezentacji/referatu 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Konsultacje 15

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0
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Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
45

ECTS
1.7

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

1.
Rolnictwo ekologiczne w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Charakterystyka
agroekosystemu ekologicznego: uprawa roślin, uprawa roli, gospodarka
nawozowa, ochrona roślin, podstawy chowu zwierząt, użytki zielone, opłacalnośc
produkcji w systemie rolnictwa ekologicznego.

Wykład

2.
Ocena korzyści i wad systemu ekologicznego, porównanie systemów
gospodarowania, układanie płodozmianów spełniających warunki prawne,
legislacja rolnictwa ekologicznego, stan rolnictwa ekologicznego na świecie -
referaty, orchrona roślin.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 40%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja, Wykonanie ćwiczeń 60%

Wymagania wstępne
Wiedza z zakresu podstaw produkcji roślinnej.

Literatura
Obowiązkowa

Tyburski J., Żakowska-Biemans S. 2007. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego., Wyd. SGGW.1.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów2.
ekologicznych
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

AG_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do podejmowania decyzji gospodarczych kierując się dbałością o stan środowiska
oraz mając na uwadze względy ekonomiczne

AG_P6S_KO05 Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad BHP w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz wykazywania
odpowiedzialności za pracowników oraz powierzony sprzęt.

AG_P6S_UW04
Absolwent potrafi określić wymagania siedliskowe podstawowych grup roślin i zasady dobrostanu zwierząt
oraz zaplanować technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej a także ocenić zagrożenia dla środowiska
przyrodniczego wynikające z prowadzenia agrobiznesu.

AG_P6S_WG04
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące ekonomiki i organizacji
przedsiębiorstw agrobiznesu, w tym sfery produkcji, obrotu rolnego, przetwórstwa i przechowalnictwa
płodów rolnych.

AG_P6S_WG08
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym systemy produkcji rolniczej oraz potrafi ocenić ich
oddziaływanie na środowisko a także zagadnienia z zakresu wymagań siedliskowych oraz technik i
technologii uprawy ważniejszych gospodarczo roślin rolniczych i ogrodniczych oraz technologii produkcji
zwierzęcej.


