Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE – DENDROEKOLOGIA

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

SPECIALISATION –DENDROECOLOGY

Kierunek studiów4):

Leśnictwo
5)

Koordynator przedmiotu :

dr Szymon Bijak

Prowadzący zajęcia6):

dr Szymon Bijak

7)

ECTS 2)

Jednostka realizująca :

Wydział Leśny, Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu :

a) przedmiot
kierunkowy/fakultatywny.

b) stopień II

Cykl dydaktyczny10):

sem. letni

Jęz. wykładowy11): polski

9)

Założenia i cele przedmiotu12):

c) niestacjonarne

Student poznaje wpływ różnych czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych na przyrost drzew i
sposoby jego wykrywania i oceny na podstawie zastosowania metody dendrochronologicznej
a) wykład
liczba godzin 5

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

14)

rok …I…

1,5

b)

ćwiczenia kameralne

liczba godzin 5

c)

ćwiczenia terenowe

liczba godzin

5

Metody dydaktyczne :

Wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemów, demonstracja, instruktaż, wykonanie projektu

Pełny opis przedmiotu15):

Wykłady: przyrost grubości – słój przyrostu rocznego, metoda dendrochronologiczna, organizacja badań
dendroekologicznych, zasady dendroekologii, matematyczne podstawy dendroekologii, programy komputerowe
wykorzystywane w dendroekologii, wpływ warunków siedliskowych (klimatu) na przyrost drzew, przyrost drzew
narażonych na zanieczyszczenia środowiska, efekt żeru i gradacji owadów na przyrost drzew, przyrost drzew w
różnych warunkach geomorfologicznych, wpływ pożarów na przyrost drzew
Ćwiczenia terenowe: zbiór materiału empirycznego, dobór stanowisk i drzew do poboru prób
Ćwiczenia kameralne –laboratoryjne przygotowanie próbek, pomiary parametrów słojów przyrostu rocznego,
wykonanie przykładowej analizy dendroekologicznej

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

-

Założenia wstępne17):

-

Efekty kształcenia18):

01
–
zna
zasady
prowadzenia
badań
dendroekologicznych
02 – potrafi określić wpływ czynników środowiskowych
na przyrost drzew na grubość
03 – potrafi dokonać zbioru i przygotowania materiału
badawczego

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

01-06 wykonany projekt zakończony raportem, test zaliczeniowy

04 – przeprowadza analizę dendroekologiczną wraz z
interpretacją wyników
05 – prezentuje uzyskane wyniki w postaci prezentacji
lub posteru
06 - potrafi przygotować i zaprezentować raport
końcowy z przeprowadzonych analiz

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
złożone projekty, treść pytań egzaminacyjnych, zadania w studium przypadku
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
projekt – 40%, test zaliczeniowy – 60%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

sala dydaktyczna z dostępem do komputerów, laboratorium, sala wykładowa, w terenie

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Zielski A. Krąpiec M. 2004 Dendrochronologia. Wydawnictwo Naukowe PWN
2. Schweingruber F.H. 1996. Tree rings and environment – dendroecology. WSL/FNP Birmensdorf
3. Hughes M.K., Swetnam T.W, Diaz H.F. 2010. Dendroclimatology. Progress and Prospects. Springer
4. Stoffel M., Bollschweiler M., Butler D.R., Luckman B.H. 2010. Tree Rings and Natural Hazards . Springer
UWAGI24):
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

42h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:

1,5 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu

26)

zna zasady prowadzenia badań dendroekologicznych

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W05, K2_W06

02

potrafi określić wpływ czynników środowiskowych na przyrost drzew na grubość

K2_W05, K2_W06

03

potrafi dokonać zbioru i przygotowania materiału badawczego

K2_U01, K2_K03, K2_K04

04

przeprowadza analizę dendroekologiczną wraz z interpretacją wyników

K2_U02, K2_U04, K2_U09,

05

prezentuje uzyskane wyniki w postaci prezentacji lub posteru

K2_U03, K2_U14,

06

potrafi przygotować i zaprezentować raport końcowy z przeprowadzonych analiz

K2_U03, K2_U13,

Nr /symbol
efektu
01

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE – METODA REPREZENTACYJNA

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

SPECIALISATION – SURVEY SAMPLING

4)

ECTS 2)

1,5

Leśnictwo

Kierunek studiów :
Koordynator przedmiotu5):
6)

Prowadzący zajęcia :
7)

dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW
dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW

Jednostka realizująca :

Wydział Leśny, Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot
kierunkowy/fakultatywny.

10)

Cykl dydaktyczny :

b) stopień II rok II
11)

Jęz. wykładowy :

sem. letni

c) niestacjonarne
polski

Założenia i cele przedmiotu12):
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

a)

wykład

liczba godzin 15

wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu, indywidualny projekt studencki
Wprowadzenie, definicje, techniczne podstawy obliczeń
Estymacja statystyczna
Sposoby pobierania próby, porównanie różnych metod pobierania próby, operat losowania, plan losowania,
schemat losowania
Podstawowe schematy losowania: losowanie proste ze zwracaniem i bez zwracania, proporcjonalne,
systematyczne i warstwowe
Praktyczna realizacja schematów losowania

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia :

01 – zna sposoby pobierania próby i teorię estymacji
statystycznej
02 – potrafi wybrać właściwą metodę pobierania próby
i opracować operat losowania
03 – potrafi uogólnić wyniki z próby na całą badaną
zbiorowość

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Ocena projektów, zaliczenie pisemne

18)

04 - potrafi przeprowadzić obliczenia z wykorzystaniem
odpowiedniego oprogramowania
05 – potrafi zinterpretować uzyskane wyniki i na ich
bazie podejmować racjonalne decyzje
06 – potrafi oszacować błąd estymacji

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
złożone projekty
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
projekty – 100%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

sala dydaktyczna z dostępem do komputerów

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Zasępa R., Metoda reprezentacyjna, Warszawa PWE, 1972
2. Bracha Cz.: Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej. PWN Warszawa 1996.
3. Bruchwald A. 1999. Dendrometria. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
4. Cochran W.G. 1977. Sampling techniques. John Wiley and Sons, New York
5. Freese F. 1962. Elementary forest sampling. Agriculture Handbook No. 232. U.S. Department of Agriculture Forest Service.
UWAGI24):
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

45h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

0,5 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:

1 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu

26)

zna sposoby pobierania próby i teorię estymacji statystycznej

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W01

02

potrafi wybrać właściwą metodę pobierania próby i opracować operat losowania

K2_W01, K2_U01

03

potrafi uogólnić wyniki z próby na całą badaną zbiorowość

K2_W01

04
05

potrafi przeprowadzić obliczenia z wykorzystaniem oprogramowania do analiz K2_W01, K2_W10
statystycznych
potrafi zinterpretować uzyskane wyniki i na ich bazie podejmować racjonalne decyzje
K2_W01, K2_U05, K2_U06

06

potrafi oszacować błąd estymacji

Nr /symbol
efektu
01

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

K2_W01

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE – MODELOWANIE WZROSTU DRZEW I
ECTS 2)

Nazwa przedmiotu1):

DRZEWOSTANÓW

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

SPECIALISATION – GROWTH AND YIELD MODELING

4)

1,5

Leśnictwo

Kierunek studiów :
Koordynator przedmiotu5):
6)

Prowadzący zajęcia :
7)

dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW
dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW

Jednostka realizująca :

Wydział Leśny, Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot
kierunkowy/fakultatywny.

10)

Cykl dydaktyczny :

b) stopień II rok II
11)

Jęz. wykładowy :

sem. letni

c) niestacjonarne
Polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a)

wykład

liczba godzin . 15

Metody dydaktyczne14):

wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu, indywidualny projekt studencki

Pełny opis przedmiotu15):

Wprowadzenie, podstawowe pojęcia, specyfika modelowania ekosystemów leśnych, podejścia do modelowania
wzrostu drzewostanów, definicja matematycznego modelu wzrostu, historia i budowa tablic zasobności i modeli
wzrostu; Przyrodnicze podstawy budowy modeli wzrostu; Klasyfikacja modeli wzrostu; Przykłady modeli
wzrostu; Zastosowanie modeli wzrostu; Modelowanie bonitacji i wzrostu wysokości; Modelowanie konkurencji w
drzewostanie; Modelowanie rozkładów pierśnic drzew w drzewostanie; Modelowanie miąższości drzew i
drzewostanów; Modelowanie biomasy drzew i drzewostanów

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

01 – zna procesy zachodzące w drzewostanie, wie jak
kształtują się relacje ilościowe między różnymi
cechami drzewostanu i wie jak zmieniają się one z
wiekiem
02 – potrafi przedstawić w formie zapisu
matematycznego relacje między cechami ilościowymi
drzewostanu a wiekiem lub innymi parametrami drzew
lub drzewostanu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Ocena projektów

03 – potrafi przeprowadzić prognozę zmian
parametrów drzewostanu
04 – potrafi wykorzystać wyniki prognoz w celu
zoptymalizowania postępowania gospodarczego
05 -

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
złożone projekty
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Ocena projektów – 100%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

sala dydaktyczna z dostępem do komputerów

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Vanclay, J.K., 1994. Modelling Forest Growth and Yield: Applications to Mixed Tropical Forests. CAB International, Wallingford, U.K
2. Pretzsch H. 2010: Forest Dynamics, Growth and Yield. Springer Verlag, Berlin. ISBN 978-3-642-14861-3
3. Burkhart H.E., Tomé M. 2012. Modeling Forest Trees and Stands. Springer Verlag, Berlin.
4. różne artykuły w leśnych czasopismach naukowych
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

42 H

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

0,5 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol
efektu
01

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
zna procesy zachodzące w drzewostanie, wie jak kształtują się relacje ilościowe między

1,5 ECTS

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W06

różnymi cechami drzewostanu i wie jak zmieniają się one z wiekiem

03

potrafi przedstawić w formie zapisu matematycznego relacje między cecha ilościowymi K2_W01, K2_U01, K2_U04
drzewostanu a wiekiem lub innymi parametrami drzew lub drzewostanu
potrafi przeprowadzić prognozę zmian parametrów drzewostanu
K2_W01, K2_W10, K2_U01, K2_U09

04

potrafi wykorzystać wyniki prognoz w celu zoptymalizowania postępowania gospodarczego

02

05

K2_W07, K2_U02, K2_U12, K2_K09

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE – OKREŚLANIE PRZYROSTU DRZEW I
ECTS 2)

Nazwa przedmiotu1):

DRZEWOSTANÓW

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

SPECIALISATION – TREES AND STANDS INCREMENT ESTIMATION

4)

1,5

Leśnictwo

Kierunek studiów :
Koordynator przedmiotu5):
6)

Prowadzący zajęcia :
7)

Dr inż. Robert Tomusiak
Dr inż. Robert Tomusiak,

Jednostka realizująca :

Wydział Leśny, Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot
kierunkowy/fakultatywny.

10)

b) stopień II

rok II
11)

Jęz. wykładowy :

c) niestacjonarne

Cykl dydaktyczny :

sem. zimowy

Założenia i cele przedmiotu12):

Zajęcia przedstawiają różne metody oceny i pomiaru przyrostu drzew i drzewostanów.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

a)

wykład

polski

liczba godzin ..15..;

wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu, indywidualny projekt studencki
Wzrost i przyrost, pojęcia, rozmiar, znaczenie gospodarcze
Określanie przyrostu miąższości drzewa leżącego
Określanie przyrostu miąższości drzewa stojącego
Określanie przyrostu elementów miąższości (krzywa przyrostu pierśnic, przyrost wysokości)
Określanie przyrostu miąższości drzewostanu (drzewa próbne, tablice miąższości, tablice przyrostu miąższości).
Szacowanie przyrostu.
Prognozowanie przyrostu, tablice zasobności, modele wzrostu
Określanie przyrostu miąższości dużych obszarów leśnych.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

01 – zna metody określania przyrostu miąższości i
elementów miąższowi drzew i drzewostanów
02 – potrafi zastosować przyrządy pomiarowe oraz
wybrać i zastosować odpowiednią metodę określania
przyrostu drzew i drzewostanów
03 – potrafi określić dokładność zastosowanej metody
określania przyrostu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Projekty – 02, 03, 05 Zaliczenie pisemne – 01, 02, 04

04. - zna relacje miedzy stanem ekosystemu leśnego
i zachodzących w nim procesów a przyrostem drzew i
drzewostanów
05 - potrafi ocenić konsekwencje podejmowanych
działań gospodarczych na kształtowanie się przyrostu
drzew i drzewostanów

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
złożone projekty, treść pytań zaliczeniowych
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):

Projekty – 40%, Zaliczenie pisemne – 60%

Miejsce realizacji zajęć22):

sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Bruchwald A. 1999. Dendrometria. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
2. Grochowski J. 1973. Dendrometria. PWRiL, Warszawa.
3. Borowski M. 1971.Tablice przyrostu miąższości strzał sosny starszych klas wieku. FFP A 17
4. Bruchwald a. 1971. Metoda określania bieżącego przyrostu miąższości drzewostanu przy zastosowaniu właściwej liczby kształtu fl/3. FFP, A 18
5. Dudek A. 1976. Tablice procentu przyrostu miąższości dla drzewostanów sosnowych. FFP, A 22
6. Grochowski J. 1960. Metoda określania wstecz bieżącego przyrostu miąższości drzewostanu za pomocą tablic miąższości. FFP, A 4.
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

45 h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

0,5 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:

1,0 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr /symbol
efektu
01

26)

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
zna metody określania przyrostu miąższości i elementów miąższowi drzew i drzewostanów

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W07, K2_U01

03

potrafi zastosować przyrządy pomiarowe oraz wybrać i zastosować odpowiednią metodę K2_W07, K2_U01, K2_U04
określania przyrostu drzew i drzewostanów
potrafi określić dokładność zastosowanej metody określania przyrostu
K2_W01, K2_U01, K2_U05

04

zna relacje miedzy stanem ekosystemu leśnego i zachodzących w nim procesów a

02

05

przyrostem drzew i drzewostanów

K2_W06, K2_K05

potrafi ocenić konsekwencje podejmowanych działań gospodarczych na kształtowanie się

K2_W09, K2_U06

przyrostu drzew i drzewostanów

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

ZAJĘCIA SPECJALIZAYJNE – TESTY STATYSTYCZNE

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

SPECIALISATION – STATISTICAL TESTS

4)

ECTS 2)

1,5

Leśnictwo

Kierunek studiów :
Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Robert Tomusiak

6)

Prowadzący zajęcia :

dr inż. Robert Tomusiak

7)

Jednostka realizująca :

Wydział Leśny, Samodzielny Zakład Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot
kierunkowy/fakultatywny.

10)

b) stopień II

rok …II…

Jęz. wykładowy : polski

Cykl dydaktyczny :

sem. letni

Założenia i cele przedmiotu12):

Zajęcia prezentują różne metody testowania hipotez statystycznych
a)

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

c) stacjonarne / niestacjonarne

11)

wykład

liczba godzin 15

Metody dydaktyczne14):

wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu, indywidualny projekt studencki

Pełny opis przedmiotu15):

Techniki wnioskowania statystycznego. Formułowanie i weryfikacja hipotez statystycznych w badaniach
przyrodniczych.
Hipotezy parametryczne i nieparametryczne. Testy t-Studenta dla zmiennych niepowiązanych i dla zmiennych
powiązanych.
Testy dla współczynników korelacji. Testy dla wskaźników strutktury.
Podstawy analizy wariancji. Jednoczynnikowa analiza wariancji. Testy post-hoc.
Wieloczynnikowa analiza wariancji.
Testy nieparametryczne dla dwóch niezależnych próbek (Test serii Walda-Wolfowitza, Test U Manna-Whitneya,
Test Kołmogorowa-Smirnowa). Testy nieparametryczne dla dwóch próbek niezależnych (Test znaków, Test
kolejności par Wilcoxona, Test McNemara).
Nieparametryczne odpowiedniki analizy wariancji (Test Kruskala-Wallisa, Test Friedmana, Test Chi-kwadrat).
Korelacje nieparametryczne (R Spearmana, Tau Kendalla, Test Chi-kwadrat). Testy zgodności.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Statystyka matematyczna

17)

Założenia wstępne :

-

Efekty kształcenia18):

01 – posiada wiedzę o technikach wnioskowania
statystycznego
02 – potrafi przygotować dane do analiz w pakietach
statystycznych
03 – formułuje hipotezy badawcze

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Projekty – 02, 03, 04, 05 Egzamin – 01, 03, 04

04 – potrafi dobrać odpowiednie narzędzie do
weryfikacji hipotez statystycznych
05 – posługuje się oprogramowaniem wspomagającym
analizy statystyczne

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
wykonane projekty, treść pytań egzaminacyjnych
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Projekty – 50%, Egzamin – 50%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

sala dydaktyczna z dostępem do komputerów, sala wykładowa
23)

Literatura podstawowa i uzupełniająca :
1.Stanisz A., 2007. Przystępny kurs statystyki, t. 1-3. StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków.
2. Luszniewicz A., Słaby T., 2008. Statystyka z pakietem komputerowym Statistica PL. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
3. Bruchwald A., 1997. Statystyka matematyczna dla leśników. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
4. Kala R., 2005. Statystyka dla przyrodników. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

37 h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:

0,5 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol
efektu
01

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
posiada wiedzę o technikach wnioskowania statystycznego

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W01, K1_W03

02

potrafi przygotować dane do analiz w pakietach statystycznych

K1_U14, K1_U15

03

formułuje hipotezy badawcze

K1_W01, K1_W03

04

potrafi dobrać odpowiednie narzędzie do weryfikacji hipotez statystycznych

K1_W01, K1_W03

05

posługuje się oprogramowaniem wspomagającym analizy statystyczne

K1_U14, K1_U15

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE – WIELOWYMIAROWA ANALIZA DANYCH

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

SPECIALISATION – MULTIDIMENSIONAL DATA ANALYSIS

4)

ECTS 2)

1,5

Leśnictwo

Kierunek studiów :
Koordynator przedmiotu5):
6)

Prowadzący zajęcia :
7)

dr inż. Rafał Wojtan
dr inż. Rafał Wojtan

Jednostka realizująca :

Wydział Leśny, Samodzielny Zakład Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot
kierunkowy/fakultatywny.

10)

b) stopień II

rok …II…

c) stacjonarne

11)

Jęz. wykładowy :

Cykl dydaktyczny :

sem. zimowy

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest zapoznanie z różnymi technikami i metodami analizy danych empirycznych.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
14)

a)
b)

wykłady

ćwiczenia

polski

liczba godzin 9.
liczba godzin

6

Metody dydaktyczne :

wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu, indywidualny projekt studencki

Pełny opis przedmiotu15):

Tematyka zajęć:
Regresja liniowa dwóch i wielu zmiennych. Regresja nieliniowa. Analiza szeregów czasowych.
Analiza wariancji i kowariancji. Analiza składowych głównych. Analiza skupień.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

01 – zna podstawy teoretyczne zastosowania metod
wielowymiarowej analizy danych
02 – potrafi zidentyfikować problem badawczy i dobrać
odpowiednią metodę analizy danych

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Projekty – 02, 03 Zaliczenie pisemne – 01, 03, 04

03 – potrafi zinterpretować uzyskane wyniki analizy
04 - potrafi budować modele
statystyczne
analizowanych zjawisk i potrafi określić możliwości ich
praktycznego zastosowania

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
złożone projekty, treść pytań egzaminacyjnych, zadania w studium przypadku
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Projekty- 30%, Zaliczenie pisemne – 70%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

pracownia komputerowa

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Stanisz A. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. StatSoft Polska. Kraków 2006
2. Luszniewicz A., Słaby T. Statystyka z pakietem komputerowym Statistica PL. Wydawnictwo C.H. Beck
3. Bruchwald A. Statystyka matematyczna dla leśników. Wydawnictwo SGGW.
UWAGI24):
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

42 h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

0,5 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:

0,5 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
efektu
01
zna podstawy teoretyczne zastosowania metod wielowymiarowej analizy danych

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W01, K2_W10

02

potrafi zidentyfikować problem badawczy i dobrać odpowiednią metodę analizy danych

K2_W01, K2_U01

03

potrafi zinterpretować uzyskane wyniki analizy

K2_W01, K2_W07,

04

potrafi budować modele statystyczne analizowanych zjawisk i potrafi określić możliwości

K2_W01, K2_W07, K2_W09, K2_U02,

ich praktycznego zastosowania

K2_K11, K2_K12

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

DOŚWIADCZALNICTWO LEŚNE

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

EXPERIMENTAL DESIGN IN FORESTRY

4)

ECTS 2)

3

Leśnictwo

Kierunek studiów :
5)

Koordynator przedmiotu :
6)

Prowadzący zajęcia :
7)

dr inż. Robert Tomusiak
dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW, dr inż. Robert Tomusiak, dr inż. Rafał Wojtan, dr Szymon Bijak

Jednostka realizująca :

Wydział Leśny, Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

9)

Status przedmiotu :

a) przedmiot podstawowy.

b) stopień II rok I

Cykl dydaktyczny10):

sem. zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z zaawansowanymi technikami z zakresu statystyki
matematycznej, eksploracji danych i metody reprezentacyjnej oraz metodami przeprowadzania eksperymentów
badawczych, co ma umożliwić wykorzystanie ich w różnych dziedzinach leśnictwa oraz zaplanowanie,
przeprowadzenie i przeanalizowanie wyników badań w ramach przygotowywania pracy dyplomowej
magisterskiej.
a) wykład .
liczba godzin 10.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

14)

c) niestacjonarne

b)

ćwiczenia audytoryjne

liczba godzin

c)

ćwiczenia projektowe

liczba godzin . 2

8

Metody dydaktyczne :

wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu, indywidualny projekt studencki, analiza przypadku

Pełny opis przedmiotu15):

W ramach wykładów prezentowane są następujące zagadnienia: skale pomiarowe, graficzna prezentacja
danych, statystyka opisowa, podstawy wnioskowania statystycznego, sposoby budowy przedziału ufności dla
średniej arytmetycznej, testowanie hipotez statystycznych, metoda reprezentacyjna, losowanie warstwowe,
analiza regresji, sposoby szacowania parametrów modelu regresyjnego, transformacja zmiennych, regresja
nieliniowa, zastosowanie i procedura analizy wariancji, oszacowanie wariancji, sumy kwadratów, rozkład F, testy
post-hoc, źródła pozyskiwania danych, doświadczenia czynnikowe, układy doświadczenia jedno- i
dwuczynnikowego, założenia testów nieparametrycznych, moc testów, testy nieparametryczne dla prób
niezależnych i zależnych, współczynnik korelacji rang, test chi-kwadrat, test Kołmogorova, test KołmogorovaSmirnova, test Shapiro-Wilka, eksploracyjna analiza danych: analiza rozkładów, analiza macierzy korelacji,
analiza tabel wielodzielczych, analiza skupień, analizy / techniki graficzne, analiza skupień: cel, miary odległości,
metody aglomeracyjne i podziałowe, metody hierarchiczne i niehierarchiczne.
W czasie ćwiczeń student poznaje oprogramowanie statystyczne, w tym obsługę pakietu Statistica (import i
przetwarzanie danych, transformacja zmiennych, statystyka opisowa, graficzna prezentacja danych, testy
parametryczne, jedno i dwuczynnikowa analiza wariancji, badanie i analiza interakcji, testy nieparametryczne,
regresja i korelacja liniowa i nieliniowa.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

-

Założenia wstępne17):

podstawy obsługi komputera

Efekty kształcenia18):

01 - umie przygotować dane do przetwarzania za
pomocą oprogramowania statystycznego
02 - potrafi zaprezentować dane w postaci
tabelarycznej i graficznej oraz scharakteryzować
podstawowe cechy analizowanego zbioru
03 - zna pojęcia z zakresu estymacji statystycznej,
testowania
hipotez
statystycznych,
planowania
eksperymentów, analizy wariancji oraz regresji i
korelacji (również w języku angielskim)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

01- 08 – zaliczenie końcowe: rozwiązanie na podstawie dostarczonych danych problemów z zakresu technologii
drewna i nauk przyrodniczych, interpretacja uzyskanych wyników i przygotowanie raportu

04 - rozumie założenia omawianych metod
statystycznych
05 - potrafi dobrać odpowiednią metodę do
rozwiązywanego problemu
06 - potrafi wykonać analizy danych za pomocą
oprogramowania statystycznego
07 - potrafi zinterpretować wyniki przeprowadzonych
analiz statystycznych
08 - potrafi przygotować raport z przeprowadzonych
analiz

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
raport z zaliczenia
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
zaliczenie pisemne z wykorzystaniem komputera – 100%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

sala dydaktyczna z dostępem do komputerów, sala wykładowa

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Stanisz A. 2006. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL. Tom 1. Statsoft Polska, Kraków. 532 s.
2. Stanisz A. 2006. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL. Tom 2. Statsoft Polska, Kraków. 868 s.
3. Zieliński T. 1999. Jak pokochać statystykę czyli STATISTICA do poduszki. Statsoft Polska, Kraków. 256 s.
4. Mądry W. 2003. Doświadczalnictwo: doświadczenia czynnikowe - wykłady i ćwiczenia. Wyd. SGGW Warszawa, 139 s.
5. Freese F. 1967. Elementary statistical methods for foresters. Agriculture Handbook 317. US Department of Agriculture, Forest Service.
6. Freese F. 1962. Elementary forest sampling. Agriculture Handbook 232. US Department of Agriculture, Forest Service.
UWAGI24):
Angielskojęzyczne pozycje literatury dostępne na stronach USDA Forest Service

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Nazwa przedmiotu1):

SEMINARIUMA MATEMATYCZNA

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

SEMINAR

4)

Numer katalogowy:

ECTS 2)

1

Leśnictwo

Kierunek studiów :
Koordynator przedmiotu5):
6)

Prowadzący zajęcia :
7)

dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW
dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW

Jednostka realizująca :

Wydział Leśny, Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot podstawowy.

10)

b) stopień II rok I

c) niestacjonarne

11)

Jęz. wykładowy : polski

Cykl dydaktyczny :

sem. letni

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy magisterskiej.
a)

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

ćwiczenia kameralne

liczba godzin

10

Metody dydaktyczne14):

Instruktaż, dyskusja panelowa, prezentacja projektu

Pełny opis przedmiotu15):

Poruszana tematyka: wymagania dotyczące pracy naukowej, elementy prac projektowych i badawczych,
sposoby zbierania i przetwarzania danych oraz prezentacji wyników, korzystanie z dostępnej literatury
przedmiotu. Student ma za zadanie przygotować i przedstawić w formie prezentacji materiał dotyczący
przeglądu literatury z zakresu wybranego tematu pracy magisterskiej.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

-

Założenia wstępne17):

-

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

01 - zna zaawansowane źródła, metody, techniki i
technologie pozyskiwania danych służące do
charakteryzowania środowiska leśnego i procesów w
nim zachodzących
02 - stosuje specjalistyczne metody
analityczne
przydatne w rozwiązywaniu zadań z zakresu leśnictwa

03 – potrafi przygotować i przedstawić prezentację
dotyczącą problematyki związanej z wybranym
tematem pracy magisterskiej
04 - zna krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu w
zakresie pisanej pracy magisterskiej
05 - posiada umiejętność zadawania pytań i
prowadzenia
dyskusji
dotyczącej
zagadnień
poruszanych podczas seminarium

01-05 ocena aktywności studenta na zajęciach, ocena sposobu i treści prezentacji

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Prezentacje, arkusze bieżącej oceny aktywności
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Aktywność podczas seminariów 50%, prezentacja 50%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
UWAGI24):
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

30 h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

0,5 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:

1,5 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
efektu
01
zna zaawansowane źródła, metody, techniki i technologie pozyskiwania danych służące do
charakteryzowania środowiska leśnego i procesów w nim zachodzących
02
stosuje specjalistyczne metody analityczne przydatne w rozwiązywaniu zadań z zakresu
leśnictwa
03
potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą problematyki związanej z
wybranym tematem pracy magisterskiej
04
zna krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu w zakresie pisanej pracy magisterskiej
05
posiada umiejętność zadawania pytań i prowadzenia dyskusji dotyczącej zagadnień
poruszanych podczas seminarium

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W11, K2_U04
K2_W01, K2_U01, K2_U04
K2_U03, K2_U14, K2_W14,
K2_W14, K2_U15
K2_U03, K2_U04

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Nazwa przedmiotu1):

SEMINARIUMA MATEMATYCZNA

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

SEMINAR

4)

Numer katalogowy:

ECTS 2)

1

Leśnictwo

Kierunek studiów :
Koordynator przedmiotu5):

dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW

6)

Prowadzący zajęcia :

dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW

7)

Jednostka realizująca :

Wydział Leśny, Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot podstawowy.

10)

b) stopień II rok II

c) niestacjonarne

11)

Jęz. wykładowy : polski

Cykl dydaktyczny :

sem. zimowy

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy magisterskiej.
a)

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

ćwiczenia kameralne

liczba godzin 10

Metody dydaktyczne14):

Instruktaż, dyskusja panelowa, prezentacja projektu

Pełny opis przedmiotu15):

Poruszana tematyka: prowadzenie prac badawczych, sposoby analizy danych, podejście indukcyjne i
dedukcyjne, pisanie prac naukowych. Student ma za zadanie przygotować i przedstawić w formie prezentacji
metodykę i wstępne wyniki z zakresu wybranego tematu pracy magisterskiej.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

-

17)

Założenia wstępne :

01 - zna zaawansowane źródła, metody, techniki i
technologie pozyskiwania danych służące do
charakteryzowania środowiska leśnego i procesów w
nim zachodzących
02 - stosuje specjalistyczne metody
analityczne
przydatne w rozwiązywaniu zadań z zakresu leśnictwa

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

03 – potrafi przygotować i przedstawić prezentację
dotyczącą problematyki związanej z wybranym
tematem pracy magisterskiej
04 - zna krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu w
zakresie pisanej pracy magisterskiej
05 - posiada umiejętność zadawania pytań i
prowadzenia
dyskusji
dotyczącej
zagadnień
poruszanych podczas seminarium

01-05 ocena aktywności studenta na zajęciach, ocena sposobu i treści prezentacji

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Prezentacje, arkusze bieżącej oceny aktywności
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Aktywność podczas seminariów 50%, prezentacja 50%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
UWAGI24):
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

30

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

0,5 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:

1,5 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr /symbol
efektu
01
02
03
04
05

26)

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
zna zaawansowane źródła, metody, techniki i technologie pozyskiwania danych służące do
charakteryzowania środowiska leśnego i procesów w nim zachodzących
stosuje specjalistyczne metody analityczne przydatne w rozwiązywaniu zadań z zakresu
leśnictwa
potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą problematyki związanej z
wybranym tematem pracy magisterskiej
zna krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu w zakresie pisanej pracy magisterskiej
posiada umiejętność zadawania pytań i prowadzenia dyskusji dotyczącej zagadnień
poruszanych podczas seminarium

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W11, K2_U04
K2_W01, K2_U01, K2_U04
K2_U03, K2_U14, K2_W14,
K2_W14, K2_U15
K2_U03, K2_U04

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Nazwa przedmiotu1):

SEMINARIUMA MATEMATYCZNA

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

SEMINAR

4)

Numer katalogowy:

ECTS 2)

1

Leśnictwo

Kierunek studiów :
Koordynator przedmiotu5):
6)

Prowadzący zajęcia :
7)

dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW
dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW

Jednostka realizująca :

Wydział Leśny, Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot podstawowy.

10)

b) stopień II

rok …II…

c) niestacjonarne

11)

Jęz. wykładowy : polski

Cykl dydaktyczny :

sem. letni

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy magisterskiej.
a)

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

ćwiczenia kameralne

liczba godzin 10

Metody dydaktyczne14):

Instruktaż, dyskusja panelowa, prezentacja projektu

Pełny opis przedmiotu15):

Poruszana tematyka: wnioskowanie indukcyjne i dedukcyjne, prezentacja wyników badań, pisanie prac
naukowych. Student ma za zadanie przygotować i przedstawić w formie prezentacji końcowe wyniki z zakresu
wybranego tematu pracy magisterskiej i ich analizę wraz z wnioskami.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

-

17)

Założenia wstępne :

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

01 - zna zaawansowane źródła, metody, techniki i
technologie pozyskiwania danych służące do
charakteryzowania środowiska leśnego i procesów w
nim zachodzących
02 - stosuje specjalistyczne metody
analityczne
przydatne w rozwiązywaniu zadań z zakresu leśnictwa

03 – potrafi przygotować i przedstawić prezentację
dotyczącą problematyki związanej z wybranym
tematem pracy magisterskiej
04 - zna krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu w
zakresie pisanej pracy magisterskiej
05 - posiada umiejętność zadawania pytań i
prowadzenia
dyskusji
dotyczącej
zagadnień
poruszanych podczas seminarium

01-05 - ocena aktywności studenta na zajęciach, ocena sposobu i treści prezentacji

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Prezentacje, arkusze bieżącej oceny aktywności
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Aktywność podczas seminariów 50%, prezentacja 50%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
UWAGI24):
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

30h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

0,5 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:

1 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
efektu
01
zna zaawansowane źródła, metody, techniki i technologie pozyskiwania danych służące do
charakteryzowania środowiska leśnego i procesów w nim zachodzących
02
stosuje specjalistyczne metody analityczne przydatne w rozwiązywaniu zadań z zakresu
leśnictwa
03
potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą problematyki związanej z
wybranym tematem pracy magisterskiej
04
zna krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu w zakresie pisanej pracy magisterskiej
05
posiada umiejętność zadawania pytań i prowadzenia dyskusji dotyczącej zagadnień
poruszanych podczas seminarium

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W11, K2_U04
K2_W01, K2_U01, K2_U04
K2_U03, K2_U14, K2_W14,
K2_W14, K2_U15
K2_U03, K2_U04

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
Rok akademicki:

Grupa przedmiotów:

Nazwa przedmiotu1):

Polityka leśna

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Forest policy

Kierunek studiów4):

leśnictwo
5)

Koordynator przedmiotu :
6)

Numer katalogowy:

ECTS 2)

dr inż. Arkadiusz Gruchała

Prowadzący zajęcia :

Dr hab. Lech Płotkowski, prof. SGGW, dr inż. Arkadiusz Gruchała

Jednostka realizująca7):

Zakład Ekonomiki Leśnictwa

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

10)

1,0

b) stopień 2, rok 2, semestr 3

c) niestacjonarne

11)

Jęz. wykładowy : polski

Cykl dydaktyczny :

semestr zimowy

Założenia i cele przedmiotu12):

proces formułowania i ewolucja polityki leśnej w kraju i za granicą – elementy wspólne i różnicujące

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Wykład: liczba godzin 15

Metody dydaktyczne14):

wykład, ćwiczenia projektowe, studium przypadku, warsztaty

Pełny opis przedmiotu15):

Tematyka wykładów skupiać się będzie na następujących zagadnieniach:
1. Pojęcie (termin) „polityka leśna”.
2. Polityka leśna jako proces formułowania celów społeczno-gospodarczych leśnictwa i doborze
instrumentów ich realizacji.
3. Proces formułowania polityki leśnej (wprowadzenie, gromadzenie informacji, analiza opcji,
przygotowanie projektu dokumentu polityka leśna państwa, promocja założonej polityki leśnej i jej
legislacja.
4. Ustawa o lasach jako element polityki leśnej,
5. System zarządzania lasami i gospodarką leśną (uwagi ogólne, system zarządzania lasami),
6. Treść dokumentu „POLITYKA LEŚNA PAŃSTWA”:
7. Międzynarodowe uwarunkowania Polityki Leśnej Państwa.
8. Polityka leśna dla wybranych krajów europejskich.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

brak

Założenia wstępne17):

podstawy prawa

Efekty kształcenia18):

01 - zna podstawowe ustawodawstwo, przepisy i procedury prawne dotyczące polityki leśnej państwa,
również w kontekście międzynarodowym
02 - ma świadomość odpowiedzialności społecznej, zawodowej i etycznej za kształtowanie i stan
środowiska naturalnego oraz w stosunku do różnych grup społecznych.
03 - potrafi określić wpływ leśnictwa na rozwój obszarów wiejskich,
04 - potrafi analizować ekonomiczne i społeczne konsekwencje działań prowadzonych w gospodarstwie
leśnym oraz prowadzić działania w sytuacjach kryzysowych.

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

egzamin pisemny
arkusze pytań i odpowiedzi z części wykładowej
ocena końcowa – 100% ocena z egzaminu pisemnego
sala wykładowa

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Miller H. G., Płotkowski L.[1994]: Polityka leśna i gospodarowanie zapasem rosnącym. Oficyna Wydawnicza „Oikos”, Warszawa
2. Krott M. [2005]: Forest Policy Analysis” Springer Verlag, European Forest Institute
3. Zbiorowa [2006]: Lasy i leśnictwo krajów Unii Europejskiej. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Instytut badawczy Leśnictwa
4. Klocek A., Płotkowski L.[2007]: Wyzwania przyszłości polskiego leśnictwa. Polskie Towarzystwo Leśne, Kraków
5. Klocek A., Piekutin J., Płotkowski L. [2013]: Ekonomiczno-finansowe problemy w planowaniu urządzania lasu. Instytut Badawczy Leśnictwa,
Lasy Państwowe
6. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa [1997]: Polityka leśna państwa”. Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świat”,
Warszawa
7. Płotkowski L. [2004 ]: Wielofunkcyjna gospodarka leśna w rozwoju regionalnym. W „Urządzanie lasu wielofunkcyjnego”. Fundacja Rozwój
SGGW, Waeszawa
8. Płotkowski L. [2009]: Gospodarstwo leśne jako miejsce zatrudnienia i źródło dochodów ludności wiejskiej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie „Problemy rolnictwa światowego”, tom 9 (XXIV). Wydawnictwo SGGW, Warszawa
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : wykład 10 h, konsultacje 5 h,
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych
efektów kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu
Nr
/symbol
efektu
01
02
03
04

30 h; 1 ECTS
0,5 ECTS
- ECTS

26)

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
zna podstawowe ustawodawstwo, przepisy i procedury prawne dotyczące polityki leśnej
państwa, również w kontekście międzynarodowym
ma świadomość odpowiedzialności społecznej, zawodowej i etycznej za kształtowanie i
stan środowiska naturalnego oraz w stosunku do różnych grup społecznych.
potrafi określić wpływ leśnictwa na rozwój obszarów wiejskich,
potrafi analizować ekonomiczne i społeczne konsekwencje działań prowadzonych w
gospodarstwie leśnym oraz prowadzić działania w sytuacjach kryzysowych.

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W18
K1_K03
K1_W17
K1_U19

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Nazwa przedmiotu1):

Numer katalogowy:

ECTS 2)

Zarządzanie w leśnictwie

3

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):
Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):
6)

Dr inż. Krzysztof Janeczko

Prowadzący zajęcia :

Dr inż. Krzysztof Janeczko, dr inż. Stanisław Parzych

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Zakład Ekonomiki Leśnictwa

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

10)

b) stopień II

rok 2

c) niestacjonarne

11)

Jęz. wykładowy : polski

Cykl dydaktyczny :

Semestr zimowy

Założenia i cele przedmiotu12):

Przybliżenie zagadnień dotyczących procesów decyzyjnych w zarządzaniu, ilościowych technik zarządzania
oraz metod optymalizacji decyzji w leśnictwie.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

d)

wykłady

; liczba godzin 10;

e)

ćwiczenia projektowe

; liczba godzin 10;

f)

……………………………………………………………………………………; liczba godzin .......;

g)

……………………………………………………………………………………; liczba godzin .......;

Prezentacje multimedialne, projekty, rozwiązanie problemu, konsultacje
WYKŁADY:

Procesy decyzyjne w zarządzaniu gospodarstwem leśnym (typy problemów decyzyjnych, proces
podejmowania decyzji, struktura czasu podejmowania i realizacji decyzji oraz metody podejmowania
decyzji).

Ilościowe techniki zarządzania w leśnictwie (analiza wskaźnikowa, planowanie sieciowe: CPM i PERT).

Zastosowanie systemów wspomagania decyzji (DSS) w leśnictwie (metody i narzędzia).

Zasady i procedury budowy planu finansowo-gospodarczego PGL LP (plan roczny, wieloletni, plan
nakładów inwestycyjnych)

Pełny opis przedmiotu15):

ĆWICZENIA:

Techniki organizatorskie w pracy nadleśnictwa:
– planowanie i kontrola procesu pozyskania drewna z zastosowaniem wykresów Gantta i grafów
sieciowych (wykonanie tematu – aplikacja MS PROJECT);

Elementy metod rachunku ekonomicznego w zarządzaniu gospodarstwem leśnym:
– wybór techniki pracy za pomocą diagramu przełomu (wykonanie tematu – aplikacja MS EXCEL);
– wybór gęstości sieci dróg leśnych za pomocą diagramu syntezy i metody Lagrange'a (wykonanie
tematu – aplikacje MS EXCEL (solver) i MATH-CAD).

Plan finansowo-gospodarczy PGL LP:
–
budowa wybranych elementów planu finansowo-gospodarczego w SILP;
–
moduł „Planowanie” w systemie WebSILP;
–
centralny i lokalny system planów dostępny w aplikacji Business Objects.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):

Podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania

Efekty kształcenia18):

01 – nabywa umiejętność podejmowania i
optymalizacji decyzji,
02 – potrafi planować i kontrolować procesy
gospodarcze w leśnictwie,
03 – zna podstawowe funkcje aplikacji MS PROJECT,
04 – rozumie potrzebę doskonalenia umiejętności.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Kolokwium na zajęciach: 02, 03.
Ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat: 01, 02,04.

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):

Okresowe prace pisemne.
Złożone projekty.
Kolokwium na zajęciach – 60%.
Ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat – 40%.

Miejsce realizacji zajęć22):

Sala dydaktyczna

…………-

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Griffin R. W. 2010: Podstawy Zarządzania Organizacjami. PWN, Warszawa.
2. Heymanowski K. 1989: Zarys organizacji i zarządzania w Leśnictwie. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
3. Mikołajczyk Z., 1995: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
4. Walters D., 2007: Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi. PWN, Warszawa.
5. Wilczewski S., 2011: MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów. Wydawnictwo Helion, Gliwice.
UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Ochrona przyrody na świecie

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Nature protection around the world

4)

ECTS 2)

3

Leśnictwo

Kierunek studiów :
5)

Koordynator przedmiotu :

Ewa Referowska-Chodak

Prowadzący zajęcia6):

Ewa Referowska-Chodak

7)

Wydział Leśny, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW, Zakład Mikologii i Fitopatologii Leśnej

Jednostka realizująca :
Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Status przedmiotu9):

a) przedmiot specjalizacyjny /
fakultatywny

b)st. niestacj. stopień …II

Cykl dydaktyczny10):

St. niestacj. sem. letni

Jęz. wykładowy11): polski

12)

Założenia i cele przedmiotu :

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

rok …II c) niestacjonarne

Specjalizacja: Zapoznanie studentów z wybranymi zasadami i problemami ochrony przyrody na świecie
(konwencje, organizacje, międzynarodowe sieci chronionych obiektów, ochrona przyrody w wybranych
państwach)
Fakultet: Zapoznanie studentów z wybranymi zasadami i problemami ochrony przyrody na świecie (konwencje)

a)

Wykład liczba godzin ....10.;

podająca i problemowa (wykład z użyciem sprzętu multimedialnego i możliwością dyskusji)
Specjalizacja: Przegląd konwencji międzynarodowych pod kątem ochrony m.in. waleni, ptaków, ryb, fok, płazów
i gadów, nietoperzy, roślin. Konwencje ograniczone geograficznie i ponadregionalne. Działalność IUCN, UNEP,
WWF, UNESCO, GREENPEACE. Sieci ekologiczne m.in. CORINE, ECONET, EMERALD, NATURA 2000.
Ochrona przyrody w wybranych państwach, m.in. USA, Australii, Rosji, Brazylii, Tanzanii.
Fakultet: Przegląd konwencji międzynarodowych pod kątem ochrony m.in. waleni, ptaków, ryb, fok, płazów i
gadów, nietoperzy, roślin. Konwencje ograniczone geograficznie i ponadregionalne.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):

Podstawowe informacje dotyczące przyrody i jej ochrony z zakresu szkoły średniej i studiów pierwszego stopnia

Efekty kształcenia18):
(specjalizacja 01-06, fakultet 01-03, 06)

01
potrafi
przedstawić
najważniejsze
międzynarodowe konwencje i porozumienia dotyczące
ochrony przyrody
02 - potrafi opisać problemy i zasady międzynarodowej
ochrony wybranych grup organizmów
03
potrafi
scharakteryzować
wybrane
międzynarodowe organizacje ochrony przyrody (profil
działalności, wybrane osiągnięcia)
04
potrafi
scharakteryzować
wybrane
międzynarodowe ekologiczne sieci chronionych
obszarów

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Specjalizacja: 01-06 - pisemny test zaliczeniowy
Fakultet: 01-03, 06 – pisemny test zaliczeniowy

05 - potrafi przedstawić podstawowe fakty dotyczące
ochrony przyrody w wybranych omówionych w trakcie
zajęć państwach
06 - wie, gdzie szukać informacji dotyczących ochrony
przyrody na świecie
……-

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Lista obecności z uzyskanymi ocenami
kształcenia 20):
Zaliczenie - uzyskanie co najmniej 51% punktów z zaliczenia. Ocena końcowa: 51-60% punktów Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
dostateczna, 61-70% - dostateczna plus, 71-80% - dobra, 81-90% - dobra plus, 91-100% bardzo dobra
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Oryginalne strony internetowe poszczególnych konwencji międzynarodowych oraz światowych organizacji ochrony przyrody
2. Oryginalne strony internetowe światowych organizacji ochrony przyrody
3. Internetowe strony rządowe wybranych państw
4. Strona internetowa Komisji Europejskiej odnośnie do sieci Natura 2000 ( http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm) I jej polski
odpowiednik ( http://natura2000.gdos.gov.pl/)
5. Liro A. 1995. Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET - Polska. Wyd. Fundacja IUCN Poland, Warszawa
UWAGI24): ze względu na zmieniające się uwarunkowania prawne i rozwój dziedziny, jaką jest ochrona przyrody na świecie, zakłada się możliwość
modyfikacji programu

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Edukacja ekologiczna i ochrona przyrody

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Environmental education and nature protection

4)

ECTS 2)

3

Leśnictwo

Kierunek studiów :
5)

Koordynator przedmiotu :

Ewa Referowska-Chodak

Prowadzący zajęcia6):

Ewa Referowska-Chodak + pracownicy Zakładu

7)

Jednostka realizująca :

Wydział Leśny, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW, Zakład Mikologii i Fitopatologii Leśnej

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień …II….

Cykl dydaktyczny10):

Sem. zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Zapoznanie studentów z tematyką edukacji ekologicznej, w tym leśnej, i szeroko pojętej ochrony przyrody w
Polsce, a w szczególności w lasach (prawo, formy ochrony, problemy, finansowanie, możliwości działania)
a)

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

rok …II…

niestacjonarne

wykłady ………………………...………………………………………………; liczba godzin ..10.....;

b)

ćwiczenia kameralne………………………..…………………………………; liczba godzin ...10....;

c)

………………………..…………………………..………………………………; liczba godzin .......;

d)

……………………………………………………………………………………; liczba godzin .......;

podająca (wykład z użyciem sprzętu multimedialnego)
problemowa (możliwość dyskusji w trakcie zajęć)
praktyczna (realizacja projektu)
Wykłady: System ochrony przyrody w Polsce (najważniejsze dokumenty, zadania organów i służb ochrony
przyrody, inne grupy działające na rzecz przyrody, kto ustanawia formy ochrony przyrody, kto
administruje/zarządza, kiedy i gdzie plany ochrony, możliwość gospodarowania, na jakich zasadach, ochrona
przyrody poza granicami obszarów chronionych). Relacje między ochroną przyrody na świecie i w Polsce
(Konwencja Ramsarska, Paryska, Waszyngtońska, Bońska, Berneńska, z Rio, Helsińska, z Aarhus, Europejska
Konwencja Krajobrazowa, Ramowa Konwencja Karpacka, Dyrektywa Ptasia, Dyrektywa Siedliskowa). Bierna i
czynna ochrona ekosystemów nieleśnych (torfowiska wysokie, przejściowe i niskie, zbiorniki wodne, murawy
wysokogórskie, zbiorowiska łąkowe, murawy, wrzosowiska, solniska). System edukacji ekologicznej w Polsce
(dokumenty programowe, standardy w kształceniu, podstawy programowe - treści środowiskowe i warunki
realizacji dla poszczególnych grup wiekowych, cechy dobrego projektu edukacyjnego, nowoczesne metody
edukacji, system edukacji leśnej w Polsce). Finansowanie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w Polsce
(źródła krajowe i zagraniczne)
Ćwiczenia kameralne: Edukacja ekologiczna dla zrównoważonego rozwoju, strategie nauczania, formy edukacji
w podziale na bierne i czynne, metody nauczania (w tym podająca, praktyczna itp.), realizacja karty pracy do
zadanego tekstu. Przypomnienie zasad tworzenia ścieżek edukacyjnych i tablic informacyjnych dla potrzeb
edukacji – omówienie praktycznego projektu. Łowiectwo a ochrona przyrody. Zasady typowania obszarów
chronionych. Reżimy/metody ochrony przyrody (ochrona ścisła, częściowa, czynna, krajobrazowa, bierna,
czynna - ekosystemów i gatunków). Rola leśników w ochronie przyrody i edukacji ekologicznej.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Podstawowe informacje dotyczące ochrony przyrody i edukacji ekologicznej z zakresu szkoły średniej i studiów
pierwszego stopnia
01 - zna różne strategie, formy, metody i środki
edukacji ekologicznej
05 - zna wkład leśników w ochronę przyrody i edukację
02 - zna zasady tworzenia ścieżek edukacyjnych i
ekologiczną w Polsce
tablic informacyjnych
06 - zna źródła i możliwości finansowania ochrony
03 - zna system ochrony przyrody w Polsce i zasady
przyrody i edukacji ekologicznej w Polsce
funkcjonowania poszczególnych jego komponentów, a
07 - potrafi przygotować kartę pracy dla danej grupy
także powiązania systemu z ochroną przyrody na
wiekowej do zadanego tekstu
świecie
08 - potrafi ocenić prawidłowość wykonania danego
04 - potrafi scharakteryzować oraz przedstawić zalety i
obiektu/pomocy edukacyjnej (samodzielnie lub w
wady różnych sposobów ochrony przyrody, w tym w
zespole)
lasach (ochrona konserwatorska, zrównoważone
użytkowanie, ekologizacja gospodarki leśnej, ochrona
ścisła, czynna itd.)
01-06 - pisemny test zaliczeniowy (osobno z wykładów i ćwiczeń)
07 - projekt na ocenę (punkty)
08 - pisemne opracowanie (punkty)

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Lista obecności z uzyskanymi ocenami
kształcenia 20):
Ocena końcowa = prace pisemne związane z ćwiczeniami (max. ok. 1/3 sumarycznej liczby punktów za
przedmiot) + pisemne zaliczenie wykładów i ćwiczeń (max. ok. 2/3 liczby punktów, przy min. 51%
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
pozytywnych punktów). Skala oceny końcowej: 51-60% punktów - dostateczna, 61-70% - dostateczna
końcową21):
plus, 71-80% - dobra, 81-90% - dobra plus, 91-100% bardzo dobra.

Miejsce realizacji zajęć22):

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. 2004.92.880 z późn. zmianami
2. Ochrona środowiska (kolejne roczniki). Wyd. GUS, Warszawa
3. Seria: Poradnik edukacji leśnej społeczeństwa. Wyd. CILP, Warszawa
4. Gwiazdowicz D. J. (red.) 2004. Ochrona przyrody w lasach. I. Ochrona zwierząt. PTL, Oddział Wielkopolski, Wyd. ORNATUS, Poznań.
5. Gwiazdowicz D. J. (red.) 2004. Ochrona przyrody w lasach. II. Ochrona szaty roślinnej. PTL, Oddział Wielkopolski. Wyd. ORNATUS, Poznań.
6. Herbich J. (red.) 2004. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Wyd. Min. Środowiska, Warszawa (t. 1-5).
7. Tablice informacyjne i foldery w edukacji przyrodniczej. Podręcznik o sposobach komunikacji. 2001. Wyd. CEPL, Rogów
8. Christensen J. V., Linnemann M. 2001. Interpretacja przyrody na dobry początek. Wyd. CEPL, Rogów
9. Seria: Współczesne zagadnienia edukacji leśnej społeczeństwa. Studia i Materiały CEPL w Rogowie .
10. Seria: Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie. Studia i Materiały CEPL w Rogowie
UWAGI24): ze względu na zmieniające się uwarunkowania prawne i rozwój dziedziny, jaką jest ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, zakłada się
możliwość modyfikacji programu

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Geomatyka w leśnictwie

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Geomatics in forestry

4)

ECTS 2)

2

Leśnictwo

Kierunek studiów :
5)

Koordynator przedmiotu :
Prowadzący zajęcia6):
Jednostka realizująca7):

Dr hab. Krzysztof Będkowski, prof. SGGW
Pracownicy Zakładu Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i
Ekonomiki Leśnictwa, Wydział Leśny
Zakład Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki
Leśnictwa, Wydział Leśny

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy
……………………….

Cykl dydaktyczny10):

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

b) stopień 2…….

rok 1……

c) stacjonarne / niestacjonarne

11)

Jęz. wykładowy : w języku
polskim
W ramach przedmiotu studenci poznają współczesne zaawansowane metody pozyskiwania i przetwarzania
na potrzeby leśnictwa danych przestrzennych, pochodzących z pomiarów bezpośrednich, obrazów
lotniczych i satelitarnych, lotniczego skanowania laserowego oraz z istniejących zewnętrznych baz danych
wektorowych, rastrowych i opisowych.
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z:
sposobami przetwarzania metodami cyfrowymi i wykorzystania w leśnictwie informacji obrazowych
(obrazy lotnicze i satelitarne, dane skanowania laserowego) do określania cech taksacyjnych
drzewostanów, oceny stanu zdrowotnego lasów i inwentaryzacji zapasu,
metodami analiz przestrzennych służącymi do rozwiązywania bieżących problemów w gospodarstwie
leśnym, z uwzględnieniem leśnej mapy numerycznej i zewnętrznych baz danych udostępnianych
przez sieć Internet,
kształtowanie postaw praktycznego wykorzystania danych przestrzennych i narzędzi do ich
przetwarzania w gospodarce leśnej.
Przedmiot nawiązuje do zagadnień merytorycznych z zakresu geodezji, kartografii, fotogrametrii i
teledetekcji.
Semestr 1 zimowy

h)

Wykład…………………………………………………………… ……; liczba godzin 15 (5×3);

i)

Ćwiczenia laboratoryjne……………………………………………………; liczba godzin 15 (5×3);

Wykład, ćwiczenia laboratoryjne.
Wykłady

Typy i modele danych przestrzennych, ich źródła i sposoby przetwarzania. Analizy przestrzenne.

Numeryczny model terenu (NMT) i numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) w leśnictwie –
źródła danych, sposoby przetwarzania, zastosowanie.

Współczesne metody zbierania danych przestrzennych na potrzeby leśnictwa. Systemy
pozycjonowania satelitarnego GNSS i ich zastosowanie w leśnictwie.

Metody cyfrowego przetwarzania obrazów teledetekcyjnych i ich zastosowanie do określania
cech taksacyjnych drzewostanów, inwentaryzacji zapasu i oceny stanu zdrowotnego lasu.

Zastosowanie pomiarów fotogrametrycznych z wykorzystaniem cyfrowej stacji fotogrametrycznej
do pozyskiwania informacji przestrzennych dotyczących lasów.

Pełny opis przedmiotu15):

Ćwiczenia







Przykłady wykorzystania analiz przestrzennych do rozwiązywania bieżących problemów w
gospodarstwie leśnym.
Numeryczny model terenu w leśnictwie. Zastosowanie danych skanowania laserowego w
inwentaryzacji lasów.
Metody cyfrowego przetwarzania obrazów – wzmacnianie własności interpretacyjnych poprzez
poprawę kontrastu i dobór metody wizualizacji, podstawy cyfrowej klasyfikacji treści obrazów.
Zastosowanie fotogrametrii cyfrowej do uzyskiwania informacji przestrzennych dot. lasów
(wyznaczanie granic wydzieleń drzewostanowych, określanie cech taksacyjnych - wysokości
drzew i drzewostanów, składu gatunkowego, form zmieszania, zwarcia). Zastosowanie wyników
pomiarów fotogrametrycznych do inwentaryzacji zapasu.
Ocena składu gatunkowego oraz stanu zdrowotnego drzew i drzewostanów na podstawie
cyfrowego przetwarzania obrazów teledetekcyjnych.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Geodezja leśna, systemy informacji przestrzennej, fotogrametria i teledetekcja

Założenia wstępne17):

Student posiada podstawową wiedzę oraz umiejętności i kompetencje z zakresu przedmiotów
wprowadzających.

04 - Potrafi zdefiniować warunki cyfrowego
przetwarzania danych teledetekcyjnych w celu
rozpoznania
symptomów
uszkodzeń
lasów
powodowanych
przez
czynniki
biotyczne
i
abiotyczne.
05 – Potrafi, posługując się danymi przestrzennymi
różnego pochodzenia, wykonać pomiary wybranych
cech drzew i drzewostanów.
06 – Potrafi dobrać odpowiednie parametry danych
geomatycznych do realizacji zadań związanych z
taksacją i inwentaryzacją lasów.
07 – Potrafi pozyskiwać, przetwarzać i prezentować
informacje o lesie posługując się nowoczesnymi
technologiami geomatyki.
08 – Dba o jakość i staranność opracowań
wykonywanych na podstawie materiałów i za
pomocą narzędzi geomatycznych.

Efekty kształcenia18):

01 - Zna metody pozyskiwania i przetwarzania
danych przestrzennych (pomiarów bezpośrednich,
obrazów lotniczych i satelitarnych, systemów
pozycjonowania satelitarnego, fotogrametrycznych i
skanowania laserowego) do opisu środowiska
leśnego i procesów w nim zachodzących.
02 – Zna sposoby szacowania, pomiaru i
wizualizacji cech lasu na podstawie danych
przestrzennych.
03 – Zna podstawy działania algorytmów
oprogramowania z zakresu systemów informacji
przestrzennej, teledetekcji cyfrowej i fotogrametrii
cyfrowej.

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Efekty 1 do 8 – kolokwia pisemne na ćwiczeniach (4 w ciągu semestru), lub kolokwium poprawkowe (w
sesji poprawkowej).

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

Efekty 1 do 8 – kolokwia pisemne na ćwiczeniach (4 w ciągu semestru), lub kolokwium poprawkowe (w
sesji poprawkowej).
Kolokwia pisemne na ćwiczeniach (4 w ciągu semestru) – waga po 25%. W przypadku
nieusprawiedliwionego braku ocen (nieobecność na zajęciach) - kolokwium poprawkowe – waga 100%.
Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem programów do przetwarzania danych przestrzennych oraz
Miejsce realizacji zajęć22):
obrazów cyfrowych i pomiarów fotogrametrycznych.
Literatura podstawowa (poz. 1, 2) i uzupełniająca (poz. 3-7)23):
1. Geomatyka w Lasach Państwowych. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa 2010. Elektroniczna wersja do pobrania ze strony
www.geomatyka.lasy.gov.pl/web/geomatyka
2. Adamczyk J., Będkowski K. Wyd. I 2005, Wyd. II 2007. Metody cyfrowe w teledetekcji. Wydawnictwo SGGW.
3. Kurczyński Z. 2006. Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi. T.1,2. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
4. Remote Sensing of Environment. Elsevier Science. Biblioteka SGGW. Wykaz pełnotekstowych czasopism elektronicznych SGGW.
5. International Journal of Remote Sensing. Taylor & Francis Group. Biblioteka SGGW. Wykaz pełnotekstowych czasopism elektronicznych SGGW.
6. Piekarski E. 2000. Podstawy fotogrametrii i fotointerpretacji leśnej. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
7. Czasopisma: „Roczniki Geomatyki”, „Teledetekcja Środowiska”, „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” – wszystkie dostępne w
Internecie.
UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Siedliskoznawstwo leśne

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Forest site science

4)

Kierunek studiów :

ECTS 2)

1

Leśnictwo
5)

Koordynator przedmiotu :

Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki

Prowadzący zajęcia6):

Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki; dr inż. Jacek Zajączkowski

7)

Jednostka realizująca :

Wydział Leśny SGGW – Katedra Hodowli Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Leśny

9)

Status przedmiotu :

a) przedmiot podstawowy

b) stopień: 2;

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11):

Założenia i cele przedmiotu12):

Zapoznanie studentów z zaawansowaną wiedzą na temat wpływu różnych czynników środowiska leśnego
(światło, temperatura, woda, wiatr, dwutlenek węgla, skład chemiczny atmosfery, składniki odżywcze
zawarte w glebie) na zjawiska i procesy zachodzące w drzewostanach.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Wykłady (5h); ćwiczenia kameralne projektowe i seminaryjne (10h).

Metody dydaktyczne14):

Wykład (prezentacja), opracowanie i interpretacja danych meteorologicznych, glebowych i geologicznych;
dyskusja; indywidualny projekt;

Pełny opis przedmiotu15):

Tematyka wykładów: a) Pojęcie siedliska i środowiska leśnego; wzrost drzew w optymalnych warunkach
środowiska (ujęcie matematyczne); ogólne (ekologiczne) równanie wzrostu drzewa, ekologiczny model
drzewostanu; b) Światło jako czynnik siedliska leśnego, promieniowanie słoneczne, nasłonecznienie;
rodzaje światła w lesie; natężenie światła pod okapem drzewostanu (pojęcie, czynniki); anatomiczne i
morfologiczne reakcje drzew na zróżnicowanie warunków świetlnych; wpływ światła na drzewa (aspekt
wegetatywny i produktywny, prawo Beer’a – Bouger’a); c) Ciepło (temperatura) jako czynnik siedliskowy
(definicje, parametry bioklimatyczne, budowa diagramu klimatycznego); wpływ temperatury na zasięgi
geograficzne i występowanie pionowe (w górach) gatunków drzewiastych; wpływ zmian klimatycznych na
zdolność konkurencyjną gatunków drzew leśnych; przymrozki i ich rola w życiu drzew (definicja, rodzaje,
występowanie, zapobieganie);
d) Woda jako czynnik siedliskowy; główne elementy bilansu wody w glebie; opady i ewapotranspiracja;
wpływ suszy na wzrost drzew; hydrosfera a lasy; ochrona zasobów wodnych w ekosystemach leśnych;
e) Składniki pokarmowe zawarte w glebie i ich rola w życiu drzew (definicje, podział, znaczenie
fizjologiczne); cykl azotu w ekosystemie leśnym (główne pule i procesy); produkcja ściółki w ekosystemach
leśnych (definicja, podział, rozkład); czynniki wpływające na mineralizację substancji organicznej gleby
(próchnicy); wpływ zawartości azotu w glebie na wzrost drzew; f) Rola wiatru w życiu drzew i
drzewostanów.
Program ćwiczeń kameralnych: a) Określenie związku między warunkami geologicznymi danego
obszaru a warunkami glebowymi (typy gleb), potencjalnymi zespołami leśnymi i typami siedliskowymi lasu;
waloryzacja przyrodniczo-siedliskowa wybranego nadleśnictwa; b) Dyskusja znaczenia ekologicznych
czynników stresu w życiu drzew; c) Analiza i interpretacja wyników laboratoryjnych gleby: określenie typu,
podtypu, gatunku i rodzaju gleby; ocena żyzności gleby na podstawie indeksu troficzności gleby leśnej;
określenie zapasu wody całkowitej i wody użytecznej; określenie typu gospodarki wodnej gleby.

rok: 1.

c) studia niestacjonarne
polski

meteorologia i klimatologia, gleboznawstwo leśne, botanika, fizjologia roślin drzewiastych, hydrologia,
typologia, nauka o produkcyjności, ekologiczne podstawy hodowli lasu
Studenci dysponują ogólną wiedzą dotyczącą przyrodniczych podstaw gospodarki leśnej, w tym wiedzą
17)
Założenia wstępne :
dotyczącą głównych zasad funkcjonowania zbiorowisk leśnych, ze szczególnym uwzględnieniem
zależności między biotyczną i abiotyczną częścią ekosystemu leśnego.
Student (-ka):
03 - dobiera i interpretuje różne źródła
informacji o środowisku geograficzno01- uzyskuje poszerzoną wiedzę na temat znaczenia
przyrodniczym
Efekty kształcenia18):
czynników siedliskowych w życiu drzew i drzewostanów
04 – wykonuje waloryzację siedliskową
02 - wskazuje czynniki kształtujące warunki siedliskowe
danego obszaru
w różnej skali przestrzennej
05 – zna środowiskowe czynniki
ograniczające rozwój drzew
Efekty 01, 02, 03 – oceny ze sprawdzianów
Sposób weryfikacji efektów kształcenia19): Efekty 02, 03, 05 – ocena analizy danych zaprezentowanej w wystąpieniu ustnym
Efekty 02, 03, 04– ocena projektu waloryzacji siedliskowej
Dokumentacja do wglądu dla studentów: Imienne kolokwia; imienne projekty; konspekty opracowań i
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
wystąpień seminaryjnych. Dokumentacja wewnętrzna: zestawy pytań do sprawdzianów, arkusze map i
20)
kształcenia :
zestawy danych szczegółowych do opracowań tematycznych
Do weryfikacji efektów kształcenia służą: ocena z zaliczenia wykładów (40%), oceny z dwóch kolokwiów z
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
materiału ćwiczeniowego (40%) oraz z opracowania waloryzacji siedliskowej (20%)
końcową21):
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Miejsce realizacji zajęć22):
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):

Zajęcia wykładowe i projektowe realizowane są w salach dydaktycznych Wydziału Leśnego w Warszawie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Puchalski T., Prusinkiewicz Z. 1990. Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego. PWRiL. Warszawa.
Szymański S. 2001. Ekologiczne podstawy hodowli lasu. Poradnik leśniczego. PWRiL. Warszawa (bez części III).
Włoczewski T. 1968. Ogólna hodowla lasu. PWRiL. Warszawa (bez cz. IV).
Brzeziecki B. 1999. Wzrost żyzności siedlisk leśnych: zjawisko pozorne czy rzeczywiste? Sylwan 11: 99-107.
Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z., 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
Brożek S., Zwydak M., 2003. Atlas gleb leśnych Polski. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa
Klimaszewski M. 1995. Geomorfologia. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
Praca zbiorowa, 2000. Klasyfikacja gleb leśnych Polski. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa
Mikułowski M., 1997: Problem występowania nie sprzyjających warunków atmosferycznych w hodowli lasu. Bibl. Leśn., z. 84
Jaworski A., 1988: Ekologiczne podstawy projektowania składu gatunkowego odnowień. Zagadnienia wybrane. Wyd. AR w Krakowie
Szymański S., 1986: Ekologiczne podstawy hodowli lasu. PWRiL, Warszawa
Zajączkowski J.,1991: Odporność lasu na szkodliwe działanie wiatru i śniegu. Wyd. Świat
Życie drzew w skażonym środowisku. 1989, Instytut Dendrologii PAN, PWN

UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Nazwa przedmiotu1):

Hodowla lasu

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Silviculture

4)

Kierunek studiów :

Numer katalogowy:

ECTS 2)

3

Leśnictwo
5)

Koordynator przedmiotu :

Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki

Prowadzący zajęcia6):

Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki; dr inż. Stanisław Drozdowski

7)

Jednostka realizująca :

Wydział Leśny SGGW – Katedra Hodowli Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Leśny

9)

Status przedmiotu :

a) przedmiot podstawowy

b) stopień: 2

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni

Jęz. wykładowy11):

Założenia i cele przedmiotu12):

Zaznajomienie studentów z głównymi komponentami i kierunkami działań mieszczącymi się w ramach
koncepcji półnaturalnej hodowli lasu jako narzędzia praktycznej realizacji idei leśnictwa wielofunkcyjnego i
trwale zrównoważonej gospodarki leśnej na poziomie drzewostanu – elementarnej jednostki przestrzennego
zróżnicowania lasów.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Wykłady (15h); ćwiczenia projektowe i zajęcia seminaryjne (20h)

Metody dydaktyczne14):

Wykłady (prezentacje); indywidualne projekty; dyskusja, zajęcia seminaryjne

Pełny opis przedmiotu15):

rok: 2

c) niestacjonarne
polski

Tematyka wykładów: a) Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania gospodarki leśnej; kryteria i wskaźniki
trwale zrównoważonej gospodarki leśnej; współczesne funkcje lasów a cele hodowlane; ewolucja: od
uprawy lasu do półnaturalnej hodowli lasu; lasy naturalne jako wzorzec dla lasów zagospodarowanych;
b) Główne składowe i kierunki działań półnaturalnej hodowli lasu, kształtowanie drzewostanów o
zróżnicowanej strukturze (mieszanych, różnowiekowych), wykorzystywanie naturalnych procesów
sukcesyjnych do realizacji celów hodowlanych; c) planowanie i realizacja rębni złożonych; zastosowanie
rębni złożonych w warunkach nizinnych; ogólne zasady stosowania rębni złożonych; wpływ rębni na
zróżnicowanie strukturalne i zdolność adaptacyjną drzewostanu; d) Odnowienie naturalne jako alternatywa
dla odnowienia sztucznego; biologiczne podstawy odnowienia naturalnego; gatunki lekko- i ciężkonasienne;
technika odnowienia naturalnego - metody i sposoby; samosiew boczny i górny; przygotowanie terenu i
gleby; warunki udatności samosiewu; wady i zalety; siew jako półnaturalna metoda odnowienia lasu;
e) Pielęgnowanie lasu jako pielęgnowanie ekosystemu leśnego; aktualne kierunki rozwoju metod trzebieży;
wpływ trzebieży na strukturę, rozwój, produkcyjność oraz walory przyrodnicze drzewostanów złożonych z
różnych gatunków drzew; przebudowa drzewostanów nie spełniających celów gospodarki leśnej.
W ramach zajęć kameralnych studenci realizują trzy indywidualne projekty poświęcone naturalnemu i
łączonemu sposobowi odnowienia lasu, ochronie różnorodności biologicznej w lasach zagospodarowanych
oraz przebudowie drzewostanów niezgodnych z celami gospodarki leśnej. Część zajęć odbywa się w formie
seminaryjnej.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Hodowla lasu (poziom podstawowy); Ekologia i ochrona środowiska; Polityka leśna
Studenci dysponują wiedzą ogólnoleśną, w tym wiedzą podstawową z zakresu hodowli lasu
Student (-ka):
01 - zna i rozumie konsekwencje zmieniających się
uwarunkowań zewnętrznych (potrzeby i oczekiwania
społeczne względem lasów) dla sposobów
formułowania i realizacji celów hodowlanych;
02 - potrafi zdefiniować istotę półnaturalnej hodowli
lasu oraz scharakteryzować jej główne komponenty i
kierunki działań;
03 - dysponuje zaawansowaną wiedzą na temat
planowania i realizacji rębni złożonych w szerokim
zakresie warunków siedliskowo-drzewostanowych;

04 - dysponuje pogłębioną wiedzą na temat
podstaw biologicznych, uwarunkowań siedliskowodrzewostanowych i aspektów technicznych
odnowienia naturalnego poszczególnych (zarówno
głównych, jak i domieszkowych) gatunków drzew
leśnych;
05 - posiada zaawansowaną wiedzę na temat
sposobów pielęgnowania i przebudowy
drzewostanów, uwzględniających konieczność
zachowania wielofunkcyjnego charakteru lasów, w
tym walorów przyrodniczych ekosystemów
leśnych.

Efekt 01, 02, 03, 04, 05 - końcowy sprawdzian pisemny (ocena w skali 2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0)
Efekt 03, 04, 05 – trzy projekty indywidualne i sprawdzian o charakterze testowym (oceny jw.)

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kształcenia 20):

Dokumentacja do wglądu dla studentów: Imienne arkusze sprawdzianów; imienne projekty
Dokumentacja wewnętrzna: zestawy pytań, szczegółowe dane do projektów

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):

Do weryfikacji efektów pracy służą dwie oceny: z części teoretycznej-wykładowej (waga 60%) oraz z części
praktycznej-ćwiczeniowej (waga 40%). Ocena z ćwiczeń jest obliczana jako średnia z pozytywnych ocen (w
skali 3,0-5,0) uzyskanych z trzech projektów oraz sprawdzianu testowego

Miejsce realizacji zajęć22):

Sale dydaktyczne Wydziału Leśnego w Warszawie

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1.
Bernadzki E. Cięcia odnowieniowe. Poradnik leśniczego. PWRiL. Warszawa. 2000.

10.

Ilmurzyński E. Szczegółowa hodowla lasu. PWRiL. Warszawa. 1969.
Ilmurzyński E., Włoczewski T. Hodowla Lasu. PWRiL. Warszawa. 2003.
Jaworski A. Ekologiczne podstawy projektowania składu gatunkowego odnowień. Zagadnienia wybrane. Kraków. 1988.
Jaworski A. Hodowla lasu. Wymagania siedliskowe ważniejszych gatunków drzew leśnych oraz zasady ich odnawiania. Kraków. 1994.
Jaworski A. Charakterystyka hodowlana drzew leśnych. Gutenberg. Kraków. 1994.
Jaworski A. Rębnie. Zasady projektowania upraw. Wyd. AR. Kraków. 1995.
Jaworski A. Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania i pielęgnacji drzewostanów. PWRiL. Warszawa. 2004.
Leibundgut H. Pielęgnowanie drzewostanów. PWRiL. Warszawa. 2001.
Murat E. Poradnik hodowcy lasu. Wydawnictwo Świat. Warszawa. 1999.

12.

Murat E. Szczegółowa hodowla lasu. Wydawnictwo Świat. Warszawa. 2002.
Poradnik leśniczego. Wydawnictwo Świat. Warszawa. 1991.

13.

Poznański R., Jaworski A. Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich. CILP. Warszawa. 2000.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.

14.
Puchalski T. Rębnie w gospodarstwie leśnym. Poradnik leśniczego. PWRiL. Warszawa. 2000.
15.
Puchalski T., Prusinkiewicz Z. Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego. PWRiL. Warszawa.1990.
16.
Szymański S. Ekologiczne podstawy hodowli lasu. PWRiL. Warszawa. 2001.
17.
Siedliskowe podstawy hodowli lasu. DGLP w Warszawie. ORWLP w Bedoniu. Warszawa 2004.
18.
Trzebieże. Poradnik leśniczego. Praca zbiorowa. PWRiL. Warszawa. 1999.
19.
Włoczewski T. Ogólna hodowla lasu. PWRiL. Warszawa. 1968.
20.
Zasady Hodowli Lasu. DGLP. ORWLP w Bedoniu. Warszawa. 2003.
21.
Brzeziecki B. 1999. Zastosowanie rębni gniazdowej udoskonalonej w warunkach nizinnych (ze szczególnym uwzględnieniem Krainy IV). W:
Gorzelak A., Zachara T. (red.) Stan i perspektywy badań z zakresu hodowli lasu. Materiały I Konferencji Leśnej. Sękocin – Las, 18-19 maja 1999r. Str.
274-280.
22.
Borecki T., Brzeziecki B. 2001. Hodowlano-urządzeniowa analiza drzewostanów „pocenturowskich” w Puszczy Białowieskiej. Sylwan 7: 19-29.
23.
Andrzejczyk T., Brzeziecki B., Twaróg J. 1997. Półnaturalna hodowla lasu. Las Polski 7: 5-7, 23.
24.
Andrzejczyk T., Brzeziecki B. 1997. Fazy rozwojowe drzewostanów a zachowanie różnorodności ekosystemów leśnych. Las Polski 8: 5-7, 18.
25.
Bernadzki E., Brzeziecki B. 2000. Ochrona przyrody – leśnictwo. Konflikt? Echa Leśne 5 (469): 8-11.
26.
Bilski M., Brzeziecki B. 2005. Wpływ trzebieży przerębowej na zróżnicowanie strukturalne drzewostanu. Sylwan 4: 21-33.
27.
Brzeziecki B. 2005. Wpływ trzebieży na zróżnicowanie strukturalne drzewostanów sosnowych. Sylwan 10: 11-19.
28.
Brzeziecki B. 2008. Podejście ekosystemowe i półnaturalna hodowla lasu (w kontekście zasady wielofunkcyjności lasu). Studia i Materiały CEPL w
Rogowie 19,3: 41-54.
29.
Brzeziecki B., Kornat A. 2011. Kształtowanie zróżnicowanej struktury drzewostanów z wykorzystaniem metody BDq. Sylwan 155 (9): 589-598.
30.
Brzeziecki B. 2011. Lasy naturalne jako źródło informacji dla półnaturalnej hodowli lasu. W: Paluch R. (red.) Półnaturalna hodowla lasu –
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. IBL. Sękocin Stary.
UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Ćwiczenia kompleksowe

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Recapitulating field course

4)

Kierunek studiów :

ECTS 2)

1

Leśnictwo
5)

Koordynator przedmiotu :

Prof. dr hab. Henryk Żybura

Prowadzący zajęcia6):

Prof. dr hab. Henryk Żybura, Prof. dr hab. Bolesław Porter, Prof. dr hab. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska

7)

Jednostka realizująca :

Katedra Hodowli Lasu SGGW

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Leśny

9)

Status przedmiotu :

a) przedmiot Podstawowy

b) stopień 2

Cykl dydaktyczny10):

Semestr LETNI

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Zapoznanie studentów z praktycznym wdrożeniem zaawansowanej wiedzy z różnych dziedzin nauk
leśnych na przykładzie wybranych obiektów w kilku nadleśnictwach

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Ćwiczenia terenowe (30h, 3 dni);

Metody dydaktyczne14):

Prezentacja, Studium przypadku, Dyskusja

rok 2

c) studia niestacjonarne

Tematyka ćwiczeń: a) Sposób wykonania oraz wpływ zabiegów pielęgnacyjnych na cechy drzew i
drzewostanów; b) Półnaturalna hodowla lasu: odnowienie naturalne, modyfikacje rębni, kępy starodrzewu,
kształt i i wielkość powierzchni odnowieniowych, pozostałości pozrębowe; c) Aktualne problemy produkcji
szkółkarskiej; d) Szkody wyrządzone przez patogeny grzybowe w szkołkach leśnych, na uprawach i w
drzewostanach starszych klas wieku; e) Nowe technologie w pozyskiwaniu drewna: organizacja prac,
pokaz zastosowania maszyn wielooperacyjnych; f) Ewidencjonowanie (odbiór) pozyskiwanego drewna;
g) specyfika funkcjonowania nadleśnictwa w leśnym kompleksie promocyjnym; h) Metody edukacji
przyrodniczo-leśnej w nadleśnictwach; i) Mała retencja wody; j) Linia technologiczna w zakładzie przerobu
drewna.

Pełny opis przedmiotu15):

Organizacja zajęć: odbywają się na terenie trzech nadleśnictw;obiekty prezentują i uczestniczą w dyskusji
gospodarze terenu: nadleśniczy, inżynier nadzoru, leśniczy; dla obiektów wybranych do zajęć
przygotowywane są wyciągi dokumentacji, zawierające m. in. dane taksacyjne i historię zabiegów
gospodarczych.
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Kurs podstawowy i rozszerzony studiów na kierunku Leśnictwo

17)

Założenia wstępne :

Całość wiadomości i umiejętności nabytych na studiach leśnych

Efekty kształcenia18):

Student(-ka)
01 – zna praktyczne aspekty wykorzystania badań
naukowych i wiedzy leśnej
02 – zna powiązania różnych obszarów gospodarki
leśnej

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Efekty 01, 02 – ocena ze sprawdzianu pisemnego (w skali 2.0-5.0)

03 - jest świadom oddziaływania skutków
wykonywanych czynności gospodarczych na
środowisko i społeczność lokalną

Forma dokumentacji osiągniętych efektów Dokumentacja do wglądu dla studentów: Imienne arkusze sprawdzianów
kształcenia 20):
Dokumentacja wewnętrzna: Zestawy pytań do sprawdzianów
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Do weryfikacji efektów pracy służy ocena ze sprawdzianu
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Zajęcia wykładowe realizowane są na terenie wybranych nadleśnictw Dyrekcji Lasów w Olsztynie
23)

Literatura podstawowa i uzupełniająca :
1. Tomanek J., Meteorologia i klimatologia dla leśników
2. Molga M., Meteorologia rolnicza
3. Kędziora A., Podstawy agrometeorologii
4. Kożuchowski K., Atmosfera, klimat, ekoklimat
5. Bednarek A., Huculak W., Makowiec M., Materiały do ćwiczeń z meteorologii i klimatologii leśnej
6. Koźmiński C., Michalska B., Ćwiczenia z agrometeorologii
7. Bednarek A., Materiały i prace z leśnej stacji meteorologicznej w Rogowie
8. Roczniki meteorologiczne IMGW
9. Janiszewski J., Instrukcja dla posterunków meteorologicznych
UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Zajęcia specjalizacyjne - Ekologia drapieżników

Nazwa przedmiotu1):
Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):
4)

ECTS 2)

1,0

Specialisation - Ecology of predators
Wydział Leśny

Kierunek studiów :
5)

Koordynator przedmiotu :

Prof. dr hab. Michał Wasilewski

Prowadzący zajęcia6):

Prof. dr hab. Michał Wasilewski

7)

Jednostka realizująca :

Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa, Wydział Leśny

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

9)

Status przedmiotu :

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień 2

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11):polski

12)

Założenia i cele przedmiotu :

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

rok 2

semestr 3

c) niestacjonarne

Prezentacja ekologii drapieżnych. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi badaniami na
temat biologii i ekologii zwierząt drapieżnych. Student zna najnowsze teorie i hipotezy dotyczące znaczenia
drapieżnictwa oraz problemów ochrony gatunkowej i środowiskowej. Nabywa wiedzę o technikach badań nad
drapieżnikami i związkach zwierząt drapieżnych z człowiekiem

wykład fakultatywny; liczba godzin 10;

Metody dydaktyczne14):

wykład

Pełny opis przedmiotu15):

Zmienność w populacji, adaptacje anatomiczne, morfologiczne, fizjologiczne i behawioralne drapieżników,
zjawiska adaptabilne i przekaz pozagenetyczny, czynniki abiotyczne i ich wpływ na populacje, demografia
populacji (zmiany struktury wiekowej, rozrodczości i śmiertelności i ekologiczna długość życia) organizacja
przestrzenna (terytorializm, wielkość i zmienność areałów wzorce użytkowania przestrzeni) i socjalna t(ryb życia
socjalność, komunikacja międzyosobnicza), układ drapieżnik ofiara wśród innych interakcji, metody oceny presji
drapieżników na ofiary znaczenie drapieżnictwa (regulacja liczebności i rozmieszczenia przestrzennego ofiar,
podtrzymywanie różnorodności gatunkowe, selekcyjne oddziaływanie na ofiary), koewolucja układu drapieżnik
ofiara, inwazyjne gatunki drapieżników.
Prezentacja fotograficzna śladów obecności drapieżnych w terenie przygotowana przez studentów.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

zoologia leśna, ekologia

Założenia wstępne17):

podstawowe wiadomości z zakresu zoologii i ekologii oraz gospodarki łowieckiej

Efekty kształcenia18):

01 – zna podstawy biologii i ekologii zwierząt drapieżnych
02 – jest świadomy roli drapieżników, w tym gatunków obcych, w ekosystemach
03 – potrafi wskazać przystosowania zwierząt drapieżnych do środowiska
04 - identyfikuje interakcje między różnymi gatunkami drapieżnych w biocenozach
05 – zna wzorce wykorzystania przestrzeni przez drapieżne i podstawowe układy socjalne

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

test końcowy złożony z 10 pytań ocenianych w skali od 0 do 1

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
formularze testów z odpowiedziami
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
obecność na wykładach, wyniki testu końcowego, dokumentacja obecności drapieżnych w terenie
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Krebs Ch. J. 2011. Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
2. Jędrzejewska B. i Jędrzejewski W. 2001. Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa
3. wybrane artykuły na temat ekologii drapieżnych z Acta Theriologica
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
liczba godzin wykładu 10, rejestracja obecności drapieżników w terenie 5 godzin, konsultacje 5 godzin, przygotowanie do testu 5 godzin
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

25 H

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,0 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:

0,25 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu

26)

Nr /symbol
efektu
01

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
zna podstawy biologii i ekologii zwierząt drapieżnych

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W05, K2_W06

02

jest świadomy roli drapieżników, w tym gatunków obcych, w ekosystemach

K2_W06, K2_U07, K2_K07,K2_K09

03

potrafi wskazać przystosowania zwierząt drapieżnych do środowiska

K2_W05

04

identyfikuje interakcje między różnymi gatunkami drapieżnych w biocenozach

K2_W05, K2_U08

05

zna wzorce wykorzystania przestrzeni przez drapieżne i podstawowe układy socjalne

K2_W05

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Ekologia drobnych ssaków

Nazwa przedmiotu1):
Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):
4)

ECTS 2)

1

Ecology of small mammals
leśnictwo

Kierunek studiów :
5)

Koordynator przedmiotu :

dr inż. Elżbieta Jancewicz

Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Elżbieta Jancewicz

7)

Jednostka realizująca :

Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

9)

Status przedmiotu :

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień 2

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

zapoznanie studentów z ekologią grupy małych ssaków oraz z wynikami najnowszych badań na temat
biologii i ekologii tych kręgowców

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

rok 1

semestr 2

c) niestacjonarne

wykład; liczba godzin 10;

Metody dydaktyczne14):

wykład, dyskusja, konsultacje, studium przypadku

Pełny opis przedmiotu15):

parametry zależne i niezależne od wielkości ciała; małe ssaki i duże ssaki – zróżnicowane strategie życia
i rozwoju, porównanie wybranych elementów biologii i ekologii; adaptacje anatomiczne, morfologiczne,
fizjologiczne i behawioralne; ryjówki – najmniejsze ssaki; gryzonie – uniwersalne ofiary; łasice –
najmniejsze ssaki drapieżne; strategie antydrapieżnicze; użytkowanie przestrzeni: wzorce użytkowania
przestrzeni, terytorializm/brak terytorializmu, wielkość terytoriów/areałów osobniczych, rozmieszczenie w
przestrzeni, zależność wielkości od czynników wewnątrz- i zewnątrzpopulacyjnych; konkurencja
wewnątrz- i międzygatunkowa, nakładanie się nisz pokarmowych, przestrzennych i czasowych; strategie
zimowania małych ssaków; duża rozrodczość, jej konsekwencje dla dynamiki liczebności, szkody; bariery
w migracjach małych ssaków, konsekwencje genetyczne;

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

zoologia leśna, ekologia ogólna, ekologia zwierząt

Założenia wstępne17):

podstawowe wiadomości z zakresu zoologii i ekologii

Efekty kształcenia18):

01 – zna podstawy biologii i ekologii małych ssaków
02 – identyfikuje różnice w ekologii małych i dużych ssaków
03 – potrafi wskazać morfologiczne i behawioralne przystosowania małych ssaków do zróżnicowanych
sposobów życia, w tym do przeżycia w okresie zimy i do unikania drapieżnictwa
04 – zna układy socjalno-rozrodcze i wzorce wykorzystania przestrzeni przez drobne ssaki
05 – rozumie zasady konkurencji w świecie drobnych ssaków i wpływ czynników demograficznych
na funkcjonowanie populacji i zespołu
06 – jest świadomy roli drobnych ssaków w ekosystemach
07 – jest świadomy istnienia barier środowiskowych ograniczających migracje osobników i rozumie
potencjalne konsekwencje genetyczne dla populacji

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

test końcowy złożony z 15 pytań ocenianych w skali od 0 do 1

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):
22)

Miejsce realizacji zajęć :

formularze testów z odpowiedziami
obecność na wykładach, wyniki testu końcowego
sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
9. Jędrzejewska B. i Jędrzejewski W. 2001. Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
10.
Jędrzejewska B. i Wójcik J. M. (red.) 2004. Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej. Zakład Badania ssaków Polskiej Akademii Nauk,
Białowieża.
11.
Krebs Ch. J. 1996/2011. Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
1. 4. wybrane artykuły z czasopism naukowych (m. in. Acta Theriologica, Behavioural Ecology, Journal of Zoology, Landscape Ecology, Mammals
Biology, Oecologia, artykuły przeglądowe: Kosmos, Wiadomości ekologiczne )
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : wykład 10 h, konsultacje – 3 h, rejestracja obecności drobnych ssaków w terenie – 5 h,
przygotowanie do zaliczenia - 8 h
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

26 h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,0 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:

(-) ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu

26)

Nr /symbol
efektu
01

zna podstawy biologii i ekologii małych ssaków

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W05, K2_W06

02

identyfikuje różnice w ekologii małych i dużych ssaków

K2_W05, K2_W06

03

potrafi wskazać morfologiczne i behawioralne przystosowania małych ssaków do
zróżnicowanych sposobów życia, w tym do przeżycia w okresie zimy i do unikania
drapieżnictwa
zna układy socjalno-rozrodcze i wzorce wykorzystania przestrzeni przez drobne ssaki

K2_W05

rozumie zasady konkurencji w świecie drobnych
demograficznych na funkcjonowanie populacji i zespołu
jest świadomy roli drobnych ssaków w ekosystemach

K2_W05, K2_U08

04
05
06
07

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

ssaków

i

wpływ

czynników

jest świadomy istnienia barier środowiskowych ograniczających migracje osobników i
rozumie potencjalne konsekwencje genetyczne dla populacji

K2_W05, K2_U08

K2_W06, K2_U07, K2_U08, K2_K07,
K2_K09
K2_W05, K2_W06, K2_U08

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Zajęcia specjalizacyjne - Ekologia ssaków kopytnych

Nazwa przedmiotu1):
Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):
4)

ECTS 2)

1

Specialisation - Ecology of ungulates
leśnictwo

Kierunek studiów :
5)

Koordynator przedmiotu :

dr hab. Michal Wasilewski, prof. SGGW

Prowadzący zajęcia6):

dr hab. Michal Wasilewski, prof. SGGW

7)

Jednostka realizująca :

Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

9)

Status przedmiotu :

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień 2

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Dostarczenie rozszerzonej wiedzy w zakresie wybranych zagadnień z zakresu ekologii ssaków
kopytnych

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

rok 2

semestr 4

c) niestacjonarne

wykład; liczba godzin 10;

dyskusja, projekt, konsultacje

Pełny opis przedmiotu :

Obecne trendy liczebności ssaków kopytnych bytujących w ekosystemach leśnych i polno-leśnych,
charakterystyka czynników zależnych i niezależnych od zagęszczenia wpływających na sukces rozrodczy
i śmiertelność, strategie rozrodcze omawianych gatunków, organizacja przestrzenna (areały osobnicze,
zasięgi migracji i dyspersji), interakcje międzygatunkowe

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Zoologia leśna, gospodarka łowiecka, ekologia

15)

17)

Założenia wstępne :

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Podstawowe wiadomości z zakresu zoologii i ekologii oraz gospodarki łowieckiej
01 – ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii i ekologii zwierząt ssaków kopytnych
02 – rozumie rolę ssaków roślinożernych w ekosystemach leśnych
03 – na podstawie dostępnych materiałów źródłowych potrafi przygotować referat na zadany problem

01-02 – zaliczenie pisemne
01-03 - przygotowanie referatu na zadany problem
Treść pytań z oceną, referaty studentów z oceną
Obecność na zajęciach, wyniki zaliczenia końcowego, dokumentacja pracy pisemnej
sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
2. Bobek i in. 1992. Jeleń. Monografia przyrodniczo łowiecka. Oficyna Edytorska Wydawnictwo Świat., Warszawa: 1-200.
3. Dzięciołowski R. 1994. Daniel. Monografia przyrodniczo-łowiecka. SGGW, Warszawa: 1-111.
4. Dzięciołowski R., Pielowski Z. 1993. Łoś. Monografia przyrodniczo-łowiecka. Wydawnictwo Anton-5, Warszawa: 1-108.
5. Krasińska M., Krasiński Z. A. 2004. Żubr. Monografia przyrodnicza. Wydawca: Studio Fotografii Przyrodniczej „Hajstra”: 5-301.
5. Pielowski Z. 1999. Sarna. Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świat”, Warszawa: 7-137.
6. Wasilewski M. 2001. Wpływ mozaiki polno-leśnej na sposób użytkowania terenu przez sarny (Capreolus capreolus L., 1758). Wydawnictwo
SGGW: 9-71.
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : Liczba godzin wykładu 10; praca własna studentów (przygotowanie referatów i projektu) 5;
konsultacje 5; przygotowanie do zaliczenia pisemnego 5
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

25 h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

0,5 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:

0,5 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu

26)

Nr /symbol
efektu
01

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii i ekologii zwierząt ssaków kopytnych

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W05, K2_W06

02

rozumie rolę ssaków roślinożernych w ekosystemach leśnych

K2_W06, K2_W11

03

na podstawie dostępnych materiałów źródłowych potrafi przygotować referat na zadany
problem

K2_U04, K2_U16, K2_K01

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne ZOOLOGIA LEŚNA i GOSPODARKA ŁOWIECKA

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialization: Forest Zoology and Game Management

4)

ECTS 2)

2

leśnictwo

Kierunek studiów :
5)

Koordynator przedmiotu :

dr inż. Elżbieta Jancewicz

Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Elżbieta Jancewicz, dr Dagny Krauze-Gryz, dr inż. Paweł Nasiadka, dr inż. Patryk Rowiński

7)

Jednostka realizująca :

Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

9)

Status przedmiotu :

a) przedmiot specjalizacyjny

b) stopień 2

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami: ekologią małych ssaków oraz z wynikami
najnowszych badań na temat biologii i ekologii tych kręgowców; istotnymi zagrożeniami i sposobami
ochrony batracho-, herpeto-, avi- i teriofauny i jej siedlisk w oparciu o wiedzę z zakresu ekologii i genetyki
populacji oraz dotychczasowe osiągnięcia programów ochrony czynnej; podstawami prawnymi łowiectwa
w Polsce w oparciu o zapisy ustawy Prawo łowieckie i stosownych rozporządzeń

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

rok 1

semestr 2

c) niestacjonarne

wykład; liczba godzin 20;

wykład, dyskusja, studium przypadku, opracowanie koncepcji, konsultacje
Ekologia drobnych ssaków (10 godzin):
parametry zależne i niezależne od wielkości ciała; małe ssaki i duże ssaki – zróżnicowane strategie
życia i rozwoju, porównanie wybranych elementów biologii i ekologii; adaptacje anatomiczne,
morfologiczne, fizjologiczne i behawioralne; ryjówki – najmniejsze ssaki; gryzonie – uniwersalne ofiary;
łasice – najmniejsze ssaki drapieżne; strategie antydrapieżnicze; użytkowanie przestrzeni: wzorce
użytkowania przestrzeni, terytorializm/brak terytorializmu, wielkość terytoriów/areałów osobniczych,
rozmieszczenie w przestrzeni, zależność wielkości od czynników wewnątrz- i zewnątrzpopulacyjnych;
konkurencja wewnątrz- i międzygatunkowa, nakładanie się nisz pokarmowych, przestrzennych
i czasowych; strategie zimowania małych ssaków; duża rozrodczość, jej konsekwencje dla dynamiki
liczebności, szkody; bariery w migracjach małych ssaków, konsekwencje genetyczne;

Pełny opis przedmiotu15):

Ochrona kręgowców (10 godzin):
Współczesne zagrożenia zwierząt kręgowych: mechanizmy wpływu człowieka na ekosystemy,
biocenozy, populacje, gatunki i osobniki w aspekcie gospodarki leśnej, rolnej i inwestycji technicznych;
środki zaradcze; konsekwencje populacyjne (w tym genetyczne) przekształceń środowiska;
kategoryzacja zagrożenia gatunków; sposoby czynnej ochrony kręgowców, skuteczność działań;
ochrona in situ i ex situ; programy czynnej ochrony kręgowców wyższych – studia przypadków;
finansowanie i realizacja programów czynnej ochrony w warunkach Polski i Unii Europejskiej.
Podstawy prawne łowiectwa (10 godzin):
zapisy ustawy Prawo łowieckie i powiązanych z nią rozporządzeń - zasady planowania łowieckiego,
wydzierżawiania gruntów do polowania, partycypacji w stratach związanych ze szkodami
powodowanymi przez zwierzęta łowne w uprawach rolniczych i w lasach zagospodarowanych; analiza
prawną przedstawionego przypadku (wypłaty odszkodowań, nabywania, przechowywani i używania
broni myśliwskiej, zasad postępowania ze zwierzyna pozyskana bezprawnie)

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

zoologia leśna, gospodarka łowiecka, ekologia, ochrona przyrody

Założenia wstępne17):

wiedza z zakresu zoologii, ekologii, gospodarki łowieckiej i ochrony przyrody

Efekty kształcenia18):

01 – zna podstawy biologii i ekologii małych ssaków
02 – rozumie zasady konkurencji w świecie ssaków i wpływ czynników demograficznych
na funkcjonowanie populacji i zespołu
03 – jest świadomy roli ssaków w ekosystemach
04 – potrafi identyfikować zagrożenia dla gatunku lub grupy gatunków
05 – rozumie wagę zagrożenia gatunków i ich siedlisk
06 – zna podstawowe metody czynnej kręgowców i potrafi wskazać sposoby zapobiegania zagrożeniom
zwierząt kręgowych
07 – zna podstawy ubiegania się o źródła finansowania projektów ochrony roślin i kręgowców
08 – ma rozszerzona wiedzę dotycząca prawnych i społecznych uwarunkowań oraz konsekwencji
prowadzenia gospodarki łowieckiej i leśnej
09 – umie zaplanować, przeprowadzić i analizować na płaszczyźnie prawnej działania z zakresu szeroko
pojętego leśnictwa (przede wszystkim łowiectwa)

01-08 – zaliczenie testowe
04-06 - praca pisemna studenta: opis różnorodności chronionej fauny i jej zagrożeń w wyznaczonym
terenie, propozycje sposobów ochrony
09 - prezentacja pisemna i ustna: analiza prawna przedstawionego przypadku (wypłaty odszkodowań,
nabywania, przechowywania i używania broni myśliwskiej, zasad postępowania ze zwierzyna
pozyskaną bezprawnie)

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

arkusze pytań i odpowiedzi, prace pisemne studentów z ocenami
obecności na wykładach, wyniki testu, ocena prac pisemnych i prezentacji
sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Głowaciński Z. (red.) Czerwona księga zwierząt. Kręgowce. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
2. Głowaciński Z., Rafiński J. (red.) 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Warszawa, Kraków.
3. Głowaciński Z. (red.) 2002. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
4. International Union for Conservation of Nature IUCN – www.iucn.org
5. Jędrzejewska B. i Jędrzejewski W. 2001. Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
6. Jędrzejewska B. i Wójcik J. M. (red.) 2004. Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej. Zakład Badania ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża.
7. Jędrzejewski W., Nowak S., Kurek R. Mysłajek R. W. i Stachura K. 2004. Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg
na populacje dzikich zwierząt. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.
8. Krebs Ch. J. 1996/2011. Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
9. Pullin A. S. 2007. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
10. Radecki W. 2010. Prawo łowieckie. Komentarz. Oficyna Wydawnicza Delfin, Warszawa.
11. Regulamin polowań
12. rozporządzenia do Ustawy prawo łowieckie
13. Ustawa prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 z nowelami (teks jednolity) Dz U. 05.127.1066
14. wybrane artykuły z czasopism naukowych (m. in. Acta Theriologica, Behavioural Ecology, Journal of Zoology, Landscape Ecology, Mammals
Biology, Oecologia, artykuły przeglądowe: Kosmos, Wiadomości ekologiczne )
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : wykład 30 h, konsultacje – 8 h, przygotowanie prac pisemnych – 20 h , przygotowanie
prezentacji – 2 h, rejestracja obecności drobnych ssaków w terenie – 5 h, przygotowanie do zaliczenia – 15 h
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

75h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,5 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:

1,0 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu
Nr /symbol
efektu
01
02
03

26)

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
zna podstawy biologii i ekologii małych ssaków
rozumie zasady konkurencji w świecie ssaków i wpływ czynników demograficznych
na funkcjonowanie populacji i zespołu
jest świadomy roli ssaków w ekosystemach

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W05, K2_W06
K2_W05, K2_U08
K2_W06, K2_U07, K2_U08, K2_K07,
K2_K09

04

potrafi identyfikować zagrożenia dla gatunku lub grupy gatunków

K2_W05, K2_W06, K2_U12, K2_U13,
K2_K10

05

rozumie wagę zagrożenia gatunków i ich siedlisk

06

zna podstawowe metody czynnej kręgowców i potrafi wskazać sposoby zapobiegania
zagrożeniom zwierząt kręgowych
zna podstawy ubiegania się o źródła finansowania projektów ochrony roślin i kręgowców

07
08
09

ma rozszerzona wiedzę dotycząca prawnych i społecznych uwarunkowań
oraz konsekwencji prowadzenia gospodarki łowieckiej i leśnej
umie zaplanować, przeprowadzić i analizować na płaszczyźnie prawnej działania
z zakresu szeroko pojętego leśnictwa (przede wszystkim łowiectwa)

K2_W05, K2_W06, K2_W08, K2_U12,
K2_U13, K2_K10
K2_W09, K2_W12, K2_K10
K2_U10, K2_K12
K2_W08, K2_W09, K2_K11
K2_U06, K2_U13, K2_U14

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Zajęcia specjalizacyjne

Nazwa przedmiotu1):
Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):
4)

ECTS 2)

2,0

Specialisation
Wydział Leśny

Kierunek studiów :
5)

Koordynator przedmiotu :

dr inż. Paweł Nasiadka

Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Patryk Rowiński, dr inż. Paweł Nasiadka

7)

Jednostka realizująca :

Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa, Wydział Leśny

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

9)

Status przedmiotu :

a)specjalizacyjny

b) stopień …II….

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11):polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Prezentacja trzech bloków problemów z zakresu: 1. ekologii drapieżników, 2.ekologii ptaków leśnych oraz
3.łowiectwa europejskiego. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi badaniami na temat
biologii i ekologii zwierząt drapieżnych, biologii i ekologii ptaków leśnych oraz rozwiązań organizacyjno-prawych
systemów łowiectwa w różnych krajach europejskich Europie. Student zna najnowsze teorie i hipotezy dotyczące
znaczenia drapieżnictwa oraz problemów ochrony gatunkowej i środowiskowej. Zna hipotezy dotyczące znaczenia
zwierząt drapieżnych i ptaków leśnych oraz podstawy ochrony gatunkowej i środowiskowej. Nabywa wiedzę o
technikach badań oraz znaczeniu tych grup dla prawidłowego funkcjonowania biocenoz. Zna podstawowe formy
organizacji łowiectwa na kontynencie europejskim.

13)

Formy dydaktyczne, liczba godzin :

rok …II… sem 3

c) niestacjonarne

a)

Ekologia drapieżników- wykład fakultatywny ………………………………; liczba godzin

7;

b)

Ekologia ptaków leśnych -wykład……………………………………………; liczba godzin

7,

c)

Łowiectwo w Europie.-wykład………… ……………………………………; liczba godzin

6

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

1. Adaptacje anatomiczne, morfologiczne, fizjologiczne i behawioralne drapieżników, zjawiska adaptabilne i
przekaz pozagenetyczny, czynniki abiotyczne i ich wpływ na populacje, demografia populacji, organizacja
przestrzenna i socjalna, układ drapieżnik ofiara wśród innych interakcji, metody oceny presji drapieżników na ofiary
znaczenie drapieżnictwa (regulacja liczebności i rozmieszczenia przestrzennego ofiar, podtrzymywanie
różnorodności gatunkowe, selekcyjne oddziaływanie na ofiary), koewolucja układu drapieżnik ofiara, inwazyjne
gatunki drapieżników. Prezentacja fotograficzna śladów obecności drapieżnych w terenie przygotowana przez
studentów.
2. Las jako środowisko życia ptaków – sytuacja obecna na tle historycznym. Zgrupowania lęgowe ptaków w
różnych typach lasu. Ptaki a rozdrobnienie lasów. Wybrane grupy ekologiczne ptaków leśnych – dziuplaki i ptaki
drapieżne. Czynniki kształtujące liczebność (zagęszczenia) i rozmieszczenie ptaków. Charakterystyka miejsc
lęgowych. Systemy socjalne. Fenologia lęgów i jej związki z cechami środowiska. Pierwotne i wtórne zachowania
ptaków. Prezentacja wybranych zagadnień przygotowywana przez studentów
3.Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią łowiectwa w Europie i obowiązującymi obecnie systemami
łowiectwa w różnych krajach europejskich. Tematyką wykładów są: zasady przynależności do organizacji
łowieckich, status związków łowieckich, zasady wydzierżawiania terenów do polowań, rola administracji państwa w
zarządzaniu zwierzyną oraz sposoby rekompensat za szkody powodowane przez zwierzynę w uprawach
rolniczych i lasach zagospodarowanych. Z wybranego zagadnienia studenci przygotowują prace pisemną
porównującą wybrany element gospodarki łowieckiej w danym kraju z realiami polskimi

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

Podstawowe wiadomości z zakresu zoologii i ekologii oraz gospodarki łowieckiej
01 – zna podstawy biologii i ekologii zwierząt drapieżnych i ptaków leśnych
02 – jest świadomy roli drapieżników, w tym gatunków obcych, w ekosystemach,
03 – potrafi wskazać przystosowania zwierząt drapieżnych i ptaków leśnych do środowiska
04- identyfikuje interakcje między różnymi gatunkami drapieżnych i ptaków leśnych w biocenozach
05 – zna wzorce wykorzystania przestrzeni przez drapieżne i ptaki środowiska leśnego oraz podstawowe układy
socjalne w populacjach
06 – zna przepisy z zakresu ustawodawstwa leśnego, łowieckiego i ochrony przyrody w skali europejskiej
07 – ma wiedzę z zakresu kulturowego znaczenia lasów i łowiectwa
1. Test końcowy złożony z 10 pytań ocenianych w skali od 0 do 1 (90%) plus samodzielna praca studenta
2. Test końcowy złożony z 10 pytań ocenianych w skali od 0 do 1 (90%) plus samodzielna praca studenta
3 Zaliczenie pisemne (90%) plus praca pisemna (10%)
Końcową formą zaliczenia jest średnia z ocen z trzech bloków. Konieczne jest pozytywne zaliczenie każdego z
bloków.
Formularze testów z odpowiedziami, formularze prac pisemnych, dokumentacja pracy własnej studenta (CD)
1. Obecność na wykładach, wyniki testu końcowego, dokumentacja obecności drapieżnych w terenie
2. Obecność na wykładach, wyniki testu końcowego, dokumentacja dotycząca wybranego zagadnienia

3. Obecność na wykładach, wyniki zaliczenia pisemnego, dokumentacja pracy pisemnej
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
Dziedzic R. (red). 2011. Podręcznik selekcjonera. Oficyna Wyd. Forest. Warszawa.
Dzięciołowski R., Flis M. (red.). 2011. Łowiectwo. Łowiec Polski Sp. z o.o. Warszawa.
Havet P. (red.) 1994. Łowiectwo. Oficyna Wydawnicza Delta, Warszawa.
Jędrzejewska B. i Jędrzejewski W. 2001. Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
Krebs Ch. J. 2011. Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
Krupka J. (red.) 1989. Łowiectwo. PWRiL, Warszawa.
Newton I. 1998. Population limitation in birds. Academic Press. London.
Okarma H., Tomek A. 2008. Łowiectwo. Wyd. Edukacyjno-Naukowe H2O, Kraków.
Wybrane artykuły na temat ekologii drapieżnych z Acta Theriologica
Wybrane artykuły na temat ekologii ptaków z Acta Ornithologica

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25)
1.Liczba godzin wykładu 10, rejestracja obecności drapieżników w terenie 5 godzin, konsultacje 5 godzin, przygotowanie do testu 5 godzin:
2.Liczba godzin wykładu 10, prezentacja wybranego zagadnienia 5 godzin, konsultacje 5 godzin, przygotowanie do testu 5 godzin
3.Liczba godzin wykładu 10, przygotowanie pracy pisemnej, konsultacje 3 godziny, przygotowanie do zaliczenia
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

77 H

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,5 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:

1,0 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu

26)

Nr /symbol
efektu
01

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Zna podstawy biologii i ekologii zwierząt drapieżnych i ptaków leśnych

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W05, K2_W06

02

Jest świadomy roli drapieżników, w tym gatunków obcych, w ekosystemach

K2_W06, K2_U07, K2_K07,K2_K09

03

Potrafi wskazać przystosowania zwierząt drapieżnych i ptaków leśnych do środowiska

K2_W05

04

Identyfikuje interakcje między różnymi gatunkami drapieżnych i ptaków leśnych w
biocenozach

K2_W05, K2_U08

05

Zna wzorce wykorzystania przestrzeni przez drapieżne i ptaki leśne oraz podstawowe

K2_W05

układy socjalne w populacjach
06

Zna przepisy z zakresu ustawodawstwa leśnego, łowieckiego i ochrony przyrody w skali
europejskiej

K2_W08 , K2_W12, K2_U07

07

Ma wiedzę z zakresu kulturowego znaczenia lasów i łowiectwa

K2_W03

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne ZOOLOGIA LEŚNA i GOSPODARKA ŁOWIECKA

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Lecture for the specialization Forest Zoology and Wildlife Management

4)

ECTS 2)

2

leśnictwo

Kierunek studiów :
5)

Koordynator przedmiotu :

dr hab. Michal Wasilewski, prof. SGGW

Prowadzący zajęcia6):

dr hab. Michal Wasilewski, prof. SGGW, dr hab. Joanna Werka, prof. SGGW,
dr Dagny Krauze-Gryz

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot specjalizacyjny

10)

b) stopień 2

rok 2

semestr 4

c) niestacjonarne

11)

Jęz. wykładowy : polski

Cykl dydaktyczny :

semestr letni

Założenia i cele przedmiotu12):

Prezentacja trzech bloków problemów z zakresu: 1. ekologii ssaków kopytnych, 2. nowoczesnych technik
badań nad zwierzętami, 3. fauny miast
Celem zajęć jest dostarczenie rozszerzonej wiedzy w zakresie wybranych zagadnień z zakresu ekologii
ssaków kopytnych, na temat nowoczesnych technikach badawczych stosowanych na świecie w
badaniach biologii, ekologii i ochrony zwierząt oraz funkcjonowania środowiska przyrodniczego na
obszarach zurbanizowanych.

a) Ekologia ssaków kopytnych- wykład fakultatywny; liczba godzin 7;
13)

b) Nowoczesne techniki badań nad zwierzętami- wykład; liczba godzin 7;

Formy dydaktyczne, liczba godzin :

c) Fauna miast- wykład; liczba godzin 6.

Metody dydaktyczne14):

Wykład, wykład terenowy, dyskusja, projekt, konsultacje
1. Obecne trendy liczebności ssaków kopytnych bytujących w ekosystemach leśnych i polno-leśnych,
charakterystyka czynników zależnych i niezależnych od zagęszczenia wpływających na sukces rozrodczy
i śmiertelność, strategie rozrodcze omawianych gatunków, organizacja przestrzenna (areały osobnicze,
zasięgi migracji i dyspersji), interakcje międzygatunkowe.
2. Metody i techniki odłowów zwierząt dla celów doświadczalnych., sposoby znakowania, metody
zdalnego śledzenia przemieszczeń zwierząt z wykorzystaniem radiotelemetrii, techniki radiotelemetryczne
– techniki naziemne i wykorzystujące stacje satelitarne biegunowe i geostacjonarne, GPS, wykorzystanie
osiągnięć genetyki molekularnej w ekologii zwierząt, metody oceny składu pokarmu ptaków i ssaków
drapieżnych, oceny presji drapieżników na populacje ofiar, etyka w badaniach ekologii zwierząt.
3. Miasto jako układ ekologiczny; charakterystyka miasta jako środowiska życia zwierząt; bogactwo
gatunkowe zoocenoz w miastach; proces synurbizacji kręgowców; charakterystyka miejskiej populacji
puszczyka; problemy ochrony ptaków i ssaków w mieście; charakterystyka populacji myszy polnej w
Warszawie jako przykład synurbizacji ssaków, problem śmiertelności zwierząt w miastach.

Pełny opis przedmiotu15):

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Zoologia leśna, gospodarka łowiecka, ekologia

17)

Założenia wstępne :

Podstawowe wiadomości z zakresu zoologii i ekologii oraz gospodarki łowieckiej
01 – ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii i ekologii zwierząt ssaków kopytnych
02 – rozumie rolę ssaków roślinożernych w ekosystemach leśnych
03 - posiada wiedzę z zakresu innowacyjnych technik i technologii stosowanych badaniach ekologicznych
04 – potrafi zastosować odpowiednie techniki badań w zależności od grupy systematycznej i problemu
badawczego
05 - potrafi scharakteryzować warunki życia zwierząt w mieście
06 - wie jak przebiega i na czym polega proces synurbizacji zwierząt
07- potrafi zaprojektować przestrzenne układ zieleni miejskiej tak aby zminimalizować ryzyko kolizji ze
zwierzętami
08 – na podstawie dostępnych materiałów źródłowych potrafi przygotować referat na zadany problem

Efekty kształcenia18):

01-06: zaliczenie pisemne
07: prezentacja projektu obejmującego analizę rozmieszczenia kolizji ze zwierzętami w danej dzielnicy
Warszawy i przygotowanie zaleceń minimalizujących ich ryzyko
01-04: przygotowanie referatu na zadany problem

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Treść pytań wraz z oceną, projekty studentów z oceną, referaty studentów z oceną
Obecność na zajęciach, wyniki zaliczenia końcowego, dokumentacja pracy pisemnej, prezentacja
projektu
sala dydaktyczna, zajęcia w terenie

23)

Literatura podstawowa i uzupełniająca :

Ad. 1
Bobek i in. 1992. Jeleń. Monografia przyrodniczo łowiecka. Oficyna Edytorska Wydawnictwo Świat., Warszawa: 1-200.
Dzięciołowski R. 1994. Daniel. Monografia przyrodniczo-łowiecka. SGGW, Warszawa: 1-111.
Dzięciołowski R., Pielowski Z. 1993. Łoś. Monografia przyrodniczo-łowiecka. Wydawnictwo Anton-5, Warszawa: 1-108.
Krasińska M., Krasiński Z. A. 2004. Żubr. Monografia przyrodnicza. Wydawca: Studio Fotografii Przyrodniczej „Hajstra”: 5-301.
Pielowski Z. 1999. Sarna. Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świat”, Warszawa: 7-137.
Wasilewski M. 2001. Wpływ mozaiki polno-leśnej na sposób użytkowania terenu przez sarny (Capreolus capreolus L., 1758). Wydawnictwo SGGW:
9-71.
Ad. 2
Jędrzejewska B., Jędrzejewski W. 2001. Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa:5-460.
Kenward R. 1987. Wildlife radio tagging – equipment, field techniques and data analysis. Academic press., London: 4 – 198.
Pilot M., Rutkowski R., Malewska A., Malewski T. 2005. Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych. Muzeum i Instytut Zoologii
PAN, Warszawa.
Ad. 3
Andrzejewski R., Babińska-Werka J., Gliwicz J., Goszczyński J. 1982: Synurbizacja fauny a urbanistyka. Człowiek i Środowisko, 6: 87-109.
Andrzejewski R., Babińska-Werka J., Goszczyński J. 1978: Synurbization processes in population of Apodemus agrarius. I. Characteristics of
population in an urbanization gradient. Acta Theriologica 23: 341-358.
Babińska-Werka J., Gliwicz J., Goszczyński J. 1981: Demographic processes in an urban population of the striped field mouse. Acta Theriologica 26:
275-283.
Banaszak J. 1998: Z badań nad fauną i ekologią miast. W: Fauna miast- Urban fauna. Barczak T., Indykiewicz P. (red.). Wyd. ART, Bydgoszcz.
Gliwicz J. 1990: Ekologiczny aspekt synurbizacji myszy polnej Apodemus agrarius (Pall.). Wiadomości Ekologiczne 26: 117-124.
Goszczynski J. 1979: Penetration of mammals over urban green species in Warsaw. Acta Theriologica 14: 181-190.
Goszczyński J., Werka J. 1979: Wpływ zabudowy i infrastruktury technicznej na przemieszczanie się fauny. Człowiek i Środowisko, 3: 55-64.
Luniak M. 1977: Stan badań nad ptakami miast w Polsce. Wiadomości Ekologiczne 23: 399-406.
Markowski J. 1997: Specyfika synurbijnych populacji zwierząt. W: Kurnatowska A. (red.). Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy. PWN,
Warszawa.
Marzluff J. i in. (ed.) 2008. Urban ecology. An international perspective on the interaction between humans and nature. Springer.
Zimny H. 2005. Ekologia miasta. ARW, Warszawa, ss. 233.
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
1. Liczba godzin wykładu 30; praca własna studentów (przygotowanie referatów i projektu) 15; konsultacje 15; przygotowanie do zaliczenia
pisemnego 15
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

75 h, 3 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:

1 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu
Nr /symbol
efektu
01
02

26)

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
01 – ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii i ekologii zwierząt ssaków kopytnych

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W05, K2_W06
K2_W06, K2_W11

05

02 – rozumie rolę ssaków roślinożernych w ekosystemach leśnych
03 - posiada wiedzę z zakresu innowacyjnych technik i technologii stosowanych badaniach
ekologicznych
04 – potrafi zastosować odpowiednie techniki badań w zależności od grupy
systematycznej i problemu badawczego
05 - potrafi scharakteryzować warunki życia zwierząt w mieście

06

06 - wie jak przebiega i na czym polega proces synurbizacji zwierząt

K2_W06

07- potrafi zaprojektować przestrzenne układ zieleni miejskiej tak aby zminimalizować
ryzyko kolizji ze zwierzętami
08 – na podstawie dostępnych materiałów źródłowych potrafi przygotować referat na
zadany problem

K2_W11, K2_W09, K2_U06, K2_K09,
K2_K01
K2_U04, K2_U16, K2_K01

03
04

K2_W09, K2_W11, K2_K07
K2_W11, K2_U06, K2_U08
K2_W06, K2_U13

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Nazwa przedmiotu1):

Biologia lasu

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Biology of forest

4)

Numer katalogowy:

ECTS 2)

1,0

leśnictwo

Kierunek studiów :
5)

Koordynator przedmiotu :
Prowadzący zajęcia6):
Jednostka realizująca7):
Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
9)

Dr hab. Joanna Werka, prof. SGGW
cz. zoologiczna – ,dr hab. Michał Wasilewski, prof. SGGW, dr inż. Elżbieta Jancewicz, dr Dagny
Krauze-Gryz, dr inż. Patryk Rowiński;
cz. botaniczna – prof. dr hab. Stefan Zajączkowski, dr hab. Jacek Zakrzewski, prof. SGGW,
dr inż. Wojciech Ciurzycki
Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa
Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej
Wydział Leśny

Status przedmiotu :

a) przedmiot ogólny

b) stopień 2

rok 1…… semestr 1 c) niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

wykład; liczba godzin 10;

Metody dydaktyczne14):

wykład

Pełny opis przedmiotu15):

część zoologiczna: zróżnicowanie zespołów leśnych a bogactwo gatunkowe fauny, czynniki regulujące
wieloletnie zmiany liczebności i rozmieszczenia gatunków; rola i funkcjonowanie wybranych grup
kręgowców (płazy, gady, ptaki, ssaki) i relacje między nimi; zależności w zespołach kręgowców, wpływ
kręgowców na funkcjonowanie ekosystemu leśnego; fragmentacja siedlisk a funkcjonowanie populacji,
przyczyny fragmentacji, ograniczanie jej skutków;
część botaniczna: mechanizm regulacji morfogenezy drzew, program genetyczny i regulacja ekspresji
genów, pojęcie pola morfogenetycznego, mechanizmy hormonalnej regulacji wzrostu i zróżnicowania
roślin drzewiastych; procesy różnicowania się drewna, regeneracja tkanek i organów roślin drzewiastych;
indukowana rizogeneza; hodowla tkanek i organów in vitro; mechanizmy regulujące procesy odporności
drzew na niekorzystne czynniki środowisk, strategie roślin powodujące zmniejszenie negatywnych
skutków stresu środowiskowego; procesy historyczne i ewolucyjne w geografii roślin, przemiany
antropogeniczne i synantropijne szaty roślinnej, zagrożenia flory i roślinności Polski

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

botanika leśna, zoologia leśna, ekologia ogólna

Założenia wstępne17):

znajomość botaniki, biologii i ekologii kręgowców wyższych, mechanizmów funkcjonowania ekosystemów

Efekty kształcenia18):

01 – zna związki między zróżnicowaniem zespołów roślinnych a różnorodnością gatunkową zwierząt
02 – jest świadomy roli wybranych grup kręgowców w ekosystemach leśnych
03 – zdaje sobie sprawę z ujemnych skutków fragmentacji i potrafi wskazać środki zaradcze
04 – zna podstawy morfogenezy
05 – rozumie mechanizmy regulujące odporność drzew
06 – jest świadomy zagrożeń i przemian szaty roślinnej

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

egzamin pisemny z materiału wykładowego
arkusze pytań i odpowiedzi z części zoologicznej i botanicznej
50% ocena z cz. zoologicznej, 50% ocena z cz. botanicznej
sala wykładowa

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
12.
Jędrzejewska B. i Jędrzejewski W. 2001. Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
13.
Jędrzejewska B. i Wójcik J. M. (red.) 2004. Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej. Zakład Badania ssaków Polskiej Akademii Nauk,
Białowieża.
14.
Krebs Ch. J. 1996/2011. Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
15.
Piękoś-Mirkowa H. i Mirek Z. 2003. Rośliny chronione. Oficyna Wydawnicza MULTICO, Warszawa.
16.
Pullin A. S. 2007. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
17.
Seneta W. i Dolatowski J. 2000 (i wydania późniejsze). Dendrologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
18.
Szafer W., Kulczyński S. i Pawłowski B. 1967-1986. Rośliny polskie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
19.
Szweykowska A i Szweykowski J. 2007. Botanika tom 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
20.
Tomanek J. i Witkowska-Żuk L. 2008. Botanika leśna. PWRiL, Warszawa.
21. Wesołowski T., Mitrus C., Czeszczewik D., Rowiński P. 2010. Breeding bird dynamics in a primeval temperate forest over thirty-five years:
variation and stability in the changing world Acta Ornithol. 45: 209–232. DOI: 10.3161/000164510X551354
22. Wójciak H. 2002. Porosty, mszaki, paprotniki. Oficyna Wydawnicza MULTICO, Warszawa.
UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Zajęcia specjalizacyjne: Biologiczne metody ochrony lasu

Nazwa przedmiotu1):
Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):
4)

Kierunek studiów :

ECTS 2)

Specialisation - Biological methods in the forest protection
Leśnictwo

5)

Koordynator przedmiotu :

Prof. dr hab. Sławomir Mazur

Prowadzący zajęcia6):

Prof. dr hab. Sławomir Mazur

7)

Jednostka realizująca :

Wydział Leśny, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, Zakład Entomologii Leśnej, Ekologii i Ekoturystyki

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

9)

Status przedmiotu :

a) przedmiot specjalizacyjny……

b) stopień …II….

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni (4)

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

rok II

c) niestacjonarne

znajomość biologicznych metod pozwala poznać mechanizmy homeostazy i odporności ekosystemów leśnych

a)

…………………wykład ……………………………………………… ………; liczba godzin 10.

dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych
Przedmiot obejmuje podstawowe wiadomości o możliwościach wykorzystania parazytoidów i wraz z poznaniem
ich roli, funkcjonowania i podnoszeniem efektywności oraz przegląd metod profilaktycznych i doraźnych,
stosowanych w okresach gradacji foliofagów (wzbogacanie obrzeży lasu i kształtowanie stref ekotonowych,
uodpornianie drzewostanów poprzez zabiegi zoomelioracyjne, ogniskowo-kompleksowa metoda ochrony Lasu)
entomologia leśna, ochrona lasu

Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia :

01 – zna podstawowe gatunki owadów pożytecznych
02 – potrafi ocenić zagrożenia dla ekosystemów
leśnych ze strony czynników biotycznych
03 – zna działania profilaktyczne dla ochrony
ekosystemów leśnych
…-

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej studenta

18)

…………-

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
praca pisemna
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
wynik pracy zaliczeniowej
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Karwacki G. Znaczenie kompleksowo-ogniskowej metody ochrony lasu w zwiększaniu oporu środowiska, Sylwan, nr 8, 1998
2. Biologiczne metody walki ze szkodnikami roślin, PWN, Warszawa, 1978
3. Szujecki A. Entomologia leśna, t. I, II. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1995
4. Instrukcja ochrony lasu, t. I, II. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, 2012.

UWAGI24):

1,0

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

30…. h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

0,5 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:

0,0 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol
efektu
01

zna podstawowe gatunki owadów …

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_WO1, WO7, WO8, WO10

02

potrafi ocenić zagrożenia ….

K1_U08, U017

03

zna działania profilaktyczne ….

K1_KO1, KO7, KO8

04
05

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajecia specjalizacyjne: Leśne produkty turystyczne

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Forest tourism products

4)

Kierunek studiów :

ECTS 2)

2

Leśnictwo
5)

Koordynator przedmiotu :

dr inż. Artur Rutkiewicz

Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Artur Rutkiewicz

7)

Jednostka realizująca :

Wydział Leśny, Katedra Ochrony lasu i Ekologii, Zakład Entomologii Leśnej, Ekologii i Ekoturystyki

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

9)

Status przedmiotu :

a) przedmiot specjalizacyjny

b) stopień …II

rok …1…

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni (2)

Jęz. wykładowy11): polski

c) niestacjonarne

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a)
b)

…………………wykład………………………………………………………; liczba godzin ..16...;

……………… zajęcia seminaryjne …………………………………………; liczba godzin ..4.;

Metody dydaktyczne14):

Wykład audytoryjny; analiza przypadku; dyskusja, analiza i interpretacja prezentacji i tekstów źródłowych

Pełny opis przedmiotu15):

Podstawowe definicje dotyczące turystyki. Turystyka a otoczenie społeczno – gospodarcze. Podmioty rynku
turystycznego. Turystyka w rozwoju regionalnym.
Rodzaje i funkcjonowanie Produktów Turystycznych. Możliwości wykorzystania elementów agroturystyki i
ekoturystyki do budowy produktów turystycznych.
Przykłady obecnej na naszym rynku oferty turystycznej opartej na możliwościach społeczności lokalnych oraz na
terenach leśnych.
Obszary chronione oraz naturalne walory przyrodnicze mikroregionów bogatych w lasy. Organizacja ruchu
turystycznego na terenach Parków Narodowych i na innych obszarach chronionych.
Metody budowy komplementarnej oferty turystycznej w regionach gdzie ma miejsce kompleksowe zarządzanie
turystyką (przykłady zagraniczne).
Turystyka na terenach wiejskich i leśnych. Zasoby dostępnej informacji na temat leśnej oferty turystycznej w
Polsce. Leśny Przewodnik Turystyczny.
Rodzaje leśnej bazy noclegowych i jej kategoryzacja. Możliwości definiowania „własnych walorów” i „własnych
możliwości” dla budowy lokalnej oferty turystycznej.
Budowa Leśnych Produktów Turystycznych. Jak we własnym zakresie potrafimy organizować różne formy
aktywności (produkt turystyczny = łóżko + bogaty stół + coś jeszcze!)

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Student powinien znać główne atrakcje turystyczne swojego regionu.
01 – zna podstawowe definicje atrakcyjności
turystycznej w tym szczególnie odnoszących się do
komponentów środowiska naturalnego i krajobrazu
02 – zna pojęcie produktu turystycznego, jego
składowe, sposób tworzenia i funkcjonowania na rynku
03 – potrafi zebrać i analizować materiały źródłowe
oraz dane o atrakcyjności turystycznej w skali lokalnej
w tym szczególnie odnoszących się do obszarów
leśnych i przyrodniczo cennych

04 – potrafi stworzyć prosty produkt turystyczny w
oparciu o walory i atrakcje lasów i obszarów
przyrodniczo cennych.

Efekt 01, 02, 03, 04 – ocena wystąpień i prezentacji przygotowanych przez studentów wykonanych wramach
pracy własnej

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Prezentacje przygotowane przez studentów przygotowane w ramach pracy własnej wraz z ich oceną
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Prezentacje – 100%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

sala dydaktyczna;

Bajcar A., 2000. Regiony turystyczne Polski. Geografia w szkole Nr.: 3 i 4, Goworecki W., W., Turystyka. PWE., Warszawa.
Gołębiewski G., 2002., Kompendium wiedzy o turystyce. PWN. Warszawa.
Kasprzyk S.- Turystyczne zagospodarowanie lasu. 1997. PWR i L Warszawa.
Lubczyński L., 1990. Turystyka w parkach narodowych. Parki Narodowe, 4: 12 – 13.

Olaczek R. i inni. 1996 Ochrona przyrody w Polsce. Zarząd Ligi Ochrony Przyrody. Warszawa.
Olenderek H. 2000 Zbieranie i przetwarzanie informacji dla potrzeb rekreacji i turystyki w lasach. Materiały konferencji „Problemy turystyki i rekreacji w
lasach polskich”. PTL, AWF. Warszawa.
Pawalczyk P., Lorenz I., 1996. Turystyka w parkach narodowych. Parki Narodowe, 2: 8-10.
Rezerwaty Biosfery. 1997. Opracowanie zbiorowe. Agencja Rekl.-Wydawnicza A. Grzegorczyk. Warszawa.
Różycki A., 2005. Poleski Park Narodowy, PPN.
Ważyński B. 1997 Urządzanie i zagospodarowanie lasu dla potrzeb turystyki i rekreacji.. AR Poznań.
www.pora.pl/lesna/hotele-i-turystyka
www.lp.gov.pl/turystyka

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

…55 h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia, projektowe, itp.:

1 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr /symbol
efektu
01
02
03

04

26)

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
zna podstawowe definicje atrakcyjności turystycznej w tym szczególnie odnoszących się
do komponentów środowiska naturalnego i krajobrazu
zna pojęcie produktu turystycznego, jego składowe, sposób tworzenia i funkcjonowania na
rynku
potrafi zebrać i analizować materiały źródłowe oraz dane o atrakcyjności turystycznej w
skali lokalnej w tym szczególnie odnoszących się do obszarów leśnych i przyrodniczo
cennych
potrafi stworzyć prosty produkt turystyczny w oparciu o walory i atrakcje lasów i obszarów
przyrodniczo cennych.

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_WO2, K2_WO6, K2_W15
K2_WO8, K2_W11, K2_W12, K2_W13
K2_UO1, K2_UO3, K2_U12,

K2_UO1, K2_U12, K2_U13, K2_U14,
K2_K09

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS (2):
Wykłady
Zajęcia seminaryjne
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Przygotowanie do prezentacji projektów
Razem:

16h
4h
5h
30h
55 h
1,83 (2) ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady; zajęcia seminaryjne
20h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
5h
Razem:
25 h
0,83 (1) ECTS

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne: Martwe drewno

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Dead wood

4)

Kierunek studiów :

ECTS 2)

1

Leśnictwo
5)

Koordynator przedmiotu :

Dr inż. Adam Byk

Prowadzący zajęcia6):

Dr inż. Adam Byk

7)

Jednostka realizująca :

Wydział Leśny: Katedra Ochrony Lasu i Ekologii: Zakład Entomologii leśnej, Ekologii i Ekoturystyki

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

9)

Status przedmiotu :

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień II

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy (2)

Jęz. wykładowy11):

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą jaka odgrywa martwe drewno w funkcjonowaniu
ekosystemów leśnych. Studenci poznają sukcesję organizmów rozkładających martwe drewno. Zdobywają
umiejętność rozpoznawania owadów saproksylicznych oraz umiejętność szacowania ilości martwego drewna w
lesie.

13)

Formy dydaktyczne, liczba godzin :

d)

wykład: liczba godzin 8,

e)

zajęcia laboratoryjne: liczba godzin 1,

f)

zajęcia seminaryjne: liczba godzin 1.

rok I

c) niestacjonarne
polski

Metody dydaktyczne14):

Wykład, projekt grupowy, prezentacja i dyskusja

Pełny opis przedmiotu15):

Martwe drewno i jego rola w przyrodzie. Budowa drewna. Owady kambiofagiczne i ich drapieżcy oraz
podkorowe owady saprofagiczne. Owady zasiedlające pniaki. Sposoby szacowania ilości martwego drewna w
lesie. Owady próchnowiskowe. Organizmy saproksyliczne jako zooindykatory stanu środowiska. Sukcesja
organizmów rozkładających martwe drewno.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Ekologia leśna, Entomologia leśna, Botanika leśna, Zoologia leśna, Dendrometria

Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

Student zna definicje podstawowych pojęć ekologicznych, rozumie zasady funkcjonowania populacji, biocenoz i
ekosystemów, zna organizmy leśne, jak również sposoby pomiaru miąższości drewna w lesie.
01 - Zna rolę jaką odgrywa martwe drewno w
03 - Zna sukcesję organizmów rozkładających martwe
funkcjonowaniu ekosystemów leśnych.
drewno.
02 - Potrafi udowodnić, jakie znaczenie ma obecność
04 - Zdobywa umiejętność rozpoznawania wybranych
martwego drewno w lesie dla zachowania
owadów saproksylicznych oraz umiejętność
różnorodności gatunkowej.
szacowania ilości martwego drewna w lesie.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Efekt 01, 02, 03, 04 – kolokwium zaliczeniowe
Efekt 04 – ocena wystąpień i prezentacji przygotowanych przez studentów

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):

Prezentacje przygotowane przez studentów wraz z ich oceną
Pytania na kolokwium wraz z oceną
Prezentacja – 30%
Kolokwiem 70%

Miejsce realizacji zajęć22):

W sali dydaktycznej (sala mikroskopowa)

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. BOROWSKI J. 2006. Chrząszcze (Coleoptera) grzybów nadrzewnych – studium waloryzacyjne. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
2. BYK A. 2007. Waloryzacja lasów Gór Świętokrzyskich na podstawie struktury zgrupowań chrząszczy saproksylicznych. W: Waloryzacja ekosystemów
leśnych Gór Świętokrzyskich metodą zooindykacyjną. red. J. Borowski i S. Mazur, s. 57-118, Warszawa, Wydawnictwo SGGW.
3. BYK A., MOKRZYCKI T., PERLIŃSKI S, RUTKIEWCZ A. 2006. Saproxylic beetles – in the monitoring of anthropogenic transformations of Białowieża
Pimeval Forest. In: Zooindication-based monitoring of anthropogenic transformations in Białowieża Pimeval Forest. A. Szujecki (ed.), pp. 325-397,
Warsaw, Warsaw Agricultural University Press.
4. GUTOWSKI J. M., BOBIEC A., PAWLACZYK P., ZUB K. 2004. Drugie życie drzewa. WWW Polska, Warszawa-Hajnówka.
5. JONSELL M., NITTERUS K., STIGHALL K. 2004. Saproxylic beetles in natural and man-made deciduous high stumps retained for conservation. Biol.
Conserv. 118: 163-173.
6. MAZUR S., BOROWSKI J., BYK A., MOKRZYCKI T. 1996. The diversity of the predatory beetles complex living under spruce bark in the Białowieża
Primeval Forest. Annals of Warsaw Agricultural University-SGGW, Forestry and Wood Technology 7, 27-37.
7. MOKRZYCKI T. 2011. Zgrupowania saproksylicznych chrząszczy (Coleoptera) w pniakach wybranych gatunków drzew – studium porównawcze.
Wydawnictwo SGGW: 135 pp.
8. STARZYK J. R. 1995. Owady kambio- i ksylofagiczne rozwijające się w pniakach. Szkodniki wtórne, ich rola oraz znaczenie w lesie. Poznań: 93-102.
9. SZUJECKI A. 1983. Ekologia owadów leśnych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.
10. WIACKOWSKI S. 1957. Entomofauna pniaków sosnowych w zależności od wieku i rozmiaru pniaka. Ekol. pol., A, 3: 1-140.
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25)
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

30 h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

0,5 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:

0,5 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr /symbol
efektu
01

26)

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Zna rolę jaką odgrywa martwe drewno w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych.

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W01, K2_W02, K2_W05, K2_W06,
K2_U09, K2_K10

02

Potrafi udowodnić, jakie znaczenie ma obecność martwego drewno w lesie dla

K2_W01, K2_W02, K2_W05, K2_W06

zachowania różnorodności gatunkowej.
03

Zna sukcesję organizmów rozkładających martwe drewno.

K2W_05, K2_W06, K2_U03, K2_K01

04

Zdobywa umiejętność rozpoznawania wybranych owadów saproksylicznych oraz

K2_U01, K2_K01

umiejętność szacowania ilości martwego drewna w lesie.

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne: Monitoring środowiska

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - ENVIRONMENTAL MONITORING

4)

Kierunek studiów :

ECTS 2)

2

Leśnictwo
5)

Koordynator przedmiotu :

dr inż. Artur Rutkiewicz

Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Artur Rutkiewicz

7)

Jednostka realizująca :

Wydział Leśny, Katedra Ochrony lasu i Ekologii, Zakład Entomologii Leśnej, Ekologii i Ekoturystyki

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

9)

Status przedmiotu :

a) przedmiot specjalizacyjny

b) stopień …II

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni (4)

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Znajomość podstaw monitoringu środowiska w tym głównych jego rodzajów badających komponenty środowiska
przyrodniczego, jakie maja wpływ na stan lasów naszej strefy geograficznej. Poznanie podstaw analizy stanu
środowiska naturalnego w skali regionalnej.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a)
b)

rok …2…

c) niestacjonarne

…………………wykład………………………………………………………; liczba godzin ..16...;

……………… zajęcia seminaryjne …………………………………………; liczba godzin ..4.;

Metody dydaktyczne14):

Wykład audytoryjny; analiza przypadku; dyskusja, analiza i interpretacja prezentacji i tekstów źródłowych

Pełny opis przedmiotu15):

Podstawowe definicje odnoszące się do stanu, ochrony i monitorowania środowiska. Metody zbierania i
przetwarzania informacji o stanie środowiska. Rodzaje i typy informacji oraz danych. Pozyskiwanie, zbieranie i
przetwarzanie danych o środowisku. Instytucje uczestniczące w monitoringu środowiska. Państwowy Monitoring
Środowiska (PMŚ). Podsystemy PMŚ. Bloki Informacyjne PMŚ. System informatyczny PMŚ (serwery GIOŚ,
WIOŚ).
Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego (ZMŚP). Cele, zadania, definicje. Systemy stacji
badających i zbierających dane środowisku. Sieci krajowe; regionalne; lokalne. Sieć stacji wczesnego
ostrzegania i alarmowania. Monitoring Bazowy i Monitoring Miejski.
Monitoring stanu atmosfery i wód. Główne ich zagrożenia i zanieczyszczenia. Cele i zadania monitoringu
atmosfery i wód. Sieci zbierające informacje o komponentach środowiska. .
Monitoring lasów. Główne zagrożenia środowiska leśnego. Cele i zadania monitoringu lasów w Polsce. Systemy
monitoringu stanu i zasobów leśnych. Programy pomiarów na SPO1, SPO2, SPO3.
Monitoring Biologiczny i Bioindykacja. Definicje monitoringu biologicznego i bioindykacji. Cele i zadania
monitoringu biologicznego. System i poziomy monitoringu biologicznego w Polsce.
mocnej w samodzielnej konserwacji i dezynsekcji drewna. Zasady BHP w stosowaniu środków ochrony drewna.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

ekologia; ochrona środowiska; chemia

Założenia wstępne17):

Student powinien znać główne zagrożenia podstawowych komponentów środowiska.

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

01 – zna podstawowe systemy zbierania i
przetwarzania danych o środowisku
02 – zna strukturę, zadania, organizację i
funkcjonowanie Państwowego Monitoringu
Środowiska.
03 – potrafi zebrać i analizować materiały źródłowe
oraz dane o środowisku w skali lokalnej (np. Powiatu)

04 – potrafi na podstawie danych i analiz stanu i
zagrożeń środowiska naturalnego przedstawić
autorski, uproszczony plan monitoringu (np. w skali
Powiatu lub Gminy)

Efekt 01, 02, 03, 04 – ocena wystąpień i prezentacji przygotowanych przez studentów wykonanych wramach
pracy własnej

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Prezentacje przygotowane przez studentów przygotowane w ramach pracy własnej wraz z ich oceną
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Prezentacje – 100%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

sala dydaktyczna;

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
Borecki T., Keczyński A., 1992. Atlas ubytku aparatu asymilacyjnego drzew leśnych. Agencja Wyd., ATUT, Warszawa.
GIOŚ., 2008. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w latach 2005-2006. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa.
GIOŚ. 2011. PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na rok 20011. GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA
GIOŚ., 2003. Stan Środowiska w Polsce w latach 1996-2001. SYNTEZA. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa.
GIOŚ 2003. Wskazówki do opracowania „Programów Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie”. GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY
ŚRODOWISKA, Departament Monitoringu. Warszawa,
Ochrona Środowiska 2011 r. Warszawa: GUS ss. 520
Raport. Stan środowiska w Polsce w latach 1996-2000, 2003. Warszawa. Biblioteka Minitoringu Środowiska ss. 267.

Stan Środowiska w Polsce na tle celów i priorytetów Unii Europejskiej. Raport wskaźnikowy 2004, 2006. Warszawa. Biblioteka Minitoringu Środowiska.ss.
88
IBL, 2008., Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2007 roku na podstawie badań monitoringowych Zakład Urządzania Lasu i Monitoringu IBL, Warszawa
IBL, 2005. Stan uszkodzeń lasów w Polsce w 2004 roku, na podstawie badań monitoringowych. Zakład Urządzania Lasu i Monitoringu IBL, Warszawa.
Jaszczak R., 1999. Monitoring Lasów. Wyd. AR w Poznaniu.
Mitosek G., Skotak K., 2005. Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2004. Raport, Państwowa INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA,
Warszawa
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

…55 h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia, projektowe, itp.:

1 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr /symbol
efektu
01
02
03
04

26)

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
zna podstawowe systemy zbierania i przetwarzania danych o środowisku
zna strukturę, zadania, organizację i funkcjonowanie Państwowego Monitoringu
Środowiska.
potrafi zebrać i analizować materiały źródłowe oraz dane o środowisku w skali lokalnej (np.
Powiatu)
potrafi na podstawie danych i analiz stanu i zagrożeń środowiska naturalnego przedstawić
autorski, uproszczony plan monitoringu (np. w skali Powiatu lub Gminy)

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_WO2, K2_WO6,
K2_WO8, K2_WO9, K2_W10, K2_W13,
K2_UO1, K2_UO4, K2_UO9, K2_U11,
K2_WO7, K2_UO2, K2_UO7, K2_UO9,
K2_U10, K2_U13, K2_U14, k2_k09

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):
Wykłady
Zajęcia seminaryjne
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Przygotowanie do prezentacji projektów
Razem:

16h
4h
5h
30h
55 h
1,83 (2) ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady; zajęcia seminaryjne
20h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
5h
Razem:
25 h
0,83 (1) ECTS

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Proekologiczny model leśnictwa

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Eco-friendly Forest Management

Kierunek studiów4):

Leśnictwo
5)

Koordynator przedmiotu :

dr inż. Marek Sławski

Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Marek Sławski

7)

ECTS 2) 1

Jednostka realizująca :

Wydział Leśny, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, Zakład Ochrony Lasu, Ekologii i Ekoturystyki

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

9)

Status przedmiotu :

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień drugi

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy (3)

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Przedstawienie proekologicznego podejścia do gospodarki leśnej w leśnictwie polskim i na świecie, analiza
praktycznych rozwiązań stosowanych w tym zakresie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

a)

rok …2…

c) niestacjonarne

Wykład……………………………………………………………………………; liczba godzin ..10.

wykład

Geneza proekologicznego modelu leśnictwa, prawne podstawy ekologicznego podejścia do gospodarki leśnej,
Polska Polityka Kompleksowej Ochrony Zasobów Leśnych, Polityka Leśna Państwa, Ustawa o lasach,
Zarządzenie nr 11 (11A) DGLP. Obowiązujące instrukcje i zasady, wpływ surowcowego modelu leśnictwa na
stabilność i różnorodność ekosystemów leśnych
Koncepcje ekologicznego podejścia do gospodarki leśnej w Europie i Ameryce Północnej, Koncepcja grubego i
drobnego filtra, Przykłady dobrych rozwiązań (na przykładzie Kanady, USA, Szwecji i Polski): kępy drzewostanu
pozostawione do rozpadu, drzewa ekologiczne, ochrona ekosystemów mokradłowych, ekologiczne podejście do
małej retencji („idealny” staw, „idealny” ciek), kontrowersje wokół bobra, rola i specyfika starodrzewia, wskaźnik
starodrzewia, gospodarowanie strodrzewiem, waloryzacja struktury lasu, zasady postępowania w
drzewostanach gospodarczych sprzyjające różnorodności biologicznej (gospodarka adaptacyjna),
proekologiczny model gospodarki w lasach a ochrona przyrody modyfikacje działań gospodarczych w lasach
HCVF, siedliskach przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Podstawowe wiadomości z zakresu ekologii lasu, ochrony przyrody, hodowli lasu i urządzania
01 – Rozumie potrzebę proekologicznego podejścia
do gospodarki leśnej celem kształtowania stabilnych
ekosystemów
02 – Jest w stanie wytłumaczyć różne podejście do
ochrony wartości przyrodniczych i zachowania funkcji
ekologicznych lasu wynikające z odmiennej tradycji i
historii lasów w różnych krajach

03 – Jest w stanie scharakteryzować rodzaje obszarów
w lasach, które ze względu na ich funkcje ekologiczne
lub wartości przyrodnicze wymagających szczególnej
uwagi przy planowaniu i wykonywaniu działań
gospodarczych
04 – Jest w stanie wskazać praktyczne rozwiązania
gospodarcze na różnych poziomach decyzyjnych
(krajowy, regionalny, nadleśnictwa, drzewostanu) z
zakresu ekologicznego podejścia do gospodarki leśnej

01, 02, 03, 04 – kolokwium zaliczeniowe

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Treść pytań wraz z odpowiedziami i oceną
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Kolokwium zaliczeniowe 100%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala wykładowa

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Lindenmayer D. B., Franklin J. F. 2002. Conserving Forest Biodiversity. Island Press. Washington Covelo Londyn.
2. Mróz W. (red.) 2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa.
3. OMNR. 2003. Old Growth Policy for Ontario’s Crown Forests Toronto: Queen’s Printer for Ontario.
4. OMNR. 2010. Forest Management Guide for Conserving Biodiversity at the Stand and Site Scales. Toronto: Queen’s Printer for Ontario.
5. Muir, P.S., R.L. Mattingly, J.C. Tappeiner II, J.D. Bailey, W.E. Elliott, J.C. Hagar, J.C. Miller, E.B. Peterson, and E.E. Starkey. 2002. Managing for
biodiversity in young Douglas-fir forests of western Oregon. U.S. GeologicalSurvey, Biological Resources Division, Biological Science Report.

UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

……19…. h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

…0,5……. ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:

……0…. ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr /symbol
efektu
01

26)

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Rozumie potrzebę proekologicznego podejścia do gospodarki leśnej celem kształtowania

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W05

stabilnych ekosystemów
02

Jest w stanie wytłumaczyć różne podejście do ochrony wartości ekologicznych w lasach

K2_W12

wynikające z tradycji i historii lasów w różnych krajach
03

Jest w stanie scharakteryzować rodzaje obszarów w lasach wymagających szczególnej

K2W06

uwagi przy planowaniu i wykonywaniu działań gospodarczych z powodu ich wartości
przyrodniczej
04

Jest w stanie wskazać praktyczne rozwiązania gospodarcze na różnych poziomach

K2_W09, K2_W08

decyzyjnych (krajowy, regionalny, nadleśnictwa, drzewostanu) z zakresu ekologicznego
podejścia do gospodarki leśnej
05
Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):
Wykłady

10h

Udział w konsultacjach

4h

Przygotowanie do kolokwium

5h

Razem

19h
0,8 (1) ECTS

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady
10h
0,5 ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym: 0

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Ekologia i ochrona środowiska

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Ecology and environment protection

4)

Kierunek studiów :

ECTS 2)

4

Leśnictwo
5)

Koordynator przedmiotu :

Dr inż. Taida Tarabuła

Prowadzący zajęcia6):

Dr inż. Taida Tarabuła, dr inż. Marek Sławski

7)

Jednostka realizująca :

Katedra Ochrony Lasu i Ekologii

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

9)

Status przedmiotu :

a) przedmiot obowiązkowy

b) stopień II

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy (4)

Jęz. wykładowy11):

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem jest zapoznanie studentów ze strukturą oraz prawidłami funkcjonowania krajobrazu i środowiska, a także
wpływem działań człowieka na krajobraz i środowisko przyrodnicze. Studenci poznają przyczyny i skutki
globalnego kryzysu środowiskowego oraz sposoby przeciwdziałania. Studenci zdobywają umiejętność
przyrodniczej i estetycznej waloryzacji elementów krajobrazu oraz projektowania elementów infrastruktury w
krajobrazie.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

a)
b)

rok II

c) stacjonarne / niestacjonarne
polski

Ćwiczenia projektowe; liczba godzin 10 ;

Wykład; liczba godzin 15;

Wykład, projekt indywidualny, dyskusja
Tematyka wykładów:
Ekologia krajobrazu: Definicja, elementy składowe i funkcjonowanie krajobrazu; Przyczyny heterogenności
krajobrazu; Problem skali w krajobrazie; Funkcjonowanie układów zlewniowych; Wpływ człowieka na krajobraz:
fragmentacja krajobrazu, urbanizacja, czynniki degradujące w rolnictwie i leśnictwie, sieć dróg; Rola lasów,
zadrzewień i obszarów podmokłych w krajobrazie;

Pełny opis przedmiotu15):

Ochrona środowiska: Środowisko i jego elementy; Globalne zmiany środowiska i ich uwarunkowania;
Zrównoważony rozwój i jego miary; Wybrane wskaźniki ekologiczne; Zmiany klimatu Ziemi i ich przyczyny
naturalne i antropogeniczne; Globalny obieg C a bilans energetyczny Ziemi; Rola lasów w bilansie C; Przyczyny
i skutki ubywania warstwy ozonowej; Eutrofizacja środowiska związkami azotu i fosforu – przyczyny i skutki
eutrofizacji ekosystemów lądowych i wodnych; Metale śladowe w środowisku – źródła, efekty, przeciwdziałanie;
Środowisko życia człowieka: środowisko miast i pomieszczeń zamkniętych, Stan środowiska w Polsce i na
świecie, tendencje i prognozy,
Tematyka ćwiczeń:
Struktura i miary krajobrazu; Korytarze ekologiczne a sieć dróg – analiza przejścia wilka, projekt przejść dla
zwierząt na wybranym odcinku drogi krajowej; Sieci rezerwatów w krajobrazie – projekt. Hałas na terenie
kampusu SGGW – pomiary i analiza

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

Ekologia ogólna
Student zna definicje podstawowych pojęć ekologicznych, rozumie zasady funkcjonowania populacji, biocenoz i
ekosystemów
01 - Rozumie złożone zjawiska i procesy ekologiczne
zachodzące w krajobrazie i w środowisku oraz w
biosferze
03 - Jest świadomy zagrożeń cywilizacyjnych w
02 - Wie, jakie są konsekwencje przyrodnicze i środowisku i roli lasów w ich ograniczaniu
środowiskowe
prowadzenia
różnych
działań 04 – Ma świadomość odpowiedzialności za stan
gospodarczych, w tym gospodarki leśnej, w skali środowiska i jego zmiany
lokalnej, regionalnej i globalnej

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Efekt 01, 02, 03, 04 – kolokwium zaliczeniowe
Efekt 01, 02 – ocena projektów

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):

Złożone projekty
Pytania na kolokwium wraz z oceną
Projekty – 40%
Kolokwium – 60%

Miejsce realizacji zajęć22):

Blended learning

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Turner M.G., Gardner R.H., O’Neill R.V. – Landscape Ecology in Theory and Practice – Pattern and Process, Springer, 2001
2. Gergel S.E., Turner M.G. (red.) – Learning Landscape Ecology: A practical guide to concepts and techniques, Springer, 2002
3. Richling A., Solon J., Ekologia krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
4. Pawlaczyk P. Jermaczek A. Poradnik lokalnej ochrony przyrody – Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin 2000
5. Alloway B.J., Ayres D.C. „Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska”, Wyd. Naukowe PWN, 1999
6. O’Neill P. – Chemia środowiska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997
7. Mannion A.M. „Zmiany środowiska Ziemi” Wyd. Naukowe PWN 2001
UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Ochrona ekosystemów leśnych

Nazwa przedmiotu1):
Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):
4)

Kierunek studiów :

ECTS 2)

5

Protection of the forest ecosystems
Leśnictwo

5)

Koordynator przedmiotu :

dr inż. Artur Rutkiewicz

Prowadzący zajęcia6):

wykłady: H. Tracz, S. Mazur, M. Aleksandrowicz, A. Rutkiewicz,
ćwiczenia: A. Rutkiewicz, Jacek Piętka; Andrzej Szczepkowski

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot …podstawowy

10)

Cykl dydaktyczny :

semestr letni (2)

b) stopień …II.

rok …1

c) niestacjonarne

11)

Jęz. wykładowy : polski

Zapoznanie z ogólną problematyką stanu zdrowotnego i zagrożeń ekosystemów leśnych Polski. Projektowanie
rozwiązań profilaktycznych, rehabilitacyjnych i restytucyjnych w różnej skali czasu i przestrzeni. Analiza, wybór i
ocena metod stosowanych w zachowawczej i profilaktycznej ochronie ekosystemów leśnych.

Założenia i cele przedmiotu12):

13)

Formy dydaktyczne, liczba godzin :

Metody dydaktyczne14):

…………………wykłady…………………………………………………; liczba godzin .15.;
……………… ćwiczenia projektowe …………… ……………………; liczba godzin .12..;
……………… ćwiczenia laboratoryjne ………………………………; liczba godzin ...4.;
……………… ćwiczenia seminaryjne ……………………………… ; liczba godzin ...4..;
rozwiązywanie problemu, projekt, dyskusja, doświadczenie, studium przypadku, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, indywidualne projekty studenckie, konsultacje

Pełny opis przedmiotu15):

Wykłady:
1. Współczesne zagrożenia lasów w różnej skali. Aktualne zjawiska chorobotwórcze i epidemiologiczne w
ekosystemach leśnych Polski. Główne metody oraz badania nad monitoringiem stanu środowiska leśnego w
różnej skali. Kwarantanna a problematyka zagrożeń zdrowotności lasów w Polsce
2. Technika badań mikrobiologicznych i fitopatologicznych: odkażanie, przygotowanie podłoży, metody izolacji
mikroorganizmów z różnych środowisk, warunki hodowli grzybów, metody przechowywania kultur.
3. Wpływ gospodarki leśnej na populacje zwierząt – gatunki konfliktowe. Metody monitoringu populacji
organizmów uznanych za szkodliwe. Monitoring fitopatologiczny – metody oceny i analizy stanu zdrowotnego i
witalności drzewostanów.
4. Czynniki wpływające na trwałość i zagrożenie ekosystemów leśnych (hylopatologia, hylosozologia).
Profilaktyka w ochronie ekosystemów leśnych a inżynieria ekologiczna. Stosowanie i ocena metody ogniskowokompleksowej w ochronie ekosystemów leśnych, Lasy w otoczeniu terenów zurbanizowanych i przemysłowych,
obszary konfliktogenne: park narodowy – las gospodarczy – las prywatny.
5. Rozwój i badania metod ochrony lasu. Ewaluacja i stosowanie metod integrowanych. Badania nad
zastosowaniem metod IPM (Integrated Pest Management) i EBPM (Ecological Based Pest Management) w
leśnictwie. Doskonalenie systemu monitoringu i zabezpieczeń lasu przed pożarami. Stan świadomości
społeczeństwa na temat zagrożeń i stanu lasów w Polsce.
Ćwiczenia:
1. Prezentacja wyposażenia laboratorium fitopatologicznego, przygotowanie podłoży do hodowli grzybów,
izolacja mikroorganizmów z powietrza i materiału roślinnego.
2. Analiza, weryfikacja i projektowanie systemów zabezpieczenia terenów leśnych przed wybuchem i
rozprzestrzenianiem się pożarów lasu. Projektowanie i modyfikacja działań profilaktycznych i zadań obronnych
w różnej skali i w różnym stopniu zagrożenia.
3. Planowanie działań monitoringu i zwalczania zagrożeń lasu w różnej skali przestrzennej i czasowej. Dobór i
ocena skuteczności podejmowanych zabiegów ochronnych na podstawie danych weryfikacyjnych.
4. Kształtowanie naturalnej odporności drzewostanów w aspekcie bioróżnorodności w różnej skali przestrzennej
i czasowej. Analiza i klasyfikacja drzewostanów pod względem ich naturalnej bioróżnorodności i odporności na
czynniki szkodotwórcze. Dobór metod profilaktycznych i restytucyjnych. Plan zabiegów i działań gospodarczych
podnoszących odporność drzewostanów.
5. Analiza stanu zdrowotnego i zagrożeń lasów Polski w skali ekosystemalnej (dla RDLP). Analiza porównawcza
wyników inwentaryzacji, różnych rodzajów monitoringu stanu i zagrożeń ekosystemów leśnych w Polsce.
Prognozowanie rozwoju stanu lasu w oparciu o dane o występowaniu i zwalczaniu szkodliwych organizmów
leśnych.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Ekologia; entomologia leśna; fitopatologia; zoologia; łowiectwo; ochrona lasu

Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

Umiejętność rozpoznawania podstawowych gatunków zwierząt i roślin uznawanych w lasach Polski za
szkodliwe lub niepożądane. Znajomość i umiejętności stosowania IOL i IOPL; Wiedza o złożoności i
funkcjonowaniu różnych rodzajów ekosystemów. Znajomość biologii i ekologii głównych szkodliwych zwierząt
leśnych.
04 – posiada elementarna wiedzę z zakresu
01 – zna podstawowe źródła zagrożeń ekosystemów
podstawowego wyposażenia laboratorium
leśnych oraz metody ich ograniczania,
fitopatologicznego i pracy w nim,
02 - potrafi ocenić stopień zagrożenia i dobrać metody
05 – umie zorganizować pracę w laboratorium
jego monitorowania
fitopatologicznym, przeprowadzić podstawowe
03 – potrafi dobierać i ocenić metody profilaktyki w tym
badania, dokonać izolacji mikroorganizmów z różnych
ryzyko zaniechania takich działań
środowisk

19)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia :

01, 04, – egzamin pisemny lub ustny
02, 03, 05 - ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć; przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego
problemu; ocena prac pisemnych przygotowywanych w ramach pracy własnej studenta; ocena wykonania zadań
projektowych na zdefiniowany temat przygotowywanych w ramach pracy własnej studenta;

Forma dokumentacji osiągniętych efektów Wyniki ocen zadań projektowych; wyniki oceny prac pisemnych przygotowywanych w ramach pracy własnej;
kształcenia 20):
wyniki egzaminu pisemnego
do weryfikacji efektów kształcenia służy:
1. ocena zadań projektowych na zdefiniowany temat w trakcie zajęć, (maksymalna liczba punktów 100; waga
oceny: 20% )
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
2. ocena wykonania prac analityczno – projektowych przygotowywanych w ramach pracy własnej, (maksymalna
końcową21):
liczba punktów, 100; waga oceny: 20%)
3. pisemna analiza studium przypadków przygotowywanych w ramach pracy własnej, (maksymalna liczba
punktów 100; waga oceny: 20%)
4. egzamin; (maksymalna liczba punktów 100; waga oceny: 40%)
Miejsce realizacji zajęć22):

sala dydaktyczna, badawcze laboratorium fitopatologiczne

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Barzdajn W., Cetel J., Danielewicz W., Zientarski J. Leśnictwo proekologiczne. Wyd. AR Poznań, 1999.
2. Bobek B., Morow K., Perzanowski K. Ekologiczne podstawy łowiectwa, PWRiL, 1984
3. Boczek J., Lipa J. 1978. Biologiczne metody walki ze szkodnikami roślin. PWN, Warszawa
4. Byk A., Mokrzycki T., 2007. Chrząszcze saproksyliczne jako wskaźnik antropogenicznych odkształceń Puszczy Białowieskiej [w] Siedliska i gatunki
wskaźnikowe w lasach. Cz. 2. D. Anderwald (red.),.
5. Gwiazdowicz D. (red) 2005. Ochrona przyrody w lasach. I. Ochrona zwierząt. Wydawnictwo PTL.
6. Koehler W. 1981. Zarys hylopatologii. Wydanie drugie. PWN Warszawa.
7. Łęski O. (red.). 2001. Poradnik Ochrony Lasu. Warszawa.
8. Malinowski H. (red.). Monografia – Stan i perspektywy badań z zakresu ochrony lasu. ILB, 2000.
9. Materiały konferencyjne PTL, IBL 1995. Ochrona różnorodności biologicznej w zrównoważonej gospodarce leśnej. Materiały z Sympozjum. Warszawa,
6-7,04. 1995r.
10. Materiały konferencyjne „Wyzwania przyszłości polskiego leśnictwa. PTL, Kraków, 2007
11. Sierota X. 2000. Choroby lasu, CILP Lasy Państwowe.
12. Skłodowski J., (red.) 2010. Monitoring zooindykacyjny regeneracji ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej zubożonych przez huragan. Wydawnictwo
SGGW, Warszawa
13. Starzyk J. 1996. Wykorzystanie feromonów do prognozowania i zwalczania szkodników wtórnych w lasach górskich. Sylwan 1.
14. Szujecki A., 2004, Leśnictwo i jego funkcje w gospodarce narodowej po integracji z Unią Europejską. W: A. Kowalski, E. Mazurkiewicz (red.) Wieś,
rolnictwo i gospodarka żywnościowa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie i Inst. Ekon. Roln. i
Gosp. Żywn., Warszawa s. 89-105.
15. Szujecki A., 2006. (red.) Zooondication-based monitoring of anthropogenic transformations in Białowieża Primeval Forest. Warsaw Agricultural
University Press.
16. Tracz H., Mazur S. 2003. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne a ochrona lasu. Sylwan, 8: 93-96.
17. Wawrzoniak J. 2002: System monitoringu lasu w Polsce. IV Krajowe Sympozjum Reakcje Biologiczne Drzew na Zanieczyszczenia Powietrza.
Wydawnictwa Naukowe, 2002 Poznań.
18. Wiler K. 2007. Ochrona lasów przed pożarami. Warszawa. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
19. Zamorwski C. 1984. Materiały do zajęć specjalistycznych z fitopatologii. III. Wyd. SGGW,
UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Urządzanie ekosystemów leśnych

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Forest ecosystems management planning

4)

Kierunek studiów :

ECTS

2)

5

Leśnictwo
5)

Koordynator przedmiotu :

Prof. dr hab. Tomasz Borecki

Prowadzący zajęcia6):

Prof. dr hab. Tomasz Borecki, dr inż. Justyna Nowakowska, dr inż. Roman Wójcik

Jednostka realizująca7):

Katedra Urządzania Lasu Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Zakład Urządzania Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

9)

Status przedmiotu :

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień II

Cykl dydaktyczny10):

Semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

W trakcie wykładów i zajęć kameralnych student pogłębia wiedzę na temat kształtowania ekosystemów leśnych.
Poznaje zasady kompleksowego wykorzystania informacji i opracowań dla potrzeb planowania i prowadzenia
wielofunkcyjnej, zrównoważonej gospodarki leśnej.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

g)

Wykłady, liczba godzin 15;

h)

Ćwiczenia projektowe; liczba godzin 20;

Ćwiczenia projektowe
1. Zasady sporządzania opisu taksacyjnego i praktyczne wykorzystanie informacji do planowania
urządzeniowo-hodowlanego.
2. Metody inwentaryzacji zapasu i ich wpływ na dokładność otrzymywanych wyników.
3. Ocena skutków zmiany kolei rębu na zmiany stanu zasobów drzewnych.
4. Plan cięć użytkowania rębnego ze szczególnym uwzględnieniem problemów ładu przestrzennego.
5. Waloryzacja funkcji lasu.
Geodezja leśna, dendrometria, nauka o produkcyjności lasu, botanika leśna, typologia leśna, fitosocjologia,
hodowla lasu, ekonomika leśnictwa, urządzanie lasu I stopnia, podstawy informatyki
Student umie wykorzystać wiedzę do podejmowania decyzji w zakresie planowania i prowadzenia
zrównoważonej gospodarki leśnej. Potrafi ocenić wpływ planowanych decyzji na kształtowanie pożądanego
kierunku rozwoju zasobów leśnych i stan ekosystemów leśnych.
.
01 Ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą urządzania
04 Potrafi krytycznie odnieść się do stosowanych
lasów wielofunkcyjnych w warunkach zmieniającej się
metod, technik i technologii stosowanych przy
sytuacji gospodarczej kraju i świata
inwentaryzacji stanu lasu i zaproponować ich
modyfikacje
02 Ma pogłębioną wiedzę na temat możliwości
sterowania ekosystemem leśnym w procesie
05 Jest świadomy potrzeby ustawicznego uczenia się,
planowania urządzeniowego z wykorzystaniem
w tym samokształcenia w zakresie urządzania
nowoczesnych technik, technologii i urządzeń
ekosystemów leśnych.
06 Ma świadomość roli i wieloaspektowej
odpowiedzialności wykonawcy prac urządzeniowych i
ochronnych.

– egzamin pisemny
– ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Egzamin pisemny (01, 02, 03, 05, 06), ocenione projekty (02, 03, 05, 08),
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Egzamin pisemny 70%, wyniki projektów 30%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

c) niestacjonarne

Wykłady i dyskusja, indywidualne projekty studenckie oparte na studium przypadku, rozwiązywanie problemu,
konsultacje,
Wykłady
1. Charakterystyka metody urządzania lasu stosowanej w Polsce.
2. Kierunki doskonalenia metody urządzania lasu stosowanej w Polsce.
3. Charakterystyka obrębowej metody inwentaryzacji zapasu. Istota zmian w stosunku do metody
drzewostanowej.
4. Rola etatu jako regulatora rozmiaru użytkowania lasu.
5. Kompleksowa wielkoobszarowa inwentaryzacja lasu.

03 Posiada umiejętność gromadzenia, selekcji i
wykorzystania danych niezbędnych do planowania
gospodarczego i ochronnego w ekosystemach
leśnych, do określania stanu i prognozowania rozwoju
zasobów przyrodniczych

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

rok I, sem. 2

Sala wykładowa, pracownia projektowa

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Klocek A., Rutkowski B., 1986: Optymalizacja regulacji użytkowania rębnego drzewostanów. PWRiL. Warszawa.
2. Miś R., 2007: Urządzanie lasów wielofunkcyjnych. Wyd. AR w Poznaniu.
3. Ważyński B., (red.). 2005: Przewodnik „Urządzanie lasu”. Wyd. Świat. Warszawa
4. Rosa W., Stępień E., 1996: Technologia sporządzania operatu urządzania lasu. Wyd. SGGW
5. Stępień E. (red.) 2004: Urządzanie lasu wielofunkcyjnego – opinie – poglądy – propozycje. Wyd. Fundacja „Rozwój SGGW”
6. Szymkiewicz B., Bernadzki E., Zaręba R., Rosa W., 1996: Urządzanie lasu. Podstawy urządzania lasu. Cz. I. Wyd. SGGW.
7. Ważyński B., 1997: Urządzanie i zagospodarowanie lasu dla potrzeb turystyki i rekreacji.
8. Literatura uzupełniająca zalecana na wykładach i ćwiczeniach: publikacje w Sylwanie (głównie na temat inwentaryzacji, waloryzacji i regulacji),
Zasady hodowli lasu, Instrukcja ochrony lasu, Siedliskowe podstawy hodowli lasu, Instrukcja urządzania lasu.
UWAGI24):
Zaliczenie przedmiotu wymaga osiągnięcia minimalnych ocen (zaliczenie) wszystkich części składowych oceny: Egzamin pisemny, wyniki projektów

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne: Biomasa leśna jako odnawialne źródło
energii

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialization: Forest biomass as a renewable energy source

4)

Kierunek studiów :

ECTS

2)

1

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr hab. Tadeusz Moskalik, prof. nadzw. SGGW

6)

Prowadzący zajęcia :

Dr hab. Tadeusz Moskalik, prof. nadzw. SGGW

7)

Jednostka realizująca :

Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

9)

Status przedmiotu :

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień II rok II

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

c) niestacjonarne

Poznanie problematyki użytkowania biomasy leśnej do celów energetycznych w Polsce i na świecie
(zakres, pojęcia, regulacje, perspektywy rozwoju).
Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom możliwości wykorzystania biomasy leśnej jako
odnawialnego źródła energii. W trakcie zajęć przedstawione zostaną technologiczne, ekonomiczne i
społeczne aspekty podejmowanych w tym kierunku działań.

12)

Założenia i cele przedmiotu :

i)

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):

wykłady ....………………………….……………………………………………; liczba godzin 10;

Wykład, ćwiczenia audytoryjne, konsultacje, dyskusja, indywidualny projekt studencki
Tematyka wykładów:

15)

Pełny opis przedmiotu :

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

1.

Prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii

2.

Zasoby paliw i energii na świecie i w Polsce

3.

Możliwości pozyskiwania biomasy leśnej do celów energetycznych (stan obecny i perspektywy)

4.

Technologie pozyskiwania i spalania biomasy leśnej

5.

Bilans energetyczny technologii pozyskiwania biomasy leśnej na cele energetyczne

6.

Uprawa roślin drzewiastych na cele energetyczne

-

17)

Założenia wstępne :

01 -Ma wiedzę dotyczącą prawnych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań użytkowania biomasy
leśnej jako odnawialnego źródła energii.
02 -Ma wiedzę dotyczącą doboru technik i technologii
pozyskiwania biomasy leśnej do celów
energetycznych w różnych kategoriach cięć.
03. -Posiada wiedzę dotyczącą uprawy roślin drzewiastych na cele produkcji energii.
04 -Potrafi obliczyć bilans energetyczny zastosowanych rozwiązań technologicznych.

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Zaliczenie w formie pisemnej – efekt 01, 02, 03, 04
Praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej studenta 04

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Treść pytań zaliczeniowych z oceną, praca pisemna
kształcenia 20):
Do weryfikacji efektów kształcenia służy: 1. ocena z zaliczenia, 2. ocena wykonania zadania projektowego;
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
dla każdego z tych elementów określona jest maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosząca 100,
21)
końcową :
przyporządkowując odpowiednią wagę dla każdego z tych elementów 1. 70%, 2. 30%,
Miejsce realizacji zajęć22):

Przedmiot realizowany jest w sali dydaktycznej wyposażonej w sprzęt multimedialny
23)

Literatura podstawowa i uzupełniająca :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dobrowolska E. i inni, 2011. Wykorzystanie energetyczne dendromasy. Wydawnictwo SGGW Warszawa.
Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.
http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/Odnawialne+zrodla+energii/Krajowy+plan+dzialan
Lewandowski W. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwo Naukowo Techniczne.
Moskalik T. Drewno energetyczne – fakty i mity. Przemysł Drzewny 2011, R. 62, nr 12, s. 24-27.
Paschalis P., 2005. Polskie leśnictwo w Unii Europejskiej. CILP Warszawa.
Richardson i inni, 2002. Bioenergy from Sustainable Forestry. Guiding Principles and Practice. Kluwer Academic Publishers. Netherlands.
Czasopisma: Sylwan, Głos lasu, Echa Leśne, Las Polski, Folia Forestalia Polonica.

UWAGI24):
przyporządkowane punktom oceny:
0-50 pkt
- ocena niedostateczna (2,0)
51-60 pkt
- ocena dostateczna (3,0)
61-70 pkt
- ocena dostateczna plus (3,5)
71-80 pkt
- ocena dobra (4,0)
81-90 pkt
- ocena dobra plus (4,5)
91-100 pkt - ocena bardzo dobra (5,0)

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
27h
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

0,5 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:

0,5 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu

26)

03

Ma wiedzę dotyczącą prawnych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań użytkowania
biomasy leśnej jako odnawialnego źródła energii
Ma wiedzę dotyczącą doboru technik i technologii pozyskiwania biomasy leśnej do celów
energetycznych w różnych kategoriach cięć
Posiada wiedzę dotyczącą uprawy roślin drzewiastych na cele produkcji energii

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W02; K2_W03; K2_W08; K2_U02;
K2_K07; K2_K09; K2_K09
K2_W01; K2_W07; K2_W10; K2_U05;
K2_U07; K2_U11
K2_W06; K2_U01; K2_U02

04

Potrafi obliczyć bilans energetyczny zastosowanych rozwiązań technologicznych.

K2_W08; K2_U06, K2_U07

Nr /symbol
efektu
01
02

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:
Nazwa przedmiotu1):
Tłumaczenie nazwy na jęz.
angielski3):
Kierunek studiów4):
Koordynator przedmiotu5):
Prowadzący zajęcia6):
Jednostka realizująca7):
Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Status przedmiotu9):
Cykl dydaktyczny10):

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

Numer katalogowy:

ECTS 2)3

Zajęcia specjalizacyjne
Specialization classes

Leśnictwo
Dr hab. inż. Wiesława Ł. Nowacka
Dr hab. inż. Wiesława Ł. Nowacka, Prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz, Dr inż. Jarosław Sadowski,
Dr inż. Dariusz Zastocki
Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu
Wydział Leśny
a) przedmiot podstawowy
b) stopień II rok I
c) niestacjonarne
Semestr letni
Jęz. wykładowy11):polski
Wykłady wprowadzające do zakresu przedmiotów prowadzonych w ramach szeroko pojmowanego
użytkowania lasu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem małych i średnich przedsiębiorstw
działających na rzecz leśnictwa przy uwzględnieniu ograniczeń wymuszanych przez prawo zamówień
publicznych oraz Ustawę o Lasach i zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Poznanie nowoczesnych narzędzi służących usprawnianiu pracy z punktu widzenia efektywności w
połączeniu ze zdrowiem zatrudnionych stanowi uzupełnienie wiedzy o nowoczesnym zarządzaniu
przedsiębiorstwami typu ZUL.
Poznanie podstawowych sposobów użytkowania pozostałości zrębowych i efektywności tych procesów.
Dyskusje grupowe, wykład, rozwiązywanie problemu, ćwiczenia projektowe, studium przypadku,
symulacja zdarzeń
a)

Wykład

liczba godzin 30

Studenci poznają zasady funkcjonowania zamówień publicznych oraz uzyskują ogólne wiadomości o
tworzeniu przetargów leśnych i tzw. pakietów prac. Omawiane są dokumenty i warunki jakie muszą spełnić
ZULe jako podmioty przystępujące do przetargów organizowanych przez nadleśnictwa.
Omówienie struktury prywatnych firm leśnych: struktura zatrudnienia oraz poziom technicznego
wyposażenia. Przedstawienie form organizacyjno - prawnych działających firm leśnych i ich formy
opodatkowania. Wiedza o mechanizmach ustanawiania stawek jednostkowych uzyskiwanych przez firmy
leśne w poszczególnych działach pracy. Poznanie oczekiwań właścicieli firm leśnych co do wzrostu stawek
i sposobu współpracy z PGLLP. Poznanie podstawowych sposobów użytkowania pozostałości zrębowych
(Terminologia, zestawy maszyn stosowane do zagospodarowania pozostałości, organizacja pracy,
podstawowe parametry wybranych technologii (wydajność, struktura dnia roboczego, koszty, wpływ na
zmiany w glebie, rozwój upraw)). Określanie wydajności pracy i struktury dnia roboczego przy
pozyskiwaniu drewna (poznanie metod określania wydajności, struktury dnia roboczego). Czynniki
wpływające na wydajność pracy przy pozyskiwaniu drewna, wydajność a struktura dnia. Metody
normowania pracy (pomiar wydajności, struktury). Praktyczne określenie struktury dnia roboczego przy
pozyskiwaniu drewna i współczynników charakteryzujących pracę (Kr, Ko , Tw ) na podstawie filmu video.
Maszynowe pozyskiwanie drewna- ergonomiczne, ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania pracy.
Nowoczesne, w tym elektroniczne narzędzia służące usprawnianiu pracy-narzędzia COMFOR.
Usprawnianie pracy z uwzględnieniem zdrowia pracowniczego. Pożytki płynące z wdrażania
nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi stosowanych w przedsiębiorstwie na przykładzie
mini i mikroprzedsiębiorstw.
Student posiada wystarczającą wiedzę w zakresie określonym w ramach pierwszego stopnia studiów
leśnych by rozumieć szerokie tło na którym działają firmy ZUL. Przedmioty wprowadzające: ekonomika
leśnictwa, geomatyka, urządzanie lasu, leśnictwo europejskie i światowe, użytkowanie lasu w Narodowych
Programach Rozwoju, ergonomia, ochrona pracy.
Student powinien posiadać dobre umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych narzędzi
edytorskich i statystycznych (np. Word, Excel, Power Point). Winien umieć korzystać z Internetu, bibliotek,
wyszukiwarek.
01- umiejętność projektowania konkretnych procesów
05- zna zagrożenia niesione przez pracę w
(technologii) użytkowania pozostałości zrębowych w różnych systemach ręczno maszynowych i w pełni
warunkach
zmechanizowanych ,
02-umiejętność oceny podstawowych parametrów i wpływu
06 Ma wiedzę pozwalającą na ocenę
technologii na środowisko leśne.
dokładności i realności proponowanych
03- umiejętność obliczania wydajności pracy, struktury dnia
rozwiązań systemowych w leśnictwie i
roboczego oraz wszechstronnej analizy czynników
konsekwencji przyjęcia określonej strategii
wpływających na kształtowanie się wydajności pracy.
rozwoju polskiego leśnictwa
04-umie sprawnie wykorzystać narzędzia COMFOR służące
usprawnianiu pracy i jej efektywności
Ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć (aktywność, udział w dyskusjach, kreowanie własnych
pomysłów) -01,02,03,04,05.
Ocena samodzielnie wykonanych projektów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych.
01,02,03,04,05.
Zaliczenie pisemne -06
Imienne karty oceny studenta dokumentujące wszystkie elementy weryfikacji efektów kształcenia.

Ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 20%
Ocena samodzielnie projektów 40%
Zaliczenie pisemne 40%
Sale dydaktyczne SGGW wyposażone w urządzenia multimedialne. Sale komputerowe z dostępem do
22)
Miejsce realizacji zajęć :
Internetu dla części zajęć.
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

1.Nowacka W.Ł. 2009. Ergonomia i bezpieczeństwo prac w stosowanych technologiach pozyskania i zrywki drewna maszynami

wielooperacyjnymi. Biblioteczka Leśniczego zeszyt 283.
2.Postępy Techniki w Leśnictwie, Problematyka pozyskiwania drewna przy użyciu maszyn wielooperacyjnych z uwzględnieniem aspektów
ekonomicznych. Zeszyt 79, str. 43-51.
3.Nowacka W.Ł. 2011 Choroby zawodowe leśników. Biblioteczka Leśniczego. Zeszyt 326. Wydawnictwo Świat. Warszawa 2011
4..Nowacka W.Ł. 2000r. Poradnik Użytkowania Lasu, Wydawnictwo Świat, Warszawa, 2000r.
5. Moskalik T., Nowacka W.Ł, Paschalis P., Zastocki D., Bigot M., Cuchem E., Le-Net E. 2006. The socio-economic impact of forest
mechanisation In France and Poland. Folia Forestalia Polonica. Series A-Forestry, Number 48. Str. 75-88..
6. Paschalis –Jakubowicz P. 2012. Uwarunkowania strategii rozwoju leśnictwa wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej
7. Zastocki D., Moskalik T., Sadowski J. Submisja jako forma sprzedaży cennego surowca drzewnego. Sylwan 2012, R. 156, nr 4, s. 305-314.
8. Paschalis P.– 2004 Polskie leśnictwo w Wspólnocie Europejskiej. CILP Warszawa
9. Paschalis P., 1996. Użytkowanie lasu w zrównoważonym rozwoju leśnictwa. Problemy realizacji proekologicznego modelu leśnictwa metodami
aktywnej gospodarki leśnej
10 GDLP - Sprawozdanie z działalności za rok 2011, 2012
11. GUS - Rocznik Statystyczny, 2012
12. IBL - Raport o stanie lasów za rok 2011, 2012
13. MCPFE (Forest Europe) Reports. 2004-2012 (Dostępne w bibliotece KUL oraz bibliotece Ministerstwa Środowiska)
14. Raporty UNECE Timber Committee, European Forestry Commission. UN Palais des Nations. 2000-2009 (Dostępne w bibliotece KUL oraz
bibliotece Ministerstwa Środowiska).
15. Strony internetowe z dostępem do narzędzi COMFOR oraz ErgoWood.
UWAGI24):
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych
efektów kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

63 h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,9ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:

2,1 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr /symbol
efektu
01

26)

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
umiejętność projektowania konkretnych procesów (technologii) użytkowania pozostałości
zrębowych w różnych warunkach

02

umiejętność oceny podstawowych parametrów i wpływu technologii na środowisko leśne.

03

umiejętność obliczania wydajności pracy, struktury dnia roboczego oraz wszechstronnej
analizy czynników wpływających na kształtowanie się wydajności pracy.

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
R2_AW03, R2A_U01, R2A_W02,
R2A_U03
R2_AW03, R2A_U01, R2A_W02,
R2A_U03
R2A_U04, R2A_U05, R2A_U08,
R2A_U09, R2A_K01, R2A_K07,
R2A_W08

04

umie fachowo wykorzystać wybrane narzędzia COMFOR służące usprawnianiu pracy i
podwyższeniu jej efektywności

R2A_U04, R2A_U05, R2A_K02,

05

zna zagrożenia niesione przez pracę w systemach ręczno maszynowych i w pełni
zmechanizowanych

R2A_W06

Rok akademicki:

Grupa przedmiotów:

2012/2013

Numer katalogowy:

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

ECTS
Zajęcia specjalizacyjne: Strategie udostępniania i
1,0
2)
użytkowania zasobów leśnych
Specialization: Strategies enabling the accessibility and utilization of forest.

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Nazwa przedmiotu1):

Koordynator przedmiotu5):
6)

Prowadzący zajęcia :

Prof.dr habil. Piotr Paschalis-Jakubowicz
Prof.dr habil. Piotr Paschalis-Jakubowicz

7)

Jednostka realizująca :

Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

9)

Status przedmiotu :

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień II

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Wykłady analizujące konsekwencje przyjęcia różnych strategii użytkowania zasobów leśnych

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

j)

rok II sem. 3

c) niestacjonarne

wykłady; liczba godzin 10

Wykłady, konsultacje
Tematyka wykładów
Bazy i metody określania wielkości zasobów leśnych w Polsce, Europie i na świecie. Kierunki
wykorzystania i tendencje zastosowań wraz z analizą obecnego i potencjalnego zapotrzebowania

15)

Pełny opis przedmiotu :

społecznego na bezpośrednie i pośrednie użytkowanie zasobów leśnych w Polsce. Koncepcja
precyzyjnego leśnictwa. Pozyskiwanie, przerób i kontrola łańcucha dostaw drewna w Polsce w świetle
kryteriów systemów jakości wyrobów i jakości zarządzania środowiskiem. Polityka leśna i regulacje
prawne odnoszące się do użytkowania zasobów leśnych w Europie i na świecie

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Matematyka, ochrona lasu, hodowla lasu, urządzenie lasu, ekonomika leśnictwa, botanika.

Założenia wstępne17):

Posiadanie wiedzy i umiejętności uzyskanych na przedmiotach przygotowujących do zawodu leśnika

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

01- Ma zaawansowaną wiedzę pozwalającą na prowadzenie samodzielnych analiz konsekwencji
przyjęcia określonej strategii użytkowania zasobów leśnych.
02- Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu precyzyjnego leśnictwa
03- Posiada wiedzę z zakresu innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych w
użytkowaniu zasobów leśnych
04- Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu regulacji prawnych i stosowanych rozwiązań w
użytkowaniu zasobów leśnych w innych krajach

Zaliczenie pisemne części wykładowej – efekt 01, 02,03,04

Zaliczenie pisemne obejmujący materiał wykładowy.

Przedmiot realizowany jest w sali wykładowej.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
Obowiązkowa literatura zawarta w rocznikach czasopism: Sylwan, Folia Forestalia Polonica, Zeszyty Naukowe Uczelni: SGGW. Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie, Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Przemysł Drzewny, Parki Narodowe,
publikacje CILP oraz publikacje CEPL, a także popularnej prasy leśnej wydawanej w Polsce
Biuletyny informacyjne MŚ i GDLP 2000 - 2012
EU Forest Strategy. 2007
National Forest Programmes in a European Context. COST – University of Natural Resources and Applied Sciences, Vienna. 2003
Paschalis P. 1993. Prognoza zmian użytkowania lasów w Polsce. Sylwan nr 7
Paschalis P. 2002. Sustainable Forest management: Problems, Causes and Concerns In Changing Societies of Europe. 2002. nr 1. vol. 1. pp. 1-15
Paschalis P.– 2004 Polskie leśnictwo w Wspólnocie Europejskiej. CILP Warszawa
Paschalis-Jakubowicz P. 2006. Wielofunkcyjność lasu w kontekście zrównoważonego rozwoju. Rozdział w książce: „Quo vadis, Forestry”?. Instytut
Badawczy Leśnictwa. Sękocin Stary. pp. 154-161
Paschalis-Jakubowicz P. 2006. Forest monitoring in IUFRO research. Annals of Warsaw Agricultural University-SGGW.Forestry and Wood
Technology No 60. Str. 129-136

Paschalis-Jakubowicz P. 2006. Regional Overview Forest Certification in Eastern Europe and Russia.confronting sustainability: forest Certification in
Developing and Transitioning Countries. Yale School Of Forestry&Environmental Studies
Paschalis-Jakubowicz P. 2004. Ergonomic in mechanized harvesting. Mechanization-Challenge for research and practice. Mechanized harvesting
and in Poland. Forworknet Update. Sweden. Str.7-8
FAO - Year Book, Forest Products 2012
GUS - Rocznik Statystyczny 2005, 2012
GDLP - Sprawozdanie z działalności za rok 2012
IBL - Raport o stanie lasów za rok 2012
UWAGI24): Treści wykładowe są oryginalnym programem nauczania, co do zakresu i zawartości, proponowanym wyłącznie na Wydziale Leśnym
SGGW.

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych
efektów kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia
laboratoryjne, projektowe, itp.:

60
1,0 ECTS

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr
/symbol
efektu

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku

Ma zaawansowaną wiedzę pozwalającą na prowadzenie samodzielnych analiz
konsekwencji przyjęcia określonej strategii użytkowania zasobów leśnych.

K2_WO1, K2_WO2, K2_WO3, K2_W07,
K2_W08, K2_W09, K2_W10, K2_W11,
K2_W12, K2_U01, K2_U02,
K2_U04,K2_U05, K2_U06, K2_U08,
K2_U10, K2_U11K2_U12, K2_K01,
K2_K05, K2_K06, K2_K07, K2_K09,
K2_K10, K2_K11, K2_K12

02

Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu precyzyjnego leśnictwa

K2_WO1, K2_WO2, K2_WO3, K2_W07,
K2_W08, K2_W09, K2_W10, K2_W11,
K2_W12, K2_U01, K2_U02,
K2_U04,K2_U05, K2_U06, K2_U07,
K2_U08, K2_U09, K2_U10, K2_U11,
K2_U12, K2_K01,K2_K03, K2_K05,
K2_K06, K2_K07, K2_K09, K2_K10,
K2_K11, K2_K12

03

Posiada wiedzę z zakresu innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych w
użytkowaniu zasobów leśnych

04

Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu regulacji prawnych i stosowanych rozwiązań w
użytkowaniu zasobów leśnych w innych krajach

01

K2_WO1, K2_WO2, K2_WO4, K2_W07,
K2_W08, K2_W09, K2_U01, K2_U02,
K2_U04,K2_U05, K2_U10, K2_U11,
K2_K07, K2_K09,
K2_WO4, K2_W07, K2_W08, K2_W09,
K2_U01, K2_U02, K2_U04,K2_U05, K2_U8,
K2_K07, K2_K09,

Rok
akademicki:

Grupa przedmiotów:

2012/2013

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne: Uwarunkowania strategii rozwoju
leśnictwa wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Tłumaczenie nazwy na jęz.
angielski3):

Specialization: Determinants of the strategy of development of the State Forests

4)

Kierunek studiów :

ECTS 2)

1,0

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):
6)

Prof.dr habil. Piotr Paschalis-Jakubowicz

Prowadzący zajęcia :

Prof.dr habil. Piotr Paschalis-Jakubowicz

Jednostka realizująca7):

Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

Wydział, dla którego przedmiot
jest realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

10)

b) stopień II

rok 2 sem. 2

c) niestacjonarne

11)

Jęz. wykładowy : polski

Cykl dydaktyczny :

Semestr zimowy

Założenia i cele przedmiotu12):

Wykłady wprowadzające do zakresu przedmiotów prowadzonych w ramach szeroko pojmowanego użytkowania
lasu.

Formy dydaktyczne, liczba
godzin13):
Metody dydaktyczne14):

a)

wykłady; liczba godzin 10

Wykład
Tematyka wykładów
Organizacja i struktury zarządzania, przepływ informacji, monitoring stanu zasobów leśnych i form prowadzenia

Pełny opis przedmiotu15):

leśnictwa w krajach Unii Europejskiej. Stały Komitet Leśny i Komitety doradcze. Strategia Leśna UE. Leśny Plan
Działań. LIFE+, NATURA 2000, Forestry Focus, Biała i Zielona Księga, EFICS. Mobilizacja użytkowania zasobów
leśnych w Unii Europejskiej oraz wynikające z tego konsekwencje dla kierunków rozwoju leśnictwa polskiego.

Wymagania formalne
(przedmioty wprowadzające)16):

Ekonomika leśnictwa, geomatyka, urządzanie lasu, Leśnictwo europejskie i światowe, użytkowanie lasu w
Narodowych Programach Rozwoju

Założenia wstępne17):

Posiadanie wiedzy i umiejętności uzyskanych na wymienionych powyżej przedmiotach

Efekty kształcenia18):

01 – Ma wiedzę pozwalającą na ocenę dokładności i realności proponowanych rozwiązań systemowych w leśnictwie
i konsekwencji przyjęcia określonej strategii rozwoju polskiego leśnictwa

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):
Forma dokumentacji
osiągniętych efektów kształcenia
20)
:
Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Zaliczenie pisemne części wykładowej – efekt 01,

Zaliczenie pisemne obejmujący materiał wykładowy.

Przedmiot realizowany jest w sali wykładowej.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Paschalis –Jakubowicz P. 2012. Uwarunkowania strategii rozwoju leśnictwa wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej
2. Paschalis P., 1996. Użytkowanie lasu w zrównoważonym rozwoju leśnictwa. Problemy realizacji proekologicznego modelu leśnictwa metodami
aktywnej gospodarki leśnej
3. Paschalis P.– 2004 Polskie leśnictwo w Wspólnocie Europejskiej. CILP Warszawa
4. GUS - Rocznik Statystyczny, 2012
5. GDLP - Sprawozdanie z działalności za rok 2011, 2012
6. IBL - Raport o stanie lasów za rok 2011, 2012
7. Raporty UNECE Timber Committee, European Forestry Commission. UN Palais des Nations. 2000-2009 (Dostępne w bibliotece KUL oraz bibliotece
Ministerstwa Środowiska).
8. MCPFE (Forest Europe) Reports. 2004-2012(Dostępne w bibliotece KUL oraz bibliotece Ministerstwa Środowiska)
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych
efektów kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr
/symbol
efektu

01

40
1,0 ECTS

26)

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Ma wiedzę pozwalającą na ocenę dokładności i realności proponowanych rozwiązań
systemowych w leśnictwie i konsekwencji przyjęcia określonej strategii rozwoju polskiego
leśnictwa

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_WO1, K2_WO2, K2_WO3, K2_W04,
K2_W07, K2_W08, K2_W09, K2_W10,
K2_W11, K2_W12, K2_W13, K2_U01,
K2_U02, K2_U04,K2_U05, K2_U06,
K2_U07, K2_U08, K2_U10, K2_U11,
K2_U12, K2_K01, K2_K03, K2_K05,
K2_K06, K2_K07, K2_K09, K2_K10,
K2_K11, K2_K12

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Nazwa przedmiotu1):

Leśnictwo światowe

Tłumaczenie nazwy na jęz.
angielski3):

World forestry

Kierunek studiów4):

Leśnictwo
5)

Koordynator przedmiotu :
6)

Numer katalogowy:

ECTS

Prof.dr habil. Piotr Paschalis-Jakubowicz

Jednostka realizująca7):

Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

Wydział, dla którego przedmiot
jest realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

Cykl dydaktyczny :

2,0

Prof.dr habil. Piotr Paschalis-Jakubowicz

Prowadzący zajęcia :

10)

2)

Semestr zimowy

b) stopień II sem. 4

c) niestacjonarne

11)

Jęz. wykładowy : polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba
godzin13):
Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

k)
l)

wykłady; liczba godzin 10
ćwiczenia laboratoryjne; liczba godzin 5

Wykłady, indywidualne projekty studenckie, konsultacje
Tematyka wykładów
Wprowadzenie do wykładów: Zakres wykładów. Podstawowa i uzupełniająca literatura przedmiotu, podanie
bibliotek oraz stron internetowych, umożliwiających odnalezienie treści wykładowych. Leśnictwo w obliczu
zagrożeń globalnych. Zarządzanie zasobami leśnymi w skali globalnej. Identyfikacja przyczyn, skutków i
konsekwencji widziana z perspektywy kontynentów i różnych regionów świata. Leśne cele w Millenium
Ecosystem Assessment. Trendy rozwojowe w leśnictwie światowym. Treści wykładowe są oryginalnym
programem nauczania, co do zakresu i zawartości, proponowanym wyłącznie na Wydziale Leśnym SGGW.
Tematyka ćwiczeń kameralnych
Wykonanie projektu w formie pisemnej odnoszącego się do analizy określonego problemu lasów i leśnictwa na
świecie oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej z powyższego zakresu. Format projektu i prezentacji –
zgodny z wymaganiami eksperckimi.

Wymagania formalne
(przedmioty wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

Botanika (geografia roślin), geomatyka, polityka leśna, ekonomika leśnictwa
Posiadanie wiedzy i umiejętności uzyskanych na przedmiotach wprowadzających wraz ze znajomością jednego
z języków obowiązujących w strukturach ONZ.
01 – Posiada wiedzę umożliwiającą identyfikację hierarchii ważności czynników warunkujących rozwój lasów i
leśnictwa w skali globalnej i regionalnej.
02- Umie scharakteryzować lasy i leśnictwo w skali globalnej i regionalnej, na tle procesów rozwoju
cywilizacyjnego.,
03 -Rozumie konieczność wiązania zmian zachodzących w leśnictwie w skali lokalnej oddziaływaniem
czynników globalnych.
04 - Rozumie definicję „holistycznego rozumienia i ocen lasów i leśnictwa”.
05 – Rozumie zasady przygotowania i przedstawienia projektu eksperckiego.
.
Zaliczenie pisemne części wykładowej – efekt 01, 02, 03, 04,
Zaliczenie pisemne części ćwiczeniowej – efekt 02, 03, 05

Egzamin końcowy obejmujący zarówno materiał wykładowy, jak i ćwiczeniowy.

Egzamin końcowy, 60%
Projekt ekspercki, 40%
Przedmiot realizowany jest w sali wykładowej oraz w Sali ćwiczeniowej z dostępem do unikatowych materiałów
22)
Miejsce realizacji zajęć :
źródłowych zgromadzonych w Katedrze Użytkowania Lasu SGGW.
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
Obowiązkowa literatura zawarta w rocznikach czasopism: Sylwan i Folia Forestalia Polonica.
1
Ishii Y., Ishii K., Ki-Van A., 1995, IUFRO – Development of Forest Co-operation and Economical State of Small Forest Owners in Hokkaido, p.
2
237.
3

Paschalis P., 2001Vergleich des in Europa Union und Polen verbindlichen Gesetze im Bereich der Forstnutzung 34. Internationales
Symposium Mechanisierung der Waldarbeit FORMEC 2000. Stand und Entwicklung der Forstlichen Verfahrenstechnik an der Wende des
Jahrhunderts s. 138-142

4

Paschalis P., 2002 Sustainable Forest management: Problems, Causes and Concerns In Changing Societies of Europe pp. 1-15 IUFRO
European Regional Conference: Forestry Serving Urbanized Societies. Plenary Session: Treats to Forests and their Sustainability in Urban
Societies Abstract in: Urban Forestry and Urban Greening, Supplement 2002, pp. 17-18.

5

Puumalainen J. - 2001. -Structural, Compositional and Functional Aspects of Forest Biodiversity in Europe. Geneva Timber and Forest
Discussion Papers. United Nations. ECE/TIM/DP22.

6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
1.
UWAGI24):

Staniszewski P., Oktaba J., - 2000. Current Trends of Changes in the Utilization of Non-Wood Forest Goods and Benefits in Poland.
Harvesting of Non-Wood Forest Products. Joint FAO/ECE/ILO Committee of Forest Technology, Management and Training. Proceedings.
Sustainable Forestry and the European Union. - 2003. Initiatives of the European Commission. Luxembourg.
Global Forest Resources Assessment 2012. Main Report 2012. FAO Rome.
World Forest Congress Proceedings : Quebec 2002
World IUFRO Congress Proceedings: Kuala Lumpur 2000
Millennium Ecosystem Assessment 2005
Managing the World’s Forestry 2002
Bass S. M. J., 2003 – International commitments, implementation and cooperation. XII World Forestry Congress: Area C- People and Forests
in harmony.
Carle, J.B. & Holmgren, P. 2008. Wood from planted forests – a global outlook 2005–2030. Forest Products Journal. (in press)
CIFOR. 2008. CIFOR’s strategy, 2008–2018: Making a difference for forests and people. Bogor, Indonesia.
FAO. 2005-2012. FAO Statistical Yearbook . Rome.

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:
Nazwa przedmiotu1):
Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):
Kierunek studiów4):
Koordynator przedmiotu5):
Prowadzący zajęcia6):
Jednostka realizująca7):
Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Status przedmiotu9):
Cykl dydaktyczny10):

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Seminarium i konwersatorium
Seminars

Numer katalogowy:
2)

ECTS 1

Leśnictwo
Dr hab. inż. Wiesława Ł. Nowacka
Dr hab. inż. Wiesława Ł. Nowacka,
Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu
Wydział Leśny
a) przedmiot podstawowy
b) stopień II rok I
c) niestacjonarne
Semestr letni
Jęz. wykładowy11):polski
Student umie zwerbalizować problemy naukowe pojawiających się w obszarze leśnictwa, formułować
hipotezy badawcze.
Celem seminarium jest przygotowanie studenta do wykonania badań związanych z wybranym tematem
pracy magisterskiej oraz do napisania pracy magisterskiej.
Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy naukowej w tym zdobycie
przygotowania do dyskusji naukowych prowadzonych zarówno w formie ustnej jak i pisemnej oraz
zdobycie kwalifikacji w sprawnych, skutecznym i logicznym prezentowaniu uzyskanych wyników badań.
Dyskusje grupowe, projekty indywidualne, rozwiązywanie problemu, studium przypadku, symulacja
zdarzeń, odgrywanie ról, „burza mózgów”
a)

Ćwiczenia projektowo –seminaryjne ……………………………………….. liczba godzin 10
godzin

Student posiadający szeroką wiedzę zdobytą we wcześniejszych etapach edukacji umie zwerbalizować
problemy naukowe pojawiających się w obszarze leśnictwa, formułować hipotezy badawcze. Jest to
wynikiem zdobycia umiejętności wnikliwej obserwacji otaczającej rzeczywistości, przygotowania do
logicznego i sprawnego doboru materiału i metod, badań doboru piśmiennictwa naukowego i
kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów naukowych.
Celem seminarium jest przygotowanie studenta do wykonania badań związanych z wybranym tematem
pracy magisterskiej oraz do napisania pracy magisterskiej. Dodatkowym celem seminarium
magisterskiego połączonego z konwersatorium jest kształtowanie i doskonalenie umiejętności dyskusji
naukowych prowadzonych zarówno w formie ustnej jak i pisemnej.
Celem zajęć jest uzyskanie umiejętności prezentowania wyników badań z zastosowaniem różnorodnych
środków technicznych i metod (tablica, plakat, referat, prezentacja multimedialna itp.). Celem jest
również zdobycie przez studenta wiedzy na temat możliwych do zastosowania metod statystycznych
adekwatnych do badanego obszaru i posiadanych danych.
Student posiada wystarczającą wiedzę w zakresie określonym w ramach pierwszego stopnia studiów
leśnych by umieć formułować problemy badawcze w całym spektrum nauk leśnych. Student ma
posiadać wiedzę (zaliczony przedmiot) w zakresie ochrony własności intelektualnej i praw autorskich
Student powinien posiadać dobre umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych narzędzi
edytorskich i statystycznych (np. Word, Excel, Power Point). Winien umieć korzystać z Internetu,
bibliotek, wyszukiwarek.
01-umiejętność wykorzystania różnorodnych środków i 05-umie dobrać właściwe narzędzia
technik przekazu oraz technik poszukiwania informacji
statystyczne
02- zna rodzaje metod i technik badawczych i wie jak
06- posiada techniczne umiejętności związane
dobrać właściwą metodę badawczą spośród
z pisaniem pracy magisterskiej,
dostępnych w obszarze nauk leśnych
07- zna sposoby wykorzystania literatury i jej
03-umiejętność przygotowania materiałów „hand out”
cytowania w pracach naukowych
04-umie przygotować i przeprowadzić wykład,
prezentację na zadany temat
Ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć (aktywność, udział w dyskusjach, kreowanie własnych
pomysłów) -01,02,03,04,05,06,07.
Ocena samodzielnie wykonanych prezentacji dla własnego tematu pracy magisterskiej oraz dla
dowolnego tematu. 01,02,03,04,05,06,07.

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Imienne karty oceny studenta dokumentujące wszystkie elementy weryfikacji efektów kształcenia.
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 30%
końcową21):
Ocena samodzielnie wykonanej prezentacji własnego tematu pracy magisterskiej 70%
Miejsce realizacji zajęć22):
Sale dydaktyczne SGGW wyposażone w urządzenia multimedialne
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1.Weiner J. 1998. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.
2.Święcicki M., 1971: Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską? PWN, Warszawa.
3.Woyke J. 1985. Poradnik pisania przyrodniczych prac magisterskich i doktorskich oraz wygłaszania referatów naukowych. Wydawnictwo SGGWAR. Warszawa.
4. Szkutnik, 2005. Z. Metodyka pisania pracy dyplomowej. Poznań: Wydawnictwo. Poznańskie.
5. Urban S., Ładoński W. 1997. Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław .
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

30 h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,1 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:

1,0 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr /symbol
efektu
01

02

03

26)

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Umiejętność wykorzystania różnorodnych środków i technik przekazu oraz technik
poszukiwania informacji

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
R2_AW03, R2A_U01, R2A_W02,
R2A_U03

Zna rodzaje metod i technik badawczych i wie jak dobrać właściwą metodę badawczą
spośród dostępnych w obszarze nauk leśnych

R2_AW03, R2A_U01, R2A_W02,

Umiejętność przygotowania materiałów „hand out”

R2A_U04, R2A_U05, R2A_U08,

R2A_U03

R2A_U09, R2A_K01, R2A_K07,
R2A_W08
04

Umie przygotować i przeprowadzić wykład, prezentację na zadany temat

R2A_U04, R2A_U05, R2A_K02,

05

Umie dobrać właściwe narzędzia statystyczne

R2A_U05

06

Posiada techniczne umiejętności związane z pisaniem pracy magisterskiej,

R2A_U01, R2A_U03

07

Zna sposoby wykorzystania literatury i jej cytowania w pracach naukowych

R2A_W08

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Technika i inżynieria leśna

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Forest Technology and Engineering

4)

Kierunek studiów :

ECTS

2)

3

leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):
6)

Prowadzący zajęcia :
7)

Dr hab. Bolesław Porter
Dr hab. Bolesław Porter, dr inż. Grzegorz Trzciński, mgr inż. Krzysztof Czyżyk

Jednostka realizująca :

Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

9)

Status przedmiotu :

a) podstawowy

b) II stopień, I rok

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest uzupełnienie wiedzy w zakresie techniki w leśnictwie, nabycie wiedzy oraz umiejętności
dotyczących realizacji zadań związanych z zarządzaniem siecią komunikacyjną nadleśnictwa , a także
organizacją prac zrywkowych w różnych kategoriach użytkowania

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

c) niestacjonarne

Wykład; 10 godzin;
Ćwiczenia projektowe: 20 godzin;

Metody dydaktyczne14):

Wykład, indywidualne projekty studenckie, rozwiązywanie problemu, dyskusja, konsultacje

Pełny opis przedmiotu15):

Wykłady:
Mechanizacja leśnictwa w Polsce i na świecie. Planowanie i optymalizacja prac transportowych.
Charakterystyka sieci dróg leśnych w Polsce. Czynniki wpływające na układ komunikacyjny nadleśnictwa
Zasady planowania komunikacyjnego udostępnienia lasu. Infrastruktura inżynieryjna w zabezpieczeniu
przeciwpożarowym lasu.
Ćwiczenia projektowe:
Komunikacyjne udostępnienie obszaru leśnego, infrastruktura inżynieryjna w ochronie przeciw-pożarowej
(punkty poboru wody, dojazdy pożarowe). Organizacja zrywki drewna w różnych rodzajach użytkowania na
przykładzie leśnictwa.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Ukończenie studiów I stopnia na kierunku leśnictwo

Założenia wstępne17):

Elementarna wiedza i umiejętności w zakresie przedmiotów podstawowych i kierunkowych z I stopnia studiów.

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

W01 – zna kierunki mechanizacji prac leśnych
U01 – potrafi zaprojektować prace transportowe na
W02 - zna problematykę komunikacyjnego
poziomie nadleśnictwa oraz dobrać środki
udostępnienia obszaru leśnego
techniczne optymalne do rozmiaru zadań
W03 – zna zasady doboru środków technicznych do
U02 – potrafi zweryfikować i zaprojektować sieć dróg
realizacji i optymalizacji zadań transportowych
leśnych oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe lasu
W01, W02, W03 – kolokwium pisemne w formie testu i/lub pytań otwartych,
U01, U02 – ocena wykonania realizowanych tematów/projektów

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Złożone tematy z oceną, kolokwium z oceną
kształcenia 20):
Ocena z kolokwium - 60%; Ocena z projektów - 40%. Każdy z tych elementów musi być zaliczony (uzyskanie
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
co najmniej połowy przypisanych im punktów). Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest
końcową21):
zaliczenie projektów ćwiczeniowych
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala dydaktyczna, laboratorium komputerowe

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Kubiak M., Transport leśny, Dz. Wyd. AR, Poznań 1998.
2. Sylwestrzak J.W., Szewczyk J., Materiały do ćwiczeń z projektowania dróg leśnych. Dz. Wyd. SGGW 1990.
3. Więsik J., Maszyny leśne, cz. I i II. Wyd. SGGW, Warszawa, 1990, 1991.
4. Artykuły tematyczne publikowane w czasopismach: Sylwan, Las Polski, Głos lasu, Technika rolnicza, ogrodnicza, leśna, Postępy techniki w leśnictwie, itp.
UWAGI24):

Rok
akademicki:

Grupa przedmiotów:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

UŻYTKOWANIE ZASOBÓW LEŚNYCH

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Forest resources utilisation

4)

Kierunek studiów :

ECTS 2)

5

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz

6)

Prowadzący zajęcia :

Pracownicy Katedry Użytkowania lasu

7)

Jednostka realizująca :

Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

9)

Status przedmiotu :

a) przedmiot podstawowy

b) stopień II rok I

Cykl dydaktyczny10):

Semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Poznaje problematykę związaną z użytkowaniem zasobów leśnych w konsekwencji przyjęcia różnych
strategii użytkowania zasobów leśnych z uwzględnieniem stosowanych systemów certyfikacji leśnictwa w
Polsce. Poznanie zasad organizacji prac leśnych w aspekcie obowiązujących przepisów dotyczących
organizacji zamówień publicznych i funkcjonowania prywatnego sektora usług leśnych. Poznanie zasad
obrotu surowcem drzewnym i umiejętność oceny stanowiska pracy i stosowanych technologii pod
względem ekonomicznym, ergonomicznym i ekologicznym
a)

wykład…………………………………………………………………………………; liczba godzin
...15....;

13)

Formy dydaktyczne, liczba godzin :
b)

Metody dydaktyczne14):

c) niestacjonarne

ćwiczenia kameralne…………………………………………………………………; liczba godzin . 20 .

Wykład, ćwiczenia, konsultacje, dyskusja, indywidualny projekt studencki
Teoretyczne podstawy użytkowania lasu w koncepcji zrównoważonego rozwoju i wielofunkcyjność
leśnictwa. Kodyfikacja zasad zrównoważonego użytkowania lasu w dynamicznej teorii prowadzenia
gospodarki leśnej. Podstawy prawne użytkowania lasu w Polsce oraz prawne i ekonomiczne
uwarunkowania użytkowania zasobów leśnych.
Rozwiązania logistyczne w użytkowaniu lasu obejmujący poznanie podstawowych pojęć i definicji
dotyczących logistyki oraz zakresu podejmowanych działań w użytkowaniu lasu tj. przy pozyskaniu i
transporcie drewna. Analiza produktów użytkowania lasu z miejscem ich składowania i przerobu z
szczególnym uwzględnieniem odbiorców surowca drzewnego.Przedstawienie istniejących systemów
certyfikacyjnych mogących mieć zastosowanie w leśnictwie. Zarówno z obszaru norm ISO, wdrażania
dyrektyw Unii Europejskiej jak i globalnych systemów skierowanych wyłącznie do leśnictwa

Pełny opis przedmiotu15):

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
17)

Założenia wstępne :

Efekty kształcenia18):

Ćwiczenia:
Na podstawie definicji zrównoważonej gospodarki leśnej i odpowiednich dokumentów procesu Forest
Europe zaprojektowanie instrukcji wdrażania wybranych aspektów zrównoważonego leśnictwa. Projekt
oparty jest na analizie tekstów źródłowych, analizie dostępnej wiedzy naukowej i analize zapisów aktów
prawnych regulujących zadany zakres opracowania. Możliwości uzyskania dodatkowych przychodów w
działaniu LP w poszczególnych działach prowadzonej przez siebie gospodarki leśnej w oparciu o
obowiązujące przepisy warunkujące funkcjonowanie PGLLP. Przedstawiono możliwości uzyskania
przychodów ze sprzedaży odpowiednio przygotowanego surowca drzewnego wystawianego na portalu
leśno drzewnym oraz systemowe aukcje w aplikacji e-drewno z uwzględnieniem submisji drewna cennego.
Zasady funkcjonowania zamówień publicznych oraz ogólne wiadomości o tworzeniu przetargów leśnych
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Organizacja wykonawstwa prac leśnych przez prywatne firmy leśne
obejmująca strukturę zatrudnienia oraz ich usprzętowienie, formy organizacyjno - prawne i formy
opodatkowania.
użytkowanie lasu, hodowla lasu, urządzanie lasu, matematyka, ochrona lasu, ekonomika leśnictwa
znajomość gospodarki leśnej na poziomie inżynierskim, umiejętność wyszukiwania informacji naukowych,
1. Ma zaawansowaną wiedzę pozwalającą na prowadzenie samodzielnych analiz konsekwencji przyjęcia
określonej strategii użytkowania zasobów leśnych.
2. Ma zaawansowaną wiedzę w obszarze stosowanych systemów certyfikacji leśnictwa w Polsce co
pozwala na analizę systemu wymagań wynikających z realizacji modelu zrównoważonego leśnictwa
3. Ma wiedzę dotyczącą organizowania przetargów na prace leśne i funkcjonowania prywatnych firm
leśnych i potrafi dokonać analizy dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Ma wiedzę związaną z obowiązującymi zasadami sprzedaży surowca drzewnego i potrafi dokonać
analizy efektywności ekonomicznej
5. Ma wiedzę i pozwalającą na projektowanie procesów związanych z użytkowaniem zasobów leśnych oraz
ocenić podstawowe parametry i wpływ na środowisko leśne.

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej studenta,
projektowego na zdefiniowany temat

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

Projekt instrukcji wdrażania na poziomie operacyjnym zadanych celów zrównoważonej gospodarki leśnej
Projekt dotyczący organizacji przetargów leśnych na prace leśne w nadleśnictwie zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

Miejsce realizacji zajęć22):

ocena wykonania zadania

Zrozumienie zapisów dokumentów będących efektem procesów międzynarodowych, umiejętność analizy
dostępnych informacji prawnych i naukowych, umiejętność zaprojektowania instrukcji postępowania i
weryfikacji poprawności i efektów stosowania tej instrukcji, funkcjonalność przyjętego rozwiązania
Umiejętność analizy informacji dotyczących organizowania przetargów na wykonywane prace i umiejętność
wykonania dokumentacji przetargowej
Umiejętność projektowania konkretnych procesów (technologii) użytkowania pozostałości zrębowych w
różnych warunkach oraz oceniać (ustalać) podstawowe parametry i wpływ na środowisko leśne oraz
wszechstronna analiza czynników wpływających na kształtowanie się wydajności pracy.
sala dydaktyczna,

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Obowiązujące akty prawne w Polsce
2. Dokumenty procesu Forest Europe
3. Dokumenty porozumień z Rio de Janeiro 1992, 2012
4. Artykuły naukowe Sylwan, Folia Forestalia Polonica, Prace badawcze IBL, i inne zależnie od zadanego tematu opracowania
5. Instrukcje leśne: Instrukcja Urządzania Lasu, Zasady hodowli Lasu, Instrukcja Ochrony Lasu,
6 sprawozdanie końcowe z wykonania tematu badawczego Certyfikacja gospodarki leśnej w użytkowaniu lasu w Polsce. KUL. Warszawa 2009
http://start.lasy.gov.pl/c/document_library/get_file?p_l_id=580889&folderId=580897&name=DLFE-19701.pdf
7.Radecki W., 2008: Ustawa o lasach. Komentarz. Wydanie III zaktualizowane. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2008, Difin, Warszawa
8. Paschalis -Jakubowicz P., 2002 Kryteria zrównoważonej gospodarki leśnej w użytkowaniu lasu.Postępy Techniki Leśnictwie Nr 62
9. Paschalis P.J, 2002. Prawo Unii Europejskiej i Polski w zakresie wybranych aspektów leśnictwa. Postępy Techniki w Leśnictwie Nr 81, s. 7-11
10. Paschalis -Jakubowicz P., 2004. Zasady użytkowania lasu w Polsce. Biblioteczka leśniczego, zeszyt 194, SITLiD, Dyrekcja Generalna LP.
Wydawnictwo Świat, s. 3 – 13
11. Paschalis P., 1992. Stan i perspektywy trwałego użytkowania lasu w Polsce
Redakcja naukowa materiałów wydanych przez KNL PAN oraz IBL w Warszawie
s. 1-118
12. Paschalis P., 1996. Użytkowanie lasu w zrównoważonym rozwoju leśnictwa. Problemy realizacji proekologicznego modelu leśnictwa metodami
aktywnej gospodarki leśnej. Sylwan
13. Paschalis P. J.,. Leśnictwo polskie w Unii Europejskiej. 2004. Wydawnictwo CILP
UWAGI24):

