Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne Botanika w kontekście kulturowym

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Botany in cultural context

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Katarzyna Marciszewska

Prowadzący zajęcia6):

Dr inż. Katarzyna Marciszewska

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień 1 rok IV, sem. 7

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Założeniem przedmiotu jest ukazanie roślin nie, jako elementów ekosystemów, ale jako części kultury: ich
powiązań z losami poszczególnych ludzi i wpływem na życie całych społeczności, szczególnymi zastosowaniami
i postrzeganiem w różnych okresach i przez różne grupy społeczne.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

wykład;

c) stacjonarne

Wykład, dyskusja, obserwacja, prezentacja
Tematyka wykładów:
Rośliny, jako pożądane trofeum. Wielcy łowcy, pasjonaci i kolekcjonerzy roślin.
Rośliny, jako symbol zbytku i luksusu. Tulipomania, orchidomania, paprociomania – i ich ekonomiczne
reperkusje.
Rośliny o szczególnych właściwościach - leki, afrodyzjaki, przyprawy, używki i ich wpływ na zachowania
ludzkie. Rośliny „mierzące” czas i zmiany pór roku.
Co wspólnego mają róże z wojną, goździki z rewolucją a dzieci z kwiatami?
Jak artyści widzą i przedstawiają rośliny?
Dlaczego Wiktoria jest królewska a bodziszek Roberta? Czyli skąd się biorą nazwy roślin – czy to tylko nauka
czy także sztuka?

Botanika leśna I i II

Założenia wstępne17):

Znajomość podstaw botaniki, w tym systematyki roślin.

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

1

liczba godzin .15

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Efekty kształcenia18):

ECTS 2)

01 – posiada wiedzę o roślinach postrzeganych, jako
element kultury i sztuki
02 – umie podać przykłady roślin o znaczeniu z
kulturowym
03 – potrafi sformułować zagadnienie z zakresu
kulturowego znaczenia roślin, opracować je i
zaprezentować -

…………-

Efekty 01, 02 - Obserwacja aktywności na zajęciach, Efekty 01-03- ocena prezentacji i prac pisemnych
przygotowanych w ramach pracy własnej studentów: temat opracowania proponuje student, akceptuje
prowadzacy zajęcia.

Forma dokumentacji osiągniętych efektów Prezentacje i prace pisemne studentów w wersji elektronicznej, imienna lista studentów z informacjami nt.
kształcenia 20):
obecności i aktywności studentów na zajęciach.
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Obecność i aktywność na zajęciach, ocena prezentacji lub pisemnego opracowania studenta
końcową21):
SGGW, sala wykładowa, możliwe zorganizowanie wykładu w ogrodzie botanicznym OB._CZRB PAN lub w
Miejsce realizacji zajęć22):
Ogrodzie Botanicznym UW.
Literatura podstawowa23):
Kossak S. 1995. Opowiadania o ziołach i zwierzętach. Alfa, Warszawa.
Nowakowska A. 2005. Świat roślin w polskiej frazeologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Rośliny pochodzenia amerykańskiego zadomowione w Polsce. 1992. M. Ławrynowicz, U. Warcholińska (red.) . Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Szafer W, Szaferowa J. 1958. Kwiaty w naturze i sztuce. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Szczepanowicz B. 2003. Atlas roślin biblijnych. Wydawnictwo WAM, Kraków.
Whittle T. 1976. Łowcy roślin. Wiedza Powszechna.
Rejewski M. 1992. Rośliny przyprawowe i używki roślinne.
Nowiński M. 1980. Dzieje upraw i roślin leczniczych. PWRiL,
1.
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25): wykład 15 godz., konsultacje 3 godz., przygotowanie prezentacji – 5 godz.
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 ECTS

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

0.5 ECTS

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):
Wykłady
Ćwiczenia kameralne + terenowe
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na zaliczeniu pisemnym
Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych
Dokończenie sprawozdania z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń terenowych
Przygotowanie do zaliczenia pisemnego
Razem:
ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady
Ćwiczenia kameralne + terenowe
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na zaliczeniu pisemnym
Razem:
ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym:
Ćwiczenia kameralne + terenowe
Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych
Dokończenie sprawozdania z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń terenowych
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Razem:
ECTS

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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
posiada wiedzę o roślinach postrzeganych, jako element kultury i sztuki

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W11

02

umie podać przykłady roślin o znaczeniu z kulturowym

K1-W11

03

potrafi sformułować zagadnienie z zakresu kulturowego znaczenia roślin, opracować je i

K1_U17

zaprezentować -

Rok akademicki:

2014/15

Grupa przedmiotów: specjalizacyjny

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Metody numeryczne
w geobotanice

Tłumaczenie nazwy na jęz.
angielski3):

Numerical methods in geobotany

Kierunek studiów4):

Wydział Leśny

Koordynator przedmiotu5):

dr Piotr Zaniewski

Prowadzący zajęcia6):

dr Piotr Zaniewski

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej,

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot specjalizacyjny

b) stopień pierwszy;

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba
godzin13):
Metody dydaktyczne14):
Pełny opis przedmiotu15):

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające) 16):
Założenia wstępne 17):
Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):
Miejsce realizacji zajęć 22):

ECTS 2)

rok trzeci

1

c) stacjonarne

Zastosowanie podstawowych oraz średnio zaawansowanych metod numerycznych w
badaniach geobotanicznych, w tym: TWINSPAN, określanie rozkładu danych, testy różnic
pomiędzy grupami prób, metody ordynacyjne (DCA, CCA, NMDS), korelacje wyników ze
zmiennymi środowiskowymi, miary bogactwa gatunkowego i różnorodności gatunkowej oraz
metody prezentacji uzyskanych wyników
Ćwiczenia: liczba godzin -15;
prezentacja multimedialna, ćwiczenia obliczeniowe z wykorzystaniem komputerów
Zagadnienia realizowane z wykorzystaniem komputerów:
1. Metody numerycznej klasyfikacji zdjęć fitosocjologicznych
2. Testowanie normalności rozkładu danych
3. Testy istotności różnic pomiędzy grupami prób
4. Metody porządkowania danych (ordynacyjne), m.in. DCA, CCA, NMDS
5. Metody korelacji danych z wynikami analiz ordynacyjnych
6. Miary bogactwa gatunkowego i różnorodności gatunkowej
Botanika leśna, Fitosocjologia leśna, Statystyka matematyczna
znajomość podstawowych grup taksonomicznych roślin i zespołów roślinnych
oraz podstaw statystyki matematycznej
Student:
01 zna najważniejsze podstawowe i średnio zaawansowane metody obliczeniowe, stosowane w
analizie numerycznej danych geobotanicznych
02 umie dobrać odpowiednie do problemu geobotanicznego metody analiz numerycznych, wykonać
obliczenia oraz interpretować uzyskane wyniki
03 potrafi samodzielnie stawiać pytania i poszukiwać na nie odpowiedzi, dobierać metody badań oraz
krytycznie interpretować ich wyniki
ocena pracy na ćwiczeniach
ocena sprawozdania końcowego z wykonanych zadań
Praca zaliczeniowa podsumowująca zastosowanie metod numerycznych oraz prezentująca ich wyniki,
arkusz obecności i aktywności studentów na zajęciach
praca zaliczeniowa – 75%
aktywność – 25%
sala ćwiczeniowa z komputerami

Literatura podstawowa i uzupełniająca 23):
a) podstawowa
Łomnicki A. 2000. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa
b) uzupełniająca
Legendre P. Legendre L. 1998. Numerical ecology. Elsvier, Amsterdam

UWAGI24):
Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):
Ćwiczenia
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych
Realizacja projektu zaliczeniowego
Razem:

15h
2h
8h
5h
30 h
1 ECTS

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich
Ćwiczenia
15h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
2h
Razem:
17h
0,6 ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym
Ćwiczenia
15h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
2h
Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych
8h
Realizacja projektu zaliczeniowego
5h
Razem:
30h
1,0 ECTS

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.:

30 h
0,6 ECTS
1,0 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr
/symbol
efektu
01
02
03

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
zna najważniejsze podstawowe i średnio zaawansowane metody obliczeniowe, stosowane w
analizie numerycznej danych geobotanicznych
umie dobrać odpowiednie do problemu geobotanicznego metody analiz numerycznych,
wykonać obliczenia oraz interpretować uzyskane wyniki
potrafi samodzielnie stawiać pytania i poszukiwać na nie odpowiedzi, dobierać metody badań
oraz krytycznie interpretować ich wyniki

Odniesienie do efektów dla
programu kształcenia na
kierunku
K1_W01
K1_W03
K1_U14
K1_K06
K1_K07

Rok
akademicki:

Grupa przedmiotów:

2013/2014

Numer katalogowy:

Tłumaczenie nazwy na jęz.
angielski3):

Specjalizacja botanika leśna z fitosocjologią.
Zajęcia specjalizacyjne - Metodyka badań naukowych
Specialisation in Forest Botany and Phytosociology.
Specialisation classes – methodology of scientific research

Kierunek studiów4):

Wydział Leśny

Koordynator przedmiotu5):

Dr Artur Obidziński

Prowadzący zajęcia6):

Dr Artur Obidziński oraz promotorzy realizowanych prac inżynierskich

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot

b) stopień pierwszy; rok drugi

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Przygotowanie studenta do samodzielnego wyboru i przeglądu literatury; sformułowania problemu
badawczego, określenia celów i hipotez badań; doboru metodyki, sporządzenia harmonogramu prac
badawczych, przeprowadzenia obserwacji i/lub eksperymentów.

Nazwa przedmiotu1):

Formy dydaktyczne, liczba
godzin13):
Metody dydaktyczne14):
Pełny opis przedmiotu15):

konwersatorium: 30 godz.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające) 16):
Założenia wstępne 17):

Botanika leśna, Fizjologia roślin, Fitosocjologia

1

c) stacjonarne

prezentacje, referaty studentów, dyskusja
podstawy metodologii nauki, prezentowanie i omawianie wyników najnowszych badań pracowników
Zakładu Botniki Leśnej jako ”case studies”, referaty studentów prezentujące założenia i metodykę ich
prac inżynierskich i ich omawianie.

Student
-

-

Efekty kształcenia18):

ECTS 2)

zna: podstawy morfologii, anatomi, fizjologii i systematyki roślin, budowy i funkcjonowania
zbiorowisk leśnych, wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych na funkcjonowanie
roślin i fitocenoz
umie: posługiwać się standardowymi metodami i urządzeniami obserwacyjnymi i
pomiarowymi z zakresu botaniki, fizjologii roślin i fitosocjologii; edytorem tekstu, arkuszem
kalkulacyjnym, edytorem prezentacji multimedialnych
potrafi logicznie kojarzyć fakty, formułować myśli, dobierać metody do postawionych celów,
krytycznie czytać literaturę.

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

Student
01 zna podstawy wiedzy z zakresu tematyki wybranej pracy badawczej, zna ogólne założenia
metodologii nauki oraz metody badań adekwatne do podjętego tematu badań
02 umie sformułować problem badawczy, postawić cele i hipotezy, dobrać metody badawcze,
sporządzić harmonogram badań.
03 potrafi samodzielnie stawiać pytania i poszukiwać na nie odpowiedzi, krytycznie analizować
projekty badawcze, uczestniczyć aktywnie w dyskusji naukowej
ocena prezentacji projektu badawczego
ocena aktywności w trakcie seminariów
plik „pdf” prezentacji planu badań
arkusz obecności i aktywności w trakcie zajęć

Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):
Miejsce realizacji zajęć 22):

prezentacja planu badań – 3/4,
aktywność w trakcie seminariów – 1/4,
sala seminaryjna

Literatura podstawowa i uzupełniająca 23):
a) podstawowa
1. Grabowski M. 2000. Elementy filozofii nauki. Wyd. UMK. Toruń.
2. Hajduk Z. 2011. Ogólna metodologia nauk. Wyd. KUL., Lublin.
3. Weiner J. 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wyd. Nauk. PWN,
Warszawa.
4. Zemanek A. 2011. Historia botaniki. [w:] Siwiec M. (red.) Dzieje nauki. Nauki ścisłe i przyrodnicze. Wyd. Szkolne PWN,
Warszawa, s. 390-455.
UWAGI24):
Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):
Udział w seminarium
Przygotowanie prezentacji
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Razem:

30h
10h
5h
45 h
2 ECTS

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich
Udział w seminarium
30h

Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Razem:

5h
35h
1,5 ECTS

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym
Udział w seminarium
30h
Przygotowanie prezentacji
10h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
5h
Razem:
45h
2 ECTS
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.:
nia efektami przedmiotu 26)
Nr
/symbol
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
efektu
01
zna podstawy wiedzy z zakresu tematyki wybranej pracy badawczej, zna ogólne założenia
metodologii nauki oraz metody badań adekwatne do podjętego tematu badań
02
03

umie sformułować problem badawczy, postawić cele i hipotezy, dobrać metody badawcze,
sporządzić harmonogram badań, prezentować wyniki własnych przemyśleń
potrafi samodzielnie stawiać pytania i poszukiwać na nie odpowiedzi, krytycznie analizować
projekty badawcze, uczestniczyć aktywnie w dyskusji naukowej.

35 h
1,5 ECTS
2 ECTS

Odniesienie do efektów
dla programu kształcenia
na kierunku
K1_W02
K1_W03
K1_W05
K1_U03,
K1_U12
K1_K01
K1_K07

Tabela
zgodnoś
ci
kierunko
wych
efektów
kształce

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Botanika w kontekście kulturowym

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Botany in cultural context

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Katarzyna Marciszewska

Prowadzący zajęcia6):

Dr inż. Katarzyna Marciszewska

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot specjalizacyjny

b) stopień 1 rok IV sem 7

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Założeniem przedmiotu jest ukazanie roślin nie, jako elementów ekosystemów, ale jako części kultury: ich
powiązań z losami poszczególnych ludzi i wpływem na życie całych społeczności, szczególnymi zastosowaniami
i postrzeganiem w różnych okresach i przez różne grupy społeczne.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Ćwiczenia terenowe;

ECTS 2)

1.5

c) stacjonarne

liczba godzin .15

Metody dydaktyczne14):

Prezentacja, obserwacja, dyskusja,

Pełny opis przedmiotu15):

Tematyka
Odnajdowanie motywów botanicznych w kolekcjach kultury narodowej: Zamek Królewski w Warszawie,
Muzeum Narodowe, Łazienki Krolewskie,
Intrpretacja symboliki morywów botanicznych: rośliny, jako symbol zbytku i luksusu. tulipomania,
orchidomania, paprociomania – i ich ekonomiczne reperkusje.
Rośliny o szczególnych właściwościach - leki, afrodyzjaki, przyprawy, używki i ich wpływ na zachowania
ludzkie. Rośliny „mierzące” czas i zmiany pór roku.
Co wspólnego mają róże z wojną, goździki z rewolucją a dzieci z kwiatami?
Jak artyści widzą i przedstawiają rośliny?
Dlaczego Wiktoria jest królewska a bodziszek Roberta? Czyli skąd się biorą nazwy roślin – czy to tylko nauka
czy także sztuka?

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Botanika leśna I i II

Założenia wstępne17):

Znajomość podstaw botaniki, w tym systematyki roślin.

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01 – posiada wiedzę o roślinach postrzeganych, jako
element kultury i sztuki
02 – umie podać przykłady roślin o znaczeniu z
kulturowym
03 – potrafi sformułować zagadnienie z zakresu
kulturowego znaczenia roślin, opracować je i
zaprezentować -

…………-

Efekty 01, 02 - Obserwacja aktywności na zajęciach, Efekty 01-03- ocena prezentacji i prac pisemnych
przygotowanych w ramach pracy własnej studentów: temat opracowania proponuje student, akceptuje
prowadzący zajęcia.

Forma dokumentacji osiągniętych efektów Prezentacje i prace pisemne studentów w wersji elektronicznej, imienna lista studentów z informacjami nt.
kształcenia 20):
obecności i aktywności studentów na zajęciach.
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Obecność i aktywność na zajęciach, ocena prezentacji lub pisemnego opracowania studenta
końcową21):
SGGW, sala wykładowa, możliwe zorganizowanie wykładu w ogrodzie botanicznym OB._CZRB PAN lub w
Miejsce realizacji zajęć22):
Ogrodzie Botanicznym UW.
Literatura podstawowa23):
1. Kossak S. 1995. Opowiadania o ziołach i zwierzętach. Alfa, Warszawa.
2. Nowakowska A. 2005. Świat roślin w polskiej frazeologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
3. Nowiński M. 1980. Dzieje upraw i roślin leczniczych. PWRiL,
4. Rejewski M. 1992. Rośliny przyprawowe i używki roślinne.
5. Rośliny pochodzenia amerykańskiego zadomowione w Polsce. 1992. M. Ławrynowicz, U. Warcholińska (red.) . Łódzkie Towarzystwo
Naukowe
6. Szafer W, Szaferowa J. 1958. Kwiaty w naturze i sztuce. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
7. Szczepanowicz B. 2003. Atlas roślin biblijnych. Wydawnictwo WAM, Kraków.
8. Whittle T. 1976. Łowcy roślin. Wiedza Powszechna.
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25): wykład 15 godz., konsultacje 3 godz., przygotowanie prezentacji – 5 godz.
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

35 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 roślinach postrzeganych, jako element kultury i sztuki

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W11

02

umie podać przykłady roślin o znaczeniu z kulturowym

K1-W11

03

potrafi sformułować zagadnienie z zakresu kulturowego znaczenia roślin, opracować je i

K1_U17

zaprezentować 04
05

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Drewno, jako klucz do rozpoznawania gatunków
drzew

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Wood as the key to tree species

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Katarzyna Marciszewska

Prowadzący zajęcia6):

Dr inż. Katarzyna Marciszewska, dr hab.Mirela Tulik

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot specjalizacyjny

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

Semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

rok III, sem. VI

ECTS 2)

1,5

c) stacjonarne

Przedmiot stanowi uzupełnienie i rozszerzenie podstawowego kursu botaniki realizowanego w ramach
przedmotu botanika leśna I w zakresie budowy i właściwości drewna wtórnego pni drzew. Celem przedmiotu jest
zaznajomienie z mikro- i makroskopową budową drewna rodzimych i introdukowanych gatunków drzew oraz
wyrobienie umiejętności ich rozpoznawania na podstawie cech mikroskopowych drewna. Ponadto omawiany
jest związek między strukturą drewna i zmianami szerokości słojów a jego właściwościami mechanicznymi i
fizycznymi u drzew iglastych i liściastych.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

ćwiczenia laboratoryjne…..……………………………………………………; liczba godzin 15

Metody dydaktyczne14):

ćwiczenia praktyczne - samodzielna praca z użyciem mikrotomu, obserwacja mikroskopowa i makroskopowa
drewna.

Pełny opis przedmiotu15):

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:
Metodyka pobierania i przygotowania próbek drewna wtórnego do obserwacji mikroskopowej.
Makro i mikroskopowe cechy drewna o znaczeniu diagnostycznym w oznaczaniu rodzimych i
introdukowanych gatunków drzew.
Różnorodność figur w drewnie i ich wykorzystanie do oznaczania rodzimych i introdukowanych
gatunków drzew.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Botanika leśna I

Założenia wstępne17):

Podstawowa wiedza nt. budowy i funkcji drewna wtórnego u drzew

Efekty kształcenia18):

01 – posiada wiedzę na temat róznicowania się słoja
05 – rozumie zależność między cechami strukturalnymi
drewna wtórnego,
drewna i jego właściwościami fizycznymi i
02 – zna różne typy morfologiczne drewna i umie je
mechanicznymi,
rozpoznać w obserwacji mikroskopowej,
06 – potrafi opisać w jaki sposób zmiany szerokości
03 – zna metodykę i techniki przygotowania próbek
słojów wpływają na właściwości mechaniczne i
drewna do obserwacji mikroskopowej i umie je
fizyczne drewna u drzew iglastych a w jaki u
praktycznie wykorzystać,
liściastych.
04 – samodzielnie rozpoznaje rodzime i introdukowane
07 – potrafi zdefiniowac jakie zabiegi hodowlane i
gatunki
drzew
na
podstawie
budowy
czynniki środowiskowe mogą mieć wpływ na
anatomicznej ich drewna,
szerokość słoja drewna.

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01-07 - Zaliczenie pisemne z materiału ćwiczeń.

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Prace pisemne z ocenami
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Obecność na zajęciach, ocena z pisemnego zaliczenia.
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

SGGW, sala do zajęć z botaniki leśnej 0/81, laboratorium 2/80.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Braune W., Leman A., Taubert H. Praktikum z anatomii roślin. 1975 PWN. Warszawa.
2. Godet J-D. Atlas drewna. Poradnik leśnika. 2006. Multico Oficyna Wydawnicza.
3. Hejnowicz Z. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. 2002. PWN.
4. Hejnowicz Z. Anatomia rozwojowa drzew. 1973. PWN.
5. Tomanek J., Witkowska Żuk L. Botanika leśna, wyd. VII. 2008. PWRiL.

UWAGI24):
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : wykład 5 godz., ćwiczenia laboratoryjne 10 godz., konsultacje 8 godz., przygotowanie do
zaliczenia 10 godz.
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

35 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

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):
Wykłady
Ćwiczenia kameralne + terenowe
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na zaliczeniu pisemnym
Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych
Dokończenie sprawozdania z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń terenowych
Przygotowanie do zaliczenia pisemnego
Razem:
ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady
Ćwiczenia kameralne + terenowe
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na zaliczeniu pisemnym
Razem:
ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym:
Ćwiczenia kameralne + terenowe
Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych
Dokończenie sprawozdania z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń terenowych
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Razem:
ECTS

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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
posiada wiedzę na róźnicowania się słoja drewna wtórnego

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W06

02

zna różne typy morfologiczne drewna i umie je rozpoznać w obserwacji mikroskopowej

K1_U01

03

zna metodykę i techniki przygotowania próbek drewna do obserwacji mikroskopowej i umie

K1_U03, K1_K01, K1_K06

je praktycznie wykorzystać
04

samodzielnie rozpoznaje rodzime i introdukowane gatunki drzew na podstawie budowy

K1_U01, K1_K01

anatomicznej ich drewna
05

rozumie zależność między cechami strukturalnymi drewna i jego właściwościami
fizycznymi i mechanicznymi

K1_W06

06

potrafi opisać w jaki sposób zmiany szerokości słojów wpływają na właściwości
mechaniczne i fizyczne drewna u drzew iglastych a w jaki u liściastych

K1_W06

07

potrafi zdefiniować jakie zabiegi hodowlane i czynniki środowiskowe mogą mieć wpływ na
szerokość słoja drewna

K1_W06

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE - DZIKIE ROŚLINY JADALNE.

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

SPECIALISATION - EDIBLE WILD PLANTS

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Urszula Zajączkowska

Prowadzący zajęcia6):

Dr inż. Urszula Zajączkowska

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień pierwszy rok II, sem. 4

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Poznanie historii użytkowania polskich dzikich gatunków roślin w formie pożywienia.
Poznanie składu odżywczego najważniejszych gatunków roślin i tradycyjnego sposobu przygotowywania do
formy jadalnej.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

a)

wykłady; liczba godzin 5;

b)

ćwiczenia terenowe; liczba godzin 5;

c)

ćwiczenia kameralne; liczba godzin 5;

ECTS

c) stacjonarne

Wykład, nauka rozpoznawania gatunków w terenie, zbiór materiału, przygotowywanie roślin do formy
jadalnej
Wykłady dotyczą poznania dawnej , polskiej tradycji zbierania i użytkowania konkretnych roślin dziko
rosnących w celu pożywienia. Przedstawione zostaną najważniejsze gatunki dzikich roślin, ich skład
odżywczy, formy przygotowania.
Ćwiczenia terenowe odbywające się na kampusie SGGW oraz w Dolinie Służewieckiej obejmują naukę
rozpoznawania niektórych gatunków dzikich roślin jadalnych oraz ich zbiór. Ćwiczenia kameralne mają na
celu przybliżenie sposobów obróbki konkretnych części roślin w celach jadalnych

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Zalecane: Botanika, Chemia

Założenia wstępne17):

Znajomość podstawowej morfologii roślin, podstaw chemii organicznej.

Efekty kształcenia18):

01 – znajomość historii i tradycji użytkowania dzikich roślin jadalnych w Polsce
02 – znajomość podstawowego składu chemicznego najważniejszych dzikich gatunków jadalnych
03 – umiejętność rozpoznawania podstawowych, dzikich gatunków roślin jadalnych

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

efekt 01-02 – praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej studenta
efekt 03 – ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Praca pisemna
kształcenia 20):
Praca pisemna : 50%
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Aktywność podczas ćwiczeń: 50%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

sala ćwiczeniowa, kampus SGGW, Dolina Slużewiecka

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Kallas J. 2010. Edible Wild Plants, Wild Foods from Dirt to Plate. Gibbs &Smith , Lyton
2. Michael P. 2008. Edible Wild Plants and herbs. Grub Street , London
3. Phillips R. 1983, Wild Food, Macmillan, London
4. Łuczaj Ł. 2010 W dziką stronę [Into the Wild Side, in Polish]- Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, Krosno,
5. Łuczaj Ł. 2005 Podręcznik robakożercy. Chemigrafia, Krosno,
6. Łuczaj Ł. 2002 Dzikie rośliny jadalne Polski. Przewodnik survivalowy Chemigrafia, Krosno,
7. Polakowska M. 1982 Leśne rośliny zielarskie, PWRiL Warszawa

UWAGI24):
Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):
Wykłady: 5h
Ćwiczenia terenowe: 5h
Ćwiczenia kameralne 5h
Przygotowanie pracy pisemnej 5h
Razem 20h
ECTS: 1

1,5

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego
udziału nauczycieli akademickich
Wykłady: 5h
Ćwiczenia terenowe: 5h
Ćwiczenia kameralne 5h
Razem 15h
ECTS: 0,5
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Przygotowanie pracy pisemnej 5h
ECTS: 0,25
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:

35 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.:

0,5……. ECTS

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):
Wykłady
Ćwiczenia kameralne + terenowe
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na zaliczeniu pisemnym
Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych
Dokończenie sprawozdania z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń terenowych
Przygotowanie do zaliczenia pisemnego
Razem:
ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady
Ćwiczenia kameralne + terenowe
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na zaliczeniu pisemnym
Razem:
ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym:
Ćwiczenia kameralne + terenowe
Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych
Dokończenie sprawozdania z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń terenowych
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Razem:
ECTS
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol
efektu
01

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
znajomość historii i tradycji użytkowania dzikich roślin jadalnych w Polsce

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W02, K1_W11, K1_W14,

02

znajomość podstawowego składu chemicznego najważniejszych dzikich gatunków

K1_W01, K1_W05, K1_W14

jadalnych
03

umiejętność rozpoznawania podstawowych, dzikich gatunków roślin jadalnych

K1_U01, K1_W02

Rok
akademicki:

Grupa przedmiotów:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE - FITOINDYKACJA

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

SPECILISATION - PHYTOINDICATION

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr Artur Obidziński

Prowadzący zajęcia6):

Dr Artur Obidziński

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot specjalizacyjny

b) stopień pierwszy;

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

zaznajomienie studentów z metodami oceny właściwości zbiorowisk roślinnych za pomocą danych o
właściwościach biologicznych gatunków roślin.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):
Pełny opis przedmiotu15):

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające) 16):
Założenia wstępne 17):
Efekty kształcenia18):
Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

ECTS 2)

rok trzeci, sem. 5

1,5

c) stacjonarne

a) Wykłady – 5 godz.
b) Ćwiczenia terenowe – 5 godz.
c) Ćwiczenia kameralne – 5 godz.
Wykład, zbór danych w terenie, projekty zespołowe studentów
Wykłady:
1. Ekofizjologiczne podstawy fitoindykacji.
2. Ocena właściwości siedlisk
3. Ocena naturalności zbiorowisk
4. Związki biologicznych właściwości gatunków z ekologicznymi właściwościami fitocenoz
5. Zasady prezentacji i interpretacji opracowań fitoindykacyjnych
Ćwiczenia terenowe
Zbiór danych florystycznych w sześciu zbiorowiskach leśnych o różnych warunkach
siedliskowych i rodzajach przekształcenia.
Ćwiczenia kameralne
1. Ocena parametrów siedliskowych analizowanych fitocenoz
2. Ocena stopnia naturalności analizowanych fitocenoz
3. Analiza związków między właściwościami gatunków i fitocenoz
4. Interpretacja uzyskanych wyników i przygotowanie prezentacji końcowej
5. Zaliczeniowa sesja posterowa
Botanika leśna, Fitosocjologia
Znajomość pospolitych gatunków roślin.
01 znajomość zasad fitoindykacji
02 umiejętność stosowania metody fitoindykacyjnej i interpretacji uzyskanych wyników
03 umiejętność prezentowania wyników w formie plakatu naukowego
ocena zaliczenia pisemne z wiedzy wykładowej 01, 02
ocena projektu realizowanego w trakcie ćwiczeń 02, 03
arkusze zaliczenień pisemnych,
plik „pdf” przedstawionych posterów z wynikami opracowań

Elementy i wagi mające wpływ na
zaliczenie pisemne wiedzy wykładowej – 1/2,
ocenę końcową21):
zaliczenie projektu ćwiczeniowego – 1/2,
Miejsce realizacji zajęć 22):
sala wykładowa, sala ćwiczeniowa, teren
Literatura podstawowa i uzupełniająca 23):
a) podstawowa
5. Dzwonko Z., Loster S., 2001, Wskaźnikowe gatunki starych lasów i ich znaczenie dla ochrony przyrody i kartografii roślinności,
Prace Geograficzne IG PAN,178: 119-132.
6. Ellenberg H. i in. 1992, Zeigewerte von Pflanzen in Mitteleuropa, Scripta Geobotanica, 18: 1-267.
7. Faliński J.B, 1968, Próba określenia zniekształceń fitocenozy. System faz degeneracyjnych zbiorowisk roślinnych. Dyskusje
fitosocjologiczne (3), Ekologia Polska, Seria B, 12.1: 31-41.
8. Frank D. i in. 1990, Biologische-Okologische Daten zur Flora der DDR, Wissenschaftlische Betraige der Martin-Luther-Universitat,
Halle-Wittenberg, Reiche P. 32:1-167.
9. Grime J.P., 1979, Plant strategies and Vegetation Process, J.Willey and Sons, Chichester.
10. Matuszkiewicz W., 2005, Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
11. Mirek Z. i in. 2002. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Wyd. IB PAN. Kraków.
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną
(Dz. U. Nr 168, poz. 1764)
13. Zarzycki K.,i in.., 2002, Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski, IB PAN, Kraków
14. Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., (Red.), 2001, Polska czerwona księga roślin, IB PAN, Kraków.

UWAGI24):
Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):
Wykłady
Ćwiczenia terenowe

5h
5h

Ćwiczenia kameralne
Dokańczanie obliczeń po kolejnych zajęciach kameralnych
Przygotowanie prezentacji końcowej
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Przygotowanie się do zaliczenia pisemnego
Obecność na zaliczeniu pisemnym
Razem:

5h
5h
4h
3h
2h
1h
35 h
1,5 ECTS

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich
Wykłady
5h
Ćwiczenia terenowe
5h
Ćwiczenia kameralne
5h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
3h
Obecność na zaliczeniu pisemnym
1h
Razem:
19h
1 ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym
Ćwiczenia terenowe
5h
Ćwiczenia kameralne
5h
Dokańczanie obliczeń po kolejnych zajęciach kameralnych
5h
Przygotowanie prezentacji końcowej
4h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
3h
Obrona projektu
1h
Razem:
23h
1 ECTS
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 26)
Nr
/symbol
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
efektu
01
znajomość zasad fitoindykacji
02

umiejętność stosowania metody fitoindykacyjnej i interpretacji uzyskanych wyników

03

umiejętność prezentowania wyników w formie plakatu naukowego

35 h
1 ECTS
1 ECTS

Odniesienie do efektów dla
programu kształcenia na
kierunku
K_W02, K_W03, K_W05
K_U02, K_U14,
K_U15, K1_K01
K1_U14, K_U17,
K1_K06, K1_K07

Rok
akademicki:

Grupa przedmiotów:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Obce gatunki drzew w lasach Europy

ECTS 2)

1,5

Tłumaczenie nazwy na jęz.
angielski3):

Foreign species of trees in European forests

Kierunek studiów4):

Wydział Leśny

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Katarzyna Marciszewska

Prowadzący zajęcia6):

Wojciech Ciurzycki, Katarzyna Marciszewska, Katarzyna Matyjewska, Mirela Tulik

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot specjalizacyjny

b) stopień pierwszy rok III, sem. V.

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Poznanie historii i metod introdukcji i aklimatyzacji obcych gatunków roślin, mechanizmów i skali inwazji
biologicznych roślin, sposobów oceny potencjału inwazyjnego i przeciwdziałania inwazjom roślin.

Formy dydaktyczne, liczba
godzin13):
Metody dydaktyczne14):

a) Ćwiczenia terenowe; liczba godzin - 10;
b) Ćwiczenia kameralne; liczba godzin - 5;
zbór danych w terenie, opracowanie danych na ćwiczeniach kameralnych, projekty zespołowe
studentów

c) stacjonarne

Pełny opis przedmiotu15):
Ćwiczenia obejmują analizę zagadnienia: “Rola kolekcji botanicznych w uwalnianiu do środowiska
obcych gatunków”; ćwiczenia odbywają się w Arboretum w Rogowie. Pod okiem prowadzących,
studenci zbierają dane empiryczne w arboretum, opracowują zebrane dane, określają stopień
aklimatyzacji wybranych obcych gatunków drzewiastych i prezentują uzyskane wyniki na
seminarium zaliczeniowym.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające) 16):
Założenia wstępne 17):

Zalecane: Botanika leśna

Efekty kształcenia18):

01 znajomość właściwości inwazyjnych roślin
02 znajomość metod ograniczania inwazji roślin
03 umiejętność określania potencjału inwazyjnego roślin
04 umiejętność przedstawiania wyników ekspertyzy w formie prezentacji multimedialnej
ocena projektu realizowanego w trakcie ćwiczeń 01-04

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):
Miejsce realizacji zajęć 22):

Znajomość pospolitych gatunków drzewiastych.

pliki „pdf” przedstawionych prezentacji z wynikami opracowań
zaliczenie prezentacji 100%
sala wykładowa, arboretum, sala ćwiczeniowa

Literatura podstawowa i uzupełniająca 23):
a) podstawowa
1. Bellon S., Tumiłowicz J., Król S., 1977. Obce gatunki drzew w gospodarstwie leśnym. PWRiL. Warszawa. pp. 267.
2. Elton Ch., 1967. Ekologia inwazji zwierząt i roślin. PWRiL. Warszawa. pp. 189.
Faliński J.B. 2004. Inwazje w świecie roślin. Phytocoenosis vol. 16 (N.S.), Seminarium Geobotanicum 10.
3. Jackowiak B., 1999. Modele ekspansji roślin synantropijnych i transgenicznych. Phytocoenosis, Sem. Geobot. N.S. vol. 11: 316.
4. Kornaś J. 1996. Pięć́ wieków wymiany flor synantropijnych pomiędzy stary i nowym światem. Wiadomości Botaniczne 40 (1): 11-19.
5. Podbielkowski Z. 1995. Wędrówki roślin. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
6. Ławrynowicz M., Warcholińska A.U., 1992. Rośliny pochodzenia amerykańskiego zadomowione w Polsce. Łódzkie Towarzystwo
Naukowe. Łódź.
7. Seneta W., Dolatowski J., 2008. Dendrologia. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.
8. Tokarska-Guzik B. 2005. The Establishment and Spread of Alien Plant Species (Kenophytes) in the Flora of Poland. Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego. Katowice.
b) uzupełniająca
strony internetowe:
www.iop.krakow.pl/ias
www.europe-aliens.org
www.nobanis.org
www.gisp.org
UWAGI24):

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia kameralne
Dokańczanie obliczeń poza zajęciami
Przygotowanie prezentacji końcowej
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na seminarium zaliczeniowym
Razem:

35 h
1,5 ECTS

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia kameralne
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na seminarium zaliczeniowym
Razem:

10
5
3h
2h
20h
1 ECTS

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym
Ćwiczenia terenowe
10
Ćwiczenia kameralne
5
Dokańczanie obliczeń poza zajęciami
5h
Przygotowanie prezentacji końcowej
5h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
3h
Obecność na seminarium zaliczeniowym
2h
Razem:
30h
1 ECTS

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.:

35 h
1 ECTS
1 ECTS

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Życie i funkcjonowanie drzew w zbiorowiskach leśnych

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialization - Life and functioning of trees in forest communities

Kierunek studiów4):

leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr hab. Mirela Tulik

Prowadzący zajęcia6):

dr Katarzyna Matyjewska, dr hab. Mirela Tulik

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

ECTS 2)

1,5

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

a) przedmiot specjalizacyjny

b) stopień I rok II sem. IV

Cykl dydaktyczny10):

s. letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest przedstawienie wpływu zmiennych warunków środowiskowych na morfologię, strukturę
anatomiczną oraz procesy życiowe drzew w zbiorowiskach leśnych.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

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

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

a)

seminaryjne ………………………………………………………liczba godzin 5.

b)

laboratoryjne …………………………………………….………..liczba godzin 4.

c)

terenowe ………………………………………………….….……liczba godzin 6.

doświadczenia laboratoryjne, obserwacje w terenie, prezentacje i dyskusje
Zajęcia seminaryjne:
1. Procesy rozwojowe u drzew leśnych ze szczególnym uwzględnieniem naturalnego starzenia się
drzew. Środowiskowe i osobnicze ograniczenia wzrostu drzew leśnych. Zjawisko chorobowego
zamierania drzewostanów.
2. Przyrost wtórny i jego modyfikacje u drzew rosnących w strefie klimatu umiarkowanego i tropikalnego.
3. Zastosowanie metod biotechnologicznych w badaniach procesów rozwojowych drzew leśnych.
Ćwiczenia laboratoryjne:
1. Zaprojektowanie i przeprowadzenia doświadczenia z wykorzystaniem techniki kultur in vitro w badaniu
reakcji tkanek roślinnych.
2. Analiza wyników doświadczenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod rejestracji i archiwizacji zdjęć
mikroskopowych.
Ćwiczenia terenowe:
1. Charakterystyka zespołów leśnych (pochodzenia naturalnego i antropogenicznego) na terenie Lasu
Bielańskiego.
2. Przystosowania fizjologiczne oraz w budowie morfologicznej i anatomicznej organów drzew do życia
w mikrosiedliskach Lasu Bielańskiego.
3. Charakterystyka martwego drewna i jego znaczenie w ekosystemie leśnym.
4. Reakcje drzew w ramach cyklicznie pojawiających się procesów zamierania drzew leśnych.
Botanika leśna, fitosocjologia oraz fizjologia roślin drzewiastych
Znajomość gatunków drzew i krzewów leśnych, roślin runa; znajomość zespołów leśnych, znajomość
podstawowych zagadnień z zakresu morfologii, anatomii oraz procesów fizjologicznych roślin drzewiastych
01-Potrafi wyjaśnić mechanizmy reakcji drzew leśnych
06-Potrafi ocenić mechanizmy funkcjonujące w
na zmienne warunki środowiskowe
zbiorowiskach leśnych na terenie lasów
02-Potrafi
scharakteryzować
i
zaklasyfikować
gospodarczych i w rezerwatach przyrody
zbiorowisko leśne do odpowiedniej rangi
07-Potrafi
zaplanować
doświadczenie
z
fitosocjologicznej
wykorzystaniem technik biotechnologicznych w
03-Potrafi wskazać możliwości przemian leśnego
badaniach procesów życiowych drzew leśnych
zbiorowiska roślinnego w danych warunkach
08-Posiada umiejętność przygotowania pożywki,
środowiska
sterylizacji materiału i założenia kultur in vitro
04-Potrafi ocenić skutki wprowadzania obcych
09-Potrafi zaprezentować w formie werbalnej, z
gatunków drzew do zbiorowisk leśnych
wykorzystaniem
prezentacji
multimedialnej,
05-Rozumie
znaczenie
martwego
drewna
w
przygotowane zagadnienia z zakresu tematyki
funkcjonowaniu ekosystemu leśnego
przedmiotu
Ocena przygotowanej przez studenta prezentacji dotyczącej zagadnień z zakresu tematyki przedmiotu. Temat
zaakceptowany przez prowadzących proponuje student.

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Prezentacja zapisana w formie pliku pdf
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Zaliczenie prezentacji 100%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

c) stacjonarne

Sala do ćwiczeń kameralnych, laboratorium, teren

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Hejnowicz Z. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. 2002. PWN Warszawa.
2. Kopcewicz J., Lewak S. Fizjologia roślin. 2002. PWN Warszawa.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Malepszy S. Biotechnologia roślin. 2009. PWN Warszawa
Sudnik-Wójcikowska B. Rośliny synantropijne. 2011. Multico Warszawa.
Szwagrzyk J. 2000. Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z wprowadzaniem do lasów obcych gatunków drzew. Sylwan: 99-106.
Szweykowska A., Szweykowski J. Botanika. 2007. PWN Warszawa.
Tomanek J., Witkowska Żuk L. Botanika leśna, wyd. VII. 2008. PWRiL Warszawa.
Zimmermann M.H. Brown C.L. Drzewa struktura i funkcje. 1981. PWN 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:

35h

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.:

0,5 ECTS

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):
Wykłady
Ćwiczenia kameralne + terenowe
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na zaliczeniu pisemnym
Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych
Dokończenie sprawozdania z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń terenowych
Przygotowanie do zaliczenia pisemnego
Razem:
ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady
Ćwiczenia kameralne + terenowe
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na zaliczeniu pisemnym
Razem:
ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym:
Ćwiczenia kameralne + terenowe
Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych
Dokończenie sprawozdania z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń terenowych
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Razem:
ECTS
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol
efektu
01

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Potrafi wyjaśnić mechanizmy reakcji drzew leśnych na zmienne warunki środowiskowe

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W05, K2_W06

02

Potrafi scharakteryzować i zaklasyfikować zbiorowisko leśne do odpowiedniej rangi
fitosocjologicznej

K2_W05, K2_W06, K2_K03, K2_K04

03

Potrafi wskazać możliwości przemian leśnego zbiorowiska roślinnego w danych

K2_W05, K2_W06, K2_U02,

warunkach środowiska
04

Potrafi ocenić skutki wprowadzania obcych gatunków drzew do zbiorowisk leśnych

K2_W05, K2W06, K2W_11, K2W_12,
K2_U12

05

Rozumie znaczenie martwego drewna w funkcjonowaniu ekosystemu leśnego

K2_W05, K2W_06, K2_U02, K2_U12

06

Potrafi ocenić mechanizmy funkcjonujące w zbiorowiskach leśnych na terenie lasów

K2_W09, K2W_11, K2W_12, K2_U12

gospodarczych i w rezerwatach przyrody
07

08

Potrafi zaplanować doświadczenie z wykorzystaniem technik biotechnologicznych w

K2_W07, K2_W10, K2_U05, K2_K03,

badaniach procesów życiowych drzew leśnych

K2_K04

Posiada umiejętność przygotowania pożywki, sterylizacji materiału i założenia kultur in

K2_W10, K2_U05

vitro
09

Potrafi zaprezentować w formie werbalnej, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,
przygotowane zagadnienia z zakresu tematyki przedmiotu

K2_W05, K2_U14, K2_K03, K2_K03, K2K04

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne Botanika w kontekście kulturowym

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Botany in cultural context

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Katarzyna Marciszewska

Prowadzący zajęcia6):

Dr inż. Katarzyna Marciszewska

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień 1 rok IV, sem. 7

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Założeniem przedmiotu jest ukazanie roślin nie, jako elementów ekosystemów, ale jako części kultury: ich
powiązań z losami poszczególnych ludzi i wpływem na życie całych społeczności, szczególnymi zastosowaniami
i postrzeganiem w różnych okresach i przez różne grupy społeczne.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

wykład;

c) stacjonarne

Wykład, dyskusja, obserwacja, prezentacja
Tematyka wykładów:
Rośliny, jako pożądane trofeum. Wielcy łowcy, pasjonaci i kolekcjonerzy roślin.
Rośliny, jako symbol zbytku i luksusu. Tulipomania, orchidomania, paprociomania – i ich ekonomiczne
reperkusje.
Rośliny o szczególnych właściwościach - leki, afrodyzjaki, przyprawy, używki i ich wpływ na zachowania
ludzkie. Rośliny „mierzące” czas i zmiany pór roku.
Co wspólnego mają róże z wojną, goździki z rewolucją a dzieci z kwiatami?
Jak artyści widzą i przedstawiają rośliny?
Dlaczego Wiktoria jest królewska a bodziszek Roberta? Czyli skąd się biorą nazwy roślin – czy to tylko nauka
czy także sztuka?

Botanika leśna I i II

Założenia wstępne17):

Znajomość podstaw botaniki, w tym systematyki roślin.

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

1,5

liczba godzin .15

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Efekty kształcenia18):

ECTS 2)

01 – posiada wiedzę o roślinach postrzeganych, jako
element kultury i sztuki
02 – umie podać przykłady roślin o znaczeniu z
kulturowym
03 – potrafi sformułować zagadnienie z zakresu
kulturowego znaczenia roślin, opracować je i
zaprezentować -

…………-

Efekty 01, 02 - Obserwacja aktywności na zajęciach, Efekty 01-03- ocena prezentacji i prac pisemnych
przygotowanych w ramach pracy własnej studentów: temat opracowania proponuje student, akceptuje
prowadzący zajęcia.

Forma dokumentacji osiągniętych efektów Prezentacje i prace pisemne studentów w wersji elektronicznej, imienna lista studentów z informacjami nt.
kształcenia 20):
obecności i aktywności studentów na zajęciach.
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Obecność i aktywność na zajęciach, ocena prezentacji lub pisemnego opracowania studenta
końcową21):
SGGW, sala wykładowa, możliwe zorganizowanie wykładu w ogrodzie botanicznym OB._CZRB PAN lub w
Miejsce realizacji zajęć22):
Ogrodzie Botanicznym UW.
Literatura podstawowa23):
Kossak S. 1995. Opowiadania o ziołach i zwierzętach. Alfa, Warszawa.
Nowakowska A. 2005. Świat roślin w polskiej frazeologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Rośliny pochodzenia amerykańskiego zadomowione w Polsce. 1992. M. Ławrynowicz, U. Warcholińska (red.) . Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Szafer W, Szaferowa J. 1958. Kwiaty w naturze i sztuce. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Szczepanowicz B. 2003. Atlas roślin biblijnych. Wydawnictwo WAM, Kraków.
Whittle T. 1976. Łowcy roślin. Wiedza Powszechna.
Rejewski M. 1992. Rośliny przyprawowe i używki roślinne.
Nowiński M. 1980. Dzieje upraw i roślin leczniczych. PWRiL,
2.

UWAGI24):
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25): wykład 15 godz., konsultacje 3 godz., przygotowanie prezentacji – 5 godz.
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

35 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

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):
Wykłady
Ćwiczenia kameralne + terenowe
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na zaliczeniu pisemnym
Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych
Dokończenie sprawozdania z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń terenowych
Przygotowanie do zaliczenia pisemnego
Razem:
ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady
Ćwiczenia kameralne + terenowe
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na zaliczeniu pisemnym
Razem:
ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym:
Ćwiczenia kameralne + terenowe
Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych
Dokończenie sprawozdania z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń terenowych
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Razem:
ECTS

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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
posiada wiedzę o roślinach postrzeganych, jako element kultury i sztuki

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W11

02

umie podać przykłady roślin o znaczeniu z kulturowym

K1-W11

03

potrafi sformułować zagadnienie z zakresu kulturowego znaczenia roślin, opracować je i

K1_U17

zaprezentować -

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Drewno, jako klucz do rozpoznawania gatunków
drzew

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Wood as the key to tree species

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Katarzyna Marciszewska

Prowadzący zajęcia6):

Dr inż. Katarzyna Marciszewska, dr hab. Mirela Tulik

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

rok III sem. VI

ECTS 2)

1,5

c) stacjonarne

Przedmiot stanowi uzupełnienie i rozszerzenie podstawowego kursu botaniki realizowanego w ramach
przedmiotu botanika leśna I w zakresie budowy i właściwości drewna wtórnego pni drzew. Celem przedmiotu
jest zaznajomienie z mikro- i makroskopową budową drewna rodzimych i introdukowanych gatunków drzew oraz
wyrobienie umiejętności ich rozpoznawania na podstawie cech mikroskopowych drewna. Ponadto omawiany
jest związek między strukturą drewna i zmianami szerokości słojów a jego właściwościami mechanicznymi i
fizycznymi u drzew iglastych i liściastych.

d)

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

Metody dydaktyczne14):

Wykład problemowy,

Pełny opis przedmiotu15):

Tematyka wykładów:
Procesy rozwojowe w kambium związane z przyrostem drewna. Różnicowanie się słoja rocznego
przyrostu drewna.
Struktura drewna drzew nagozalążkowych i okrytozalążkowych dwuliściennych.
Typy morfologiczne drewna. Zmiany szerokości słojów a właściwości drewna wtórnego u drzew.
Czynniki środowiskowe i zabiegi hodowlane wpływające na szerokość słoja drewna.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Botanika leśna I

Założenia wstępne17):

Podstawowa wiedza nt. budowy i funkcji drewna wtórnego u drzew

Efekty kształcenia18):

01 – posiada wiedzę na temat różnicowania się słoja
05 – rozumie zależność między cechami strukturalnymi
drewna wtórnego,
drewna i jego właściwościami fizycznymi i
02 – zna różne typy morfologiczne drewna i umie je
mechanicznymi,
rozpoznać w obserwacji mikroskopowej,
06 – potrafi opisać w jaki sposób zmiany szerokości
03 – zna metodykę i techniki przygotowania próbek
słojów wpływają na właściwości mechaniczne i
drewna do obserwacji mikroskopowej i umie je
fizyczne drewna u drzew iglastych a w jaki u
praktycznie wykorzystać,
liściastych.
04 – samodzielnie rozpoznaje rodzime i introdukowane
07 – potrafi zdefiniować jakie zabiegi hodowlane i
gatunki
drzew
na
podstawie
budowy
czynniki środowiskowe mogą mieć wpływ na
anatomicznej ich drewna,
szerokość słoja drewna.

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01-07 - Zaliczenie pisemne z materiału wykładów i ćwiczeń.

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Prace pisemne z ocenami
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Obecność na zajęciach, ocena z pisemnego zaliczenia.
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

SGGW, sala do zajęć z botaniki leśnej 0/81, laboratorium 2/80.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
6. Braune W., Leman A., Taubert H. Praktikum z anatomii roślin. 1975 PWN. Warszawa.
7. Godet J-D. Atlas drewna. Poradnik leśnika. 2006. Multico Oficyna Wydawnicza.
8. Hejnowicz Z. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. 2002. PWN.
9. Hejnowicz Z. Anatomia rozwojowa drzew. 1973. PWN.
10. Tomanek J., Witkowska Żuk L. Botanika leśna, wyd. VII. 2008. PWRiL.

UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : wykład 5 godz., ćwiczenia laboratoryjne 10 godz., konsultacje 8 godz., przygotowanie do
zaliczenia 10 godz.
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

35 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

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):
Wykłady
Ćwiczenia kameralne + terenowe
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na zaliczeniu pisemnym
Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych
Dokończenie sprawozdania z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń terenowych
Przygotowanie do zaliczenia pisemnego
Razem:
ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady
Ćwiczenia kameralne + terenowe
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na zaliczeniu pisemnym
Razem:
ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym:
Ćwiczenia kameralne + terenowe
Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych
Dokończenie sprawozdania z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń terenowych
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Razem:
ECTS

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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
posiada wiedzę na różnicowania się słoja drewna wtórnego

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W06

02

zna różne typy morfologiczne drewna i umie je rozpoznać w obserwacji mikroskopowej

K1_U01

03

zna metodykę i techniki przygotowania próbek drewna do obserwacji mikroskopowej i umie

K1_U03, K1_K01, K1_K06

je praktycznie wykorzystać
04

samodzielnie rozpoznaje rodzime i introdukowane gatunki drzew na podstawie budowy

K1_U01, K1_K01

anatomicznej ich drewna
05

rozumie zależność między cechami strukturalnymi drewna i jego właściwościami
fizycznymi i mechanicznymi

K1_W06

06

potrafi opisać w jaki sposób zmiany szerokości słojów wpływają na właściwości
mechaniczne i fizyczne drewna u drzew iglastych a w jaki u liściastych

K1_W06

07

potrafi zdefiniować jakie zabiegi hodowlane i czynniki środowiskowe mogą mieć wpływ na
szerokość słoja drewna

K1_W06

Rok
akademicki:

Grupa przedmiotów:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Obce gatunki drzew w lasach Europy

Tłumaczenie nazwy na jęz.
angielski3):

Foreign species of trees in European forests

Kierunek studiów4):

Wydział Leśny

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Katarzyna Marciszewska

Prowadzący zajęcia6):

Wojciech Ciurzycki, Katarzyna Marciszewska, Katarzyna Matyjewska, Mirela Tulik

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień pierwszy, rok drugi, sem. V

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Poznanie historii i metod introdukcji i aklimatyzacji obcych gatunków roślin, mechanizmów i skali inwazji
biologicznych roślin, sposobów oceny potencjału inwazyjnego i przeciwdziałania inwazjom roślin.

Formy dydaktyczne, liczba
godzin13):
Metody dydaktyczne14):
Pełny opis przedmiotu15):

a)

ECTS 2)

c) stacjonarne

Wykłady; liczba godzin - 15;

Wykład, projekty studentów
Wykłady obejmują zagadnienia: udomawianie roślin; rozprzestrzenianie upraw; introdukcja z innych
kontynentów; aklimatyzacja, selekcja,; dziczenie roślin uprawnych; zawlekanie chwastów; ekspansja
terytorialna i ekologiczna; synantropizacja szaty roślinnej; prognozowanie skali inwazji, metody
techniczne ograniczania inwazji prawne regulacje ograniczania inwazji biologicznych

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające) 16):
Założenia wstępne 17):

Zalecane: Botanika leśna

Efekty kształcenia18):

01 znajomość właściwości inwazyjnych roślin
02 znajomość metod ograniczania inwazji roślin
03 umiejętność określania potencjału inwazyjnego roślin
04 umiejętność przedstawiania wyników ekspertyzy w formie prezentacji multimedialnej
ocena projektu realizowanego w trakcie ćwiczeń 01-04

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):
Miejsce realizacji zajęć 22):

1,5

Znajomość pospolitych gatunków drzewiastych.

pliki „pdf” przedstawionych prezentacji z wynikami opracowań
zaliczenie projektów50% sprawdzian z treści wykładów 50%
sala wykładowa,

Literatura podstawowa i uzupełniająca 23):
a) podstawowa
1. Bellon S., Tumiłowicz J., Król S., 1977. Obce gatunki drzew w gospodarstwie leśnym. PWRiL. Warszawa. pp. 267.
2. Elton Ch., 1967. Ekologia inwazji zwierząt i roślin. PWRiL. Warszawa. pp. 189.
Faliński J.B. 2004. Inwazje w świecie roślin. Phytocoenosis vol. 16 (N.S.), Seminarium Geobotanicum 10.
3. Jackowiak B., 1999. Modele ekspansji roślin synantropijnych i transgenicznych. Phytocoenosis, Sem. Geobot. N.S. vol. 11: 316.
4. Kornaś J. 1996. Pięć́ wieków wymiany flor synantropijnych pomiędzy stary i nowym światem. Wiadomości Botaniczne 40 (1): 11-19.
5. Podbielkowski Z. 1995. Wędrówki roślin. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
6. Ławrynowicz M., Warcholińska A.U., 1992. Rośliny pochodzenia amerykańskiego zadomowione w Polsce. Łódzkie Towarzystwo
Naukowe. Łódź.
7. Seneta W., Dolatowski J., 2008. Dendrologia. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.
8. Tokarska-Guzik B. 2005. The Establishment and Spread of Alien Plant Species (Kenophytes) in the Flora of Poland. Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego. Katowice.
b) uzupełniająca
strony internetowe:
www.iop.krakow.pl/ias
www.europe-aliens.org
www.nobanis.org
www.gisp.org
UWAGI24):
Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):
Wykłady
??
??

15h

Przygotowanie prezentacji końcowej
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na zaliczeniu
Razem:

10h
3h
2h
30 h
1,5 ECTS

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich
Wykłady
15h
??
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na seminarium zaliczeniowym
Razem:

3h
2h
35h
1 ECTS

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym

Przygotowanie prezentacji końcowej
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na seminarium zaliczeniowym
Razem:

5h
3h
2h
40h
1 ECTS

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.:

45 h
1,5 ECTS
1,5 ECTS

ch efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr
/symbol
efektu

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów dla
programu kształcenia na
kierunku

01

znajomość właściwości inwazyjnych roślin

K_W02, K_W05,

02

znajomość metod ograniczania inwazji roślin

K_W03, K1_W10

03

umiejętność określania potencjału inwazyjnego roślin

04

umiejętność przedstawiania wyników ekspertyzy w formie prezentacji multimedialnej

K_W05, K1_U14, K1_K01,
K1_K03
K1_U14, K1_U17, K1_K06,
K1_K07

Tabel
a
zgodn
ości
kierun
kowy

Rok akademicki:

2014/15

Grupa przedmiotów: specjalizacyjny

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Szata roślinna Polski

Tłumaczenie nazwy na jęz.
angielski3):

Plant cover of Poland

Kierunek studiów4):

Wydział Leśny

Koordynator przedmiotu5):

Dr Artur Obidziński

Prowadzący zajęcia6):

dr Artur Obidziński, dr inż. Wojciech Ciurzycki, dr Piotr Zaniewski

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Botaniki Leśne,

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień pierwszy;

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Zaznajomienie z szatą roślinną Polski; jej różnicowaniem i genezą na tle abiotycznych komponentów
środowiska i czynników antropogenicznych; z wymaganiami środowiskowymi wybranych gatunków
roślin i zespołów roślinnych; oraz z regionalizacją geobotaniczną Polski.

Formy dydaktyczne, liczba
godzin13):
Metody dydaktyczne14):
Pełny opis przedmiotu15):

ECTS 2)

rok trzeci

c) stacjonarne

Wykład; liczba godzin -15;
wykład, prezentacja multimedialna, referaty studentów
Realizowane zagadnienia
1.
Naturalne i antropogeniczne czynniki kształtujące szatę roślinną Polski
2.
Przegląd najważniejszych jednostek zasięgowych i synantropizacyjnych flory
3.
Przegląd najważniejszych jednostek zasięgowych i synantropizacyjnych roślinności
4.
Regionalizacje geobotaniczne Polski; ich przebieg i podstawy metodyczne
5.
Charakterystyka najważniejszych regionów geobotanicnych Polski

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające) 16):
Założenia wstępne 17):

Botanika leśna, Fitosocjologia leśna

Efekty kształcenia18):

znajomość różnicowania szaty roślinnej Polski, procesów ją kształtujących
oraz wymagań środowiskowych wybranych gatunków roślin i zespołów roślinnych
ocena referatu,
ocena aktywności w trakcie zajęć
referaty w programie power point
oceny za aktywność
referat – 75%
aktywność – 25%
sala wykładowa

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):
Miejsce realizacji zajęć 22):

znajomość podstawowych grup taksonomicznych roślin i zespołów roslinnych

Literatura podstawowa i uzupełniająca 23):
a) podstawowa
Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. Geografia roślin. 2002. PWN. Warszawa.
Jan Marek Matuszkiewicz. 2008. Geobotanical regionalization of Poland. Wyd. IGiPZ PAN, Warszawa.
Matuszkiewicz W., Szata roślinna. [W:] Starkel L. (red.), Geografia Polski-Środowisko przyrodnicze, 1999. PWN. W-wa.
Szafer W., Zarzycki K. (red.), Szata roślinna Polski. 1972. PWN. Warszawa.
b) uzupełniająca
Regionalne monografie geobotaniczne wydawane przez Oddziały Polskiego Towarzystwa Botanicznego.
Monografie przyrodnicze polskich parków narodowych.

UWAGI24):
Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):
Wykłady
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Przygotowanie i wygłoszenie referatu
Seminarium podsumowujące
Razem:

1

13h
2h
8h
2h
25 h
1 ECTS

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich
Wykłady
15h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
3h
Obecność na seminarium
2h
Razem:
20h
0,8 ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym
Przygotowanie i wygłoszenie referatu
5h
Seminarium podsumowujące
2h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
3h
Razem:
10h
0,5 ECTS

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.:

25 h
0,8 ECTS
0,5 ECTS

efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr
/symbol
efektu
01

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
znajomość różnicowania szaty roślinnej Polski, procesów ją kształtujących
oraz wymagań środowiskowych wybranych gatunków roślin i zespołów roślinnych

Odniesienie do efektów dla
programu kształcenia na
kierunku
K_W02+++, K_W07++,
K_U03++, K_S02+++

Tabel
a
zgodn
ości
kierun
kowy
ch

Instrukcja wypełniania pól opisu modułu kształcenia/przedmiotu
Opis przedmiotu kształcenia jest dokumentem ogólnodostępnym. Wypełnienie opisu przedmiotu stanowi zobowiązanie, że treści
przedmiotu, jego zaliczenie (wpływ poszczególnych elementów na ocenę ostateczną), dokumentowanie osiąganych efektów kształcenia i
inne
zawarte
w
nim
elementy
będą
prowadzone
zgodnie
z opisem.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.

22.

„Nazwa przedmiotu” - dokładna, jednoznaczna nazwa modułu/przedmiotu. Wpisana do formularza nazwa zostanie umieszczona w systemie HMS
i będzie powielana w dokumentach dot. przebiegu studiów (protokoły zaliczeń, karty przebiegu studiów, wykazy zajęć, itp.) oraz wydrukowana w
suplemencie do dyplomu.
„Punkty ECTS” - liczba całkowita, należy wpisać liczbę punktów ECTS przyporządkowaną przedmiotowi wynikającą
z sumarycznej liczby godzin pracy studenta potrzebnych do osiągnięcia efektów kształcenia dla modułu/przedmiotu (sumy godzin wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego oraz godzin pracy własnej studenta) Objaśnienia dot. punktów ECTS znajdują się w punkcie
dotyczącym wskaźników ilościowych charakteryzujących przedmiot 25).
„Tłumaczenie nazwy na język angielski”
- informacja ta, podobnie jak „Nazwa przedmiotu”1), będzie powielana
w dokumentach pochodnych oraz wydrukowana w suplemencie do dyplomu w tłumaczeniu na jęz. angielski.
„Kierunek studiów” - kierunek studiów w ramach którego realizowany jest moduł/przedmiot.
„Koordynator przedmiotu” - należy wpisać osobę odpowiedzialną za moduł/przedmiot - imię, nazwisko wraz ze stopniem i tytułem naukowym.
Koordynator modułu/przedmiotu prowadzi zajęcia ze studentami z opisywanego modułu/przedmiotu. Osoba ta będzie wpisana do Systemu
Elektronicznej Obsługi Studentów jako odpowiedzialna za przedmiot, wprowadzenie oceny i będzie podlegała studenckiej ocenie.
„Prowadzący zajęcia” - na etapie projektowania programu kształcenia dopuszczalny jest zapis - „pracownicy katedry/zakładu”. Kierownik jednostki
realizującej7) przedmiot zobowiązany jest do określenia składu zespołu realizującego przedmiot w każdym roku akademickim. Wszystkie osoby
prowadzące zajęcia ze studentami będą podlegały studenckiej ocenie.
„Jednostka realizująca” - należy podać pełną nazwę jednostki realizującej przedmiot. Należy podać nazwę Wydziału, Katedry, Zakładu.
„Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany” - pole wypełniane wyłącznie w przypadku, gdy moduł/przedmiot jest realizowany dla Wydziału
innego niż macierzysty.
„Status”
należy
zamieścić
informacje:
a)
czy
przedmiot
jest
podstawowy,
kierunkowy,
fakultatywny,
itp.,
b) na którym stopniu i roku studiów jest realizowany, c) dla jakiej formy studiów jest realizowany (studia stacjonarne, niestacjonarne).
„Cykl
dydaktyczny”
należy
wpisać
informację
w
jakim
cyklu
dydaktycznym
przedmiot
jest
realizowany,
np. semestr zimowy (jeżeli przedmiot jest realizowany wyłącznie w semestrze zimowym); semestr letni (jeżeli przedmiot jest realizowany
wyłącznie w semestrze letnim).
„Język wykładowy” - należy podać w jakim języku przedmiot jest realizowany - w języku polskim, w jęz. angielskim, lub jednocześnie w jęz.
polskim i angielskim (np. dla potrzeb programów wymiany).
„Założenia i cele przedmiotu” - należy umieścić krótki opis treści modułu/przedmiotu, rozszerzający sformułowania zawarte w „Nazwie
przedmiotu”1). Wskazane jest pokazanie powiązań z innymi przedmiotami lub dziedzinami.
„Formy dydaktyczne, liczba godzin” - należy podać informacje, w jakiej formie dydaktycznej przedmiot jest realizowany (wykład, ćwiczenia
audytoryjne / ćwiczenia laboratoryjne / ćwiczenia projektowe / ćwiczenia terenowe / ćwiczenia seminaryjne / praktyka zawodowa itp., zgodnie z
normatywami wewnętrznymi SGGW). Jeżeli przedmiot jest realizowany w kilku formach dydaktycznych, należy wskazać wszystkie. W polu tym
należy również podać liczbę godzin zajęć dla danej formy dydaktycznej (odrębnie dla każdej).
„Metody dydaktyczne” - należy wpisać informacje o stosowanych przez prowadzących zajęcia metodach dydaktycznych np. dyskusja, projekt,
rozwiązywanie problemu, doświadczenie/eksperyment, studium przypadku, gry symulacyjne, analiza i interpretacja tekstów źródłowych,
indywidualne projekty studenckie, konsultacje itp.
„Pełny opis przedmiotu” - należy rozszerzyć informacje zawarte w polu „Założenia i cele przedmiotu”12). Umieszczamy w miarę możliwości
zwięzły
opis
treści
modułu/przedmiotu.
Jeżeli
przedmiot
realizowany
jest
w
kilku
formach
(np. wykład i ćwiczenia), należy zwięźle opisać każdą z tych form. Sposób opisu przedmiotu (tekst ciągły/punktory
i numeracja) w ramach kierunku powinien być jednolity.
„Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające)” - należy podać ewentualne nazwy przedmiotów, których wcześniejsze formalne zaliczenie
jest niezbędne do realizacji opisywanego modułu/przedmiotu.
„Założenia wstępne” - należy podać zakres wiedzy i umiejętności, jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem modułu/przedmiotu (o ile
występują).
„Efekty kształcenia” - należy zamieścić efekty kształcenia (opisane za pomocą tzw. „czasowników akcji”) - wiedza, umiejętności, kompetencje
społeczne, które student nabywa poprzez realizację danego modułu/przedmiotu. Jeżeli przedmiot jest realizowany w kilku formach (np. wykład i
ćwiczenia), należy w tym polu przedstawić zdefiniowane efekty kształcenia wspólnie dla wszystkich form. Efekty kształcenia należy
przyporządkować do tabeli zgodności efektów dla programu kształcenia (efektów kierunkowych), znajdującej się pod tabelą opisu
modułu/przedmiotu26). Zalecana liczba efektów kształcenia dla modułu/przedmiotu to 4-8.
„Sposób weryfikacji efektów kształcenia” - należy przedstawić, w jaki sposób weryfikowane będzie osiąganie przez studenta efektów kształcenia
dla modułu/przedmiotu - dla każdego z wymienionych w polu nr 18 efektów; dopuszczalne jest weryfikowanie w dany sposób kilku efektów
(Przykład: efekt 01, 03 - kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych / praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej studenta / ocena
eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć / ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć / ocena wykonanie zadania projektowego na
zdefiniowany temat / ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć / przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu / obserwacja w
trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność)/ egzamin pisemny / test komputerowy / egzamin ustny… itp.). Zawartość tego pola
powinna korespondować z zawartością pól „Forma dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia 20)” oraz „Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21)).
„Forma dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia” - należy wpisać sposoby dokumentowania osiąganych przez studenta efektów (np.
okresowe prace pisemne, złożone projekty, imienne karty oceny studenta, treść pytań egzaminacyjnych z oceną, itp.), które będą przechowywane
i udostępniane w procesie oceny rezultatów realizacji programu, kształcenia, akredytacji itp.
„Elementy i ich wagi mające wpływ na ocenę końcową” - Uwaga! Student z każdego modułu/przedmiotu realizowanego w dowolnych formach
zajęć (jednej lub wielu) uzyskuje jedną ocenę. Ocena ta wpisywana jest do elektronicznego systemu obsługi studentów/indeksu przez
koordynatora5), prowadzącego zajęcia ze studentami i wskazanego w opisie. Student zaliczając dany moduł/przedmiot (po osiągnięciu
wszystkich zakładanych dla modułu/przedmiotu efektów kształcenia18) w minimalnym akceptowalnym stopniu (ocena dostateczna - 3),
co
jest
wykazane
i udokumentowane we właściwej formie20)) otrzymuje pełną liczbę określonych dla modułu/przedmiotu punktów ECTS2). Nie stosuje się ocen
binarnych (zaliczone/niezaliczone).
W polu tym należy przyporządkować elementom służącym weryfikacji wszystkich osiąganych efektów kształcenia wagi niezbędne do ustalenia
oceny końcowej.
Przykład: do weryfikacji efektów kształcenia służy: 1. ocena eksperymentów w trakcie zajęć, 2. ocena wykonanie zadania projektowego, 3.
pisemna analiza studium przypadku, 4. egzamin; dla każdego z tych elementów określona jest maksymalna liczba punktów do uzyskania, np. 100
(razem 400); przyporządkowując odpowiednią wagę do każdego z tych elementów odpowiednio 1-25%, 2-20%, 3-15%, 4-40% uzyskuje się liczbę
punktów, za które przyznaje się ocenę wg podanych kryteriów - punkty/ocena. Student, który nie złożył analizy studium przypadku / nie uzyskał
wcześniej określonej minimalnej akceptowalnej liczby punktów z oceny eksperymentów w trakcie zajęć, mimo uzyskania najwyższych not z
pozostałych elementów, nie powinien uzyskać zaliczenia modułu/przedmiotu.
„Miejsce realizacji przedmiotu” - należy podać informację, czy moduł/przedmiot jest realizowany w sali dydaktycznej, laboratorium, w terenie, w
formie kształcenia na odległość, w sposób „mieszany” (blended learning).

23. „Literatura” - należy podać literaturę wymaganą lub zalecaną do ostatecznego zaliczenia modułu/przedmiotu. Zalecana literatura powinna być
czytelnie opisana i osiągalna dla studentów.
24. „Uwagi” - w polu tym można podać wszystkie uwagi o charakterze informacyjno-organizacyjnym dotyczące modułu/przedmiotu (np. opisaną w
przykładzie z pkt. 21 punktację i przyporządkowane punktom oceny).
25. Wskaźniki ilościowe - należy wpisać wyliczone wskaźniki dla modułu kształcenia/przedmiotu.
Wskaźniki ilościowe dla modułu/przedmiotu są podstawą dokumentacji wskaźników ilościowych dla całego programu kształcenia. Dla wskaźników
ilościowych dopuszczalne jest podawanie liczby ECTS w zaokrągleniu do 0,5 pkt ECTS.
Przyporządkowanie ECTS - 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta (sumy godzin wymagających bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego oraz godzin pracy własnej studenta) potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. Roczny wymiar
nakładu pracy studenta wynosi 1500-1800 godzin, co odpowiada 60 punktom ECTS. Semestralnie 750 - 900 godzin, co odpowiada 30 punktom
ECTS. Nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS (75-90 godz.), stanowi ok.10% semestralnego obciążenia
studenta.
Przykład:
Moduł (przedmiot) prowadzony jest przez cały semestr (15 tygodni), składa się z wykładów (1h/tydzień x 15 tygodni), ćwiczeń laboratoryjnych
(2h/tydzień x 15 tygodni), dodatkowych ćwiczeń terenowych (4 h - jednorazowo, na początku semestru). Ponadto jest możliwość korzystania z
konsultacji - również praktycznych - 1h/tydzień x 15 tygodni (student korzysta z 1/3 wszystkich dostępnych konsultacji).
Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się poprzez: kolokwia (2/semestr), ocenę realizacji eksperymentów w trakcie ćwiczeń - ocena
sprawozdania,
ocena
z
przygotowanej
pisemnej
pracy
po
odbyciu
ćwiczeń
terenowych.
Po zakończeniu cyklu odbywa się 2 godzinny egzamin pisemny - problemowy, stanowiący 50% wagi oceny końcowej. W trakcie egzaminu
student może korzystać z dowolnych materiałów dydaktycznych.
26. Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami kształcenia określonymi dla modułu/przedmiotu. W tabeli należy, dla każdego z
efektów określonych dla modułu/przedmiotu18), przyporządkować odpowiadające im efekty zdefiniowane dla programu kształcenia, z
zastosowaniem stosownych oznaczeń:
W kolumnie „Nr/Symbol efektu”:
01, 02, … - numer efektu dla modułu/przedmiotu
W kolumnie „Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na kierunku”:
K - (przez podkreślnikiem „ _” - zdefiniowany efekt dla programu kształcenia;
W - wiedza; U - umiejętności; K - (po podkreślniku „ _” ) kompetencje społeczne;
01 - cyfra przy oznaczeniu kategorii efektów (W,U,K) - numer efektu dla programu kształcenia (w określonej kategorii wiedza, umiejętności,
kompetencje społeczne), do którego odnosi się dany efekt opisywanego modułu/przedmiotu
Nr /symbol
efektu
01
02
03
04
05

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
zna podstawowe…
projektuje…
pracuje w zespole

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K_W07, K_W10
K_W18, K_U09, K_U10,
K_U03, K_K02

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):
Pełny opis przedmiotu15):

e) Wykłady; liczba godzin -15;
Wykład, prezentacja multimedialna, film,
Wykłady:
6.
Historyczne i geograficzne czynniki kształtujące szatę roślinną Polski
7.
Kształtowanie się szaty roślinnej pod wpływem czynników środowiskowych i działań
człowieka
8.
Metody badań szaty roślinnej;
9.
Przegląd najważniejszych zbiorowisk roślinnych Polski, krajobrazy roślinne.
10. Dynamika zbiorowisk roślinnych; potencjalna roślinność naturalna;

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające) 16):
Założenia wstępne 17):

Botanika,

Efekty kształcenia18):

01 znajomość ogólnego różnicowania szaty roślinnej Polski, procesów je kształtujących oraz wymagań
środowiskowych wybranych gatunków roślin i zespołów roślinnych
02 umiejętność rozpoznawania pospolitych gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych

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

egzamin pisemny z wiedzy wykładowej: 01, 02

Miejsce realizacji zajęć 22):

sala wykładowa,

Znajomość podstawowych grup taksonomicznych roślin, elementów ich budowy anatomicznej i
podstaw systemu taksonomicznego

Pisemne prace zaliczeniowe
Pisemne prace zaliczeniowe – 100%

Literatura podstawowa i uzupełniająca 23):
a) podstawowa
Matuszkiewicz W., Szata roślinna. [W:] Starkel L. (red.), Geografia Polski-Środowisko przyrodnicze, 1999. PWN. Wa-wa.
Szafer W., Zarzycki K. (red.), Szata roślinna Polski. 1972. PWN. Warszawa.
Wysocki Cz., Sikorski P., Fitosocjologia stosowana. 2002. Wydawnictwo SGGW. Warszawa
b) uzupełniająca
Andrzejewski R., Weigle A. 2003. Różnorodność biologiczna Polski. NFOŚ. Warszawa.
Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. Geografia roślin. 2002. PWN. Warszawa.

UWAGI24):
Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):
Wykłady

15h

Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)

3h

Przygotowanie się do egzaminu
Obecność na egzaminie
Razem:

10h
2h
30 h
1,5 ECTS

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich
Wykłady
15h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na egzaminie
Razem:

3h
2h
20h
1 ECTS

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym
Przygotowanie się do egzaminu
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Razem:

10h
3h
13h
0,5 ECTS

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.:
efektami przedmiotu 26)

30 h
1,0 ECTS
0,5 ECTS

Tabela
zgodności
kierunkow
ych
efektów
kształceni
a

Nr
/symbol
efektu
01
02

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
znajomość ogólnego różnicowania szaty roślinnej i fauny Polski, procesów je kształtujących
oraz wymagań środowiskowych wybranych gatunków roślin, zwierząt i zespołów roślinnych
umiejętność rozpoznawania pospolitych gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych

Odniesienie do efektów dla
programu kształcenia na
kierunku
K_W02+++, K_W07++,
K_U03++, K_S02+++
K_W02+++, K_U01++,
K_S01++, K_S02++

Rok
akademicki:

2014/2015

Grupa przedmiotów: fakultatywny

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Fitoindykacja

Tłumaczenie nazwy na jęz.
angielski3):

Phytoindication

Kierunek studiów4):

Wydział Leśny

Koordynator przedmiotu5):

Dr Artur Obidziński

Prowadzący zajęcia6):

Dr Artur Obidziński

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień pierwszy;

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

zaznajomienie studentów z metodami oceny właściwości zbiorowisk roślinnych za pomocą danych o
właściwościach biologicznych atunków roślin.

Formy dydaktyczne, liczba
godzin13):
Metody dydaktyczne14):
Pełny opis przedmiotu15):

ECTS 2)

rok czwarty

1

c) stacjonarne

d) Wykłady – 5 godz.
e) Ćwiczenia terenowe – 5 godz.
f)
Ćwiczenia kameralne – 5 godz.
Wykład, zbór danych w terenie, projekty zespołowe studentów
Wykłady:
1. Ekofizjologiczne podstawy fitoindykacji.
2. Ocena właściwości siedlisk
3. Ocena naturalności zbiorowisk
4. Związki biologicznych właściwości gatunków z ekologicznymi właściwościami fitocenoz
5. Zasady prezentacji i interpretacji opracowań fitoindykacyjnych
Ćwiczenia terenowe
Zbiór danych florystycznych w sześciu zbiorowiskach leśnych o różnych warunkach
siedliskowych i rodzajach przekształcenia.
Ćwiczenia kameralne
1. Ocena parametrów siedliskowych analizowanych fitocenoz
2. Ocena stopnia naturalności analizowanych fitocenoz
3. Analiza związków między właściwościami gatunków i fitocenoz
4. Interpretacja uzyskanych wyników i przygotowanie prezentacji końcowej
5. Zaliczeniowa sesja posterowa

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające) 16):
Założenia wstępne 17):

Botanika leśna, Fitosocjologia

Efekty kształcenia18):
Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

01 znajomość zasad fitoindykacji
02 umiejętność stosowania metody fitoindykacyjnej i interpretacji uzyskanych wyników
03 umiejętność prezentowania wyników w formie plakatu naukowego
ocena zaliczenia pisemne z wiedzy wykładowej 01, 02
ocena projektu realizowanego w trakcie ćwiczeń 02, 03
arkusze zaliczenień pisemnych,
plik „pdf” przedstawionych posterów z wynikami opracowań

Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):
Miejsce realizacji zajęć 22):

zaliczenie pisemne wiedzy wykładowej – 1/2,
zaliczenie projektu ćwiczeniowego – 1/2,
sala wykładowa, sala ćwiczeniowa, teren

Znajomość pospolitych gatunków roślin.

Literatura podstawowa i uzupełniająca 23):
a) podstawowa
15. Dzwonko Z., Loster S., 2001, Wskaźnikowe gatunki starych lasów i ich znaczenie dla ochrony przyrody i kartografii roślinności,
Prace Geograficzne IG PAN,178: 119-132.
16. Ellenberg H. i in. 1992, Zeigewerte von Pflanzen in Mitteleuropa, Scripta Geobotanica, 18: 1-267.
17. Faliński J.B, 1968, Próba określenia zniekształceń fitocenozy. System faz degeneracyjnych zbiorowisk roślinnych. Dyskusje
fitosocjologiczne (3), Ekologia Polska, Seria B, 12.1: 31-41.
18. Frank D. i in. 1990, Biologische-Okologische Daten zur Flora der DDR, Wissenschaftlische Betraige der Martin-Luther-Universitat,
Halle-Wittenberg, Reiche P. 32:1-167.
19. Grime J.P., 1979, Plant strategies and Vegetation Process, J.Willey and Sons, Chichester.
20. Matuszkiewicz W., 2005, Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
21. Mirek Z. i in. 2002. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Wyd. IB PAN. Kraków.
22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną
(Dz. U. Nr 168, poz. 1764)
23. Zarzycki K.,i in.., 2002, Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski, IB PAN, Kraków
24. Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., (Red.), 2001, Polska czerwona księga roślin, IB PAN, Kraków.
UWAGI24):
Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):

Wykłady
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia kameralne
Dokańczanie obliczeń po kolejnych zajęciach kameralnych
Przygotowanie prezentacji końcowej
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Przygotowanie się do zaliczenia pisemnego
Obecność na zaliczeniu pisemnym
Razem:

5h
5h
5h
5h
4h
3h
2h
1h
30 h
1 ECTS

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich
Wykłady
5h
Ćwiczenia terenowe
5h
Ćwiczenia kameralne
5h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
3h
Obecność na zaliczeniu pisemnym
1h
Razem:
19h
0,8 ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym
Ćwiczenia terenowe
5h
Ćwiczenia kameralne
5h
Dokańczanie obliczeń po kolejnych zajęciach kameralnych
5h
Przygotowanie prezentacji końcowej
4h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
3h
Obrona projektu
1h
Razem:
23h
0,9 ECTS
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.:
efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr
/symbol
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
efektu
01
znajomość zasad fitoindykacji
02

umiejętność stosowania metody fitoindykacyjnej i interpretacji uzyskanych wyników

03

umiejętność prezentowania wyników w formie plakatu naukowego

30 h
1 ECTS
1 ECTS

Odniesienie do efektów dla
programu kształcenia na
kierunku
K_W02, K_W03, K_W05
K_U02, K_U14,
K_U15, K1_K01
K1_U14, K_U17,
K1_K06, K1_K07

Tabel
a
zgodn
ości
kierun
kowy
ch

Rok akademicki:

Grupa przedmiotów:

2014/2015

Numer katalogowy:

ECTS 2)

3

Nazwa przedmiotu1):

Fitosocjologia

Tłumaczenie nazwy na jęz. Angielski3):

Phytosociology

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr Artur Obidziński

Prowadzący zajęcia6):

dr Artur Obidziński, dr Piotr Zaniewski, dr inż. Wojciech Ciurzycki

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot: obowiązkowy

b) stopień: pierwszy rok drugi

Cykl dydaktyczny10):

Semestr: zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

1. Zapoznanie z zespołami leśnymi Polski, ich właściwościami i zróżnicowaniem na tle warunków środowiska
oraz zasadami ich klasyfikacji.
2. Wyrobienie umiejętności identyfikowania i klasyfikowania zespołów roślinnych oraz określania ich właściwości
i relacji dynamicznych.
a)

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

b)

ćwiczenia kameralne: 13 godz.

c)

ćwiczenia terenowe: 12 godz.

c) studia stacjonarne

wykłady: 10 godz.

wykład, ćwiczenia terenowe, ćwiczenia kameralne, indywidualne projekty studenckie
Wykłady: 1. fitosocjologia na tle geobotaniki; zasady systemu fitosocjologicznej klasyfikacji roślinności; 2.
charakterystyka wybranych zespołów leśnych Polski borów, grądów, łęgów, olsów, dąbrów i buczyn; 3.
charakterystyka roślinności przywodnej, łąkowej i synantropijnej; 4. procesy dynamiki roślinności; 5. praktyczne
zastosowania fitosocjologii.

Pełny opis przedmiotu15):

Ćwiczenia kameralne: 1. oznaczanie zespołów leśnych za pomocą klucza; 2. określanie właściwości flor za
pomocą wskaźnikowych liczb ekologicznych; 3, 4, 5. porządkowanie zdjęć fitosocjologicznych metodami
tradycyjnymi i numerycznymi; 6. identyfikowanie roślinności potencjalnej na podstawie roślinności rzeczywistej.
Ćwiczenia terenowe: 1. charakterystyka fitosocjologiczna najważniejszych niżowych zespołów leśnych Polski;
2. właściwości i funkcjonowanie lasu naturalnego

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Botanika: ćwiczenia kameralne i terenowe.

Założenia wstępne17):

Umiejętność rozpoznawania
i mszaków leśnych.

Efekty kształcenia18):

01 – znajomość podstaw klasyfikacji fitosocjologicznej
02 – znajomość charakterystyki najważniejszych
zespołów leśnych Polski
03 – znajomość powiązń dynamicznych roślinności
leśnej i nieleśnej
04 – znajomość zastosowań fitosocjologii w praktyce
05 – umiejętność sporządzania zdjęć
fitosocjologicznych

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

egzamin pisemny z wiedzy wykładowej: 01, 02, 03, 04
sprawozdania z ćwiczeń terenowych: 05, 06,
sprawozdania z ćwiczeń kameralnych: 07, 08, 09,10

rodzimych

drzew

i

krzewów

oraz

pospolitych

roślin

06 – umiejętność diagnozowania zespołów leśnych
07 – umiejętność rozpoznawania lasów naturalnych
08 – umiejętność porządkowania tabel
fitosocjologicznych metodami klasycznymi i
numerycznymi
09 – umiejętność określania właściwości ekologicznych
flor za pomocą liczb wskaźnikowych
10 – umiejętność identyfikowania roślinności
potencjalnej

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
pisemna praca zaliczeniowa z wykładów, pisemne sprawozdania z ćwiczeń terenowych i kameralnych
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
egzamin pisemny z wiedzy wykładowej: 50%
końcową21):
ocena sprawozdań z ćwiczeń: 50%
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala wykładowa, sala ćwiczeniowa, las

Literatura 23):
1. Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Sorus. Poznań-Kraków.
2. Matuszkiewicz M.J. 2007. Zespoły leśne Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
3. Matuszkiewicz W. 2006. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
4. Tomanek J., Witkowska-Żuk L. 2008. Botanika leśna. PWRiL, Warszawa.

zielnych

5. Witkowska-Żuk L. 2008. Atlas roślinności leśnej. Mulico, Warszawa.
6. Wysocki Cz., Sikorski P. 2009. Fitosocjologia stosowana. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
7. Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U. 2002. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski",
IB PAN, Kraków.
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:

70 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.:

2 ECTS

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):
Wykłady
Ćwiczenia kameralne + terenowe
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na zaliczeniu pisemnym
Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych
Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń terenowych
Przygotowanie do zaliczenia pisemnego
W ramach ćwiczeń terenowych: zwiedzanie Muzeum BPN i Rez. Pokazowego Zwierząt, wykład w
N-ctwie Białowieża, projekcja filmu o P. Białowieskiej
Razem:

10h
13h + 12h = 25h
5h
2h
10h
5h
8h
1+1+1+2=5h
70 h
(2,8) 3 ECTS

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady
10h
Ćwiczenia kameralne + terenowe
13h + 12h = 25h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
5h
Obecność na zaliczeniu pisemnym
2h
Razem:
42 h
1,5 ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym:
Ćwiczenia kameralne + terenowe
13h + 12h = 25h
Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych
10h
Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń terenowych
5h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
5h
Razem:
45h
(1,8) 2 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)

znajomość podstaw klasyfikacji fitosocjologicznej

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W01, K1_W02

02

znajomość charakterystyki najważniejszych zespołów leśnych Polski

K1_W02, K1_W05

03

znajomość powiązań dynamicznych roślinności leśnej i nieleśnej

K1_W02, K1_W05

04

znajomość zastosowań fitosocjologii w praktyce

K1_W03, K1_W10

05

umiejętność sporządzania zdjęć fitosocjologicznych

K1_U02, K1_U15

06

umiejętność diagnozowania zespołów leśnych

K1_U02, K1_U15

07

umiejętność rozpoznawania lasów naturalnych

K1_U15, K1_U16

08

K1_U13, K1_U14

09

umiejętność porządkowania tabel fitosocjologicznych metodami klasycznymi i
numerycznymi
umiejętność określania właściwości ekologicznych flor za pomocą liczb wskaźnikowych

10

umiejętność identyfikowania zbiorowisk zastępczych i roślinności potencjalnej

K1_U02, K1_U12

Nr / symbol
efektu
01

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

K1_U02, K1_U15

Grupa przedmiotów: kierunkowe

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Botanika leśna I

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Forest Botany I

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Prof. dr hab. Stefan Zajączkowski

Prowadzący zajęcia6):

Prof. dr hab. Stefan Zajączkowski oraz zespół pracowników SZBL. W roku akademickim 2012/2013
przewidziani są następujący prowadzący: dr inż. Jacek Adamczyk, dr inż. Wojciech Ciurzycki, dr inż. Katarzyna
Marciszewska, dr Katarzyna Matyjewska, dr hab. Mirela Tulik, dr inż. Urszula Zajączkowska, dr hab. Jacek
Zakrzewski, prof. SGGW

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy.

b) stopień 1, rok I, sem.1

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

ECTS 2)

4

c) stacjonarne

Botanika leśna ma za zadanie ukazanie naukowych podstaw dla działań w zakresie leśnictwa. Założeniem
programu przedmiotu jest, więc przekazanie wiedzy botanicznej, zaczerpniętej z różnych działów nauki o
roślinach, w zastosowaniu do potrzeb leśnictwa. Przedmiot obejmuje dwa niezależne moduły: botanikę leśną I II
stanowiące jednak integralną całość pod względem przekazywanej wiedzy i umiejętności. Program przedmiotu
botanika leśna I obejmuje wiadomości z cytologii, anatomii, morfologii i morfogenezy roślin ze szczególnym
uwzględnieniem leśnych roślin drzewiastych oraz z systematyki i ekologii roślin zarodnikowych ze szczególnym
uwzględnieniem gatunków występujących w zbiorowiskach leśnych.
Celem przedmiotu jest w szczególności:
1. Ukazanie komórkowych i ponadkomórkowych podstaw procesów wzrostu, rozwoju i różnicowania się
organizmów roślinnych ze szczególnym uwzględnieniem wieloletnich roślin drzewiastych i ksylogenzy.
2. Zaznajomienie z budową morfologiczną i anatomiczną głównych grup taksonomicznych roślin i jej
środowiskowymi uwarunkowaniami.
3. Zaznajomienie z budową anatomiczną tkanek przewodzących (drewna i łyka) oraz okrywających
(peryderma i martwica korkowa) u leśnych drzew iglastych i dwuliściennych.
4. Zaznajomienie z elementami budowy, systematyką i ekologią roślin zarodnikowych.
5. Zaznajomienie z rozmnażaniem się roślin i strukturami związanymi z tym procesem

d)

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

e)

ćwiczenia laboratoryjne………………………………………………………; liczba godzin 30

Wykład problemowy, film.
Ćwiczenia laboratoryjne, podczas których studenci pod kierunkiem prowadzacego zajęcia przeprowadzają
obserwacje makro i mikroskopowe obiektów botanicznych pozwalające na formułowanie uogólnień i
zilustrowanie praw i zasad charakterystycznych dla świata roślin.
Tematyka wykładów:
1. Struktura i funkcje układów biologicznych
2. Budowa i funkcje komórki roślinnej
3. Budowa i funkcje tkanek i organów roślinnych
4. Struktura i funkcje kambium oraz różnicowanie się jego pochodnych
5. Struktura drewna wtórnego drzew leśnych
6. Struktura ściany komórkowej
7. Struktura, funkcje i tworzenie łyka wtórnego
8. Fellogen. Struktura i funkcje wtórnych tkanek okrywających, kora drzew. Struktura tkanek
wydzielniczych.

Pełny opis przedmiotu15):
Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:
1. Budowa komórki roślinnej
2. Budowa ściany komórkowej komórki roślinnej i jej modyfikacje
3. Organizacja tkankowa korzenia, łodygi i liścia roślin zielnych i drzewiastych
4. Elementy i struktura drewna, łyka, perydermy i martwicy korkowej rodzimych drzew iglastych i
liściastych
5. Budowa pędów wegetatywnych drzew iglastych i liściastych
6. Porosty i mszaki – elementy budowy oraz przegląd gatunków
7. Widłaki, skrzypy i paprocie – elementy budowy oraz przegląd gatunków
8. Organy rozmnażania roślin nagozalążkowych i okrytozalążkowych
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):
Wiedza z zakresu botaniki na poziomie szkoły średniej

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

01 – Potrafi objaśnić komórkowe i
ponadkomórkowe mechanizmy leżące u
podstawy procesów wzrostu i rozwoju roślin,
w szczególności wieloletnich roślin
drzewiastych
02 - Rozumie znaczenie teorii komórkowej i umie
zinterpretować budowę i funkcjonowanie
rośliny w kontekście jej założeń. Potrafi
zdefiniować cechy wspólne oraz różnice
między komórkami roślinnymi a zwierzęcymi
i grzybowymi.
03 - Zna budowę morfologiczną i anatomiczną
głównych grup taksonomicznych roślin i jej
środowiskowe uwarunkowania.
04 – Potrafi scharakteryzować funkcje i budowę
anatomiczną wtórnych tkanek
przewodzących (drewna i łyka) oraz
okrywających (peryderma i martwica
korkowa) u leśnych drzew iglastych i
liściastych.
05 – Potrafi scharakteryzować elementy budowy i
zna systematykę, biologię i ekologię roślin
zarodnikowych.
06 – Potrafi omówić rozmnażanie się roślin i
porostów oraz związane z nim struktury.
Rozumie znaczenie procesu płciowego dla
powstawania zmienności osobniczej.

07 – Potrafi objaśnić zasadę działania mikroskopu
optycznego i zdefiniować, w jakich
okolicznościach celowe jest użycie tego
instrumentu.
08 – Potrafi przeprowadzić obserwacje obiektu
biologicznego z zastosowanie techniki
obserwacji mikroskopowej w świetle zwykłym
przechodzącym jak również z wykorzystaniem
zewnętrznego źródła światła padającego na
obiekt z góry. Właściwie, w sposób
odpowiedzialny posługuje się udostępnionym na
zajęciach sprzętem i materiałami.
09 - Umie rozpoznawać struktury wegetatywne i
generatywne ciała rośliny na poziomie mikro- i
makroskopowym oraz ich modyfikacje w
kontekście pełnionej funkcji.
10 - Rozpoznaje gatunki drzewiaste w stanie
bezlistnym na podstawie cech budowy pędów.
Stosuje terminologię botaniczną do ich opisu.
Potrafi wykorzystać klucze do oznaczania
pędów w stanie bezlistnym do oznaczania
gatunku rośliny drzewiastej.
11 - Umie zastosować kryteria anatomiczne do
odróżnienia drewna gatunków drzew
nagozalążkowych idwuliściennych.
12- Rozpoznaje gatunki roślin zarodnikowych
typowe dla zbiorowisk leśnych na podstawie
cech ich budowy oraz występowania.

Efekty 01-06 – zaliczenie z materiału wykładowego
Efekty 08-12 – trzy zaliczenia z materiału ćwiczeń
Zaliczenia odbywać się będą także w czasie sesji.

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

Treść pytań zaliczeniowych z materiału wykładowego wraz z oceną, wyniki zaliczeń materiału ćwiczeniowego
wpisane na imienną listę studentów
Zwykła średnia arytmetyczna z ocen z zaliczeń z materiału wykładowego i ćwiczeniowego

Miejsce realizacji zajęć22):

SGGW, budynek 34, sala wykładowa oraz sala dydaktyczna do zajęć z botaniki leśnej 0/81.

Literatura podstawowa i 23):
9. Tomanek J., Witkowska Żuk L. Botanika leśna, wyd. VII. 2008. PWRiL.
10. Szweykowska A., Szweykowski J. Botanika tom 1. 2007. PWN.
11. Ćwiczenia z botaniki. Praca zbiorowa pod red. T. Gorczyńskiego. 1983. PWN.
12. Wójciak H. 2010. Porosty, mszaki, paprotniki. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa, ss. 368.
Literatura uzupełniająca:
13. Esau K. Anatomia roślin. 1973. PWRiL.
14. Hejnowicz Z. Anatomia rozwojowa drzew. 1973. PWN.
15. Hejnowicz Z. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. 2002. PWN.
16. Biologia Komórki Roślinnej. T. I i II. Praca zbiorowa pod red. P. Wojtaszka, A Woźnego i L. Ratajczaka. 2007. PWN.
UWAGI24):

Grupa przedmiotów: kierunkowe

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Botanika leśna II

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Forest Botany II

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Prof. dr hab. Stefan Zajączkowski

Prowadzący zajęcia6):

Prof. dr hab. Stefan Zajączkowski oraz zespół pracowników SZBL. W roku akademickim 2012/2013
przewidziani są następujący współprowadzący: dr inż. Jacek Adamczyk, dr inż. Wojciech Ciurzycki, dr inż.
Katarzyna Marciszewska, dr Katarzyna Matyjewska, dr Artur Obidziński, dr hab.Mirela Tulik, dr inż. Urszula
Zajączkowska, dr hab. Jacek Zakrzewski, prof. SGGW

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy.

b) stopień 1, rok I, sem. 2

Cykl dydaktyczny10):

Semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

ECTS 2)

6

c) stacjonarne

Założeniem programu przedmiotu jest przekazanie wiedzy botanicznej zakresu systematyki świata roślin w
zastosowaniu do potrzeb leśnictwa. Obejmuje on wiadomości z podstaw systematyki, taksonomii i ewolucji
roślin oraz charakterystykę i hierarchiczny przegląd taksonów roślin telomowych, zielnych i drzewiastych,
ważnych z punktu widzenia flory lasów Polski oraz w ograniczonym zakresie lasów strefy półkuli północnej.
Celem przedmiotu jest w szczególności:
6. Zaznajomienie z mechanizmami i głównymi kierunkami ewolucji świata roślinnego
7. Zaznajomienie z podstawami wyróżniania taksonów roślin i metodami taksonomii
8. Przedstawienie kryteriów budowania systemów klasyfikacji
9. Przedstawienie hierarchicznego przeglądu i charakterystyki roślin telomowych ze szczególnym
uwzględnieniem taksonów ważnych z punktu widzenia flory lasów Polski oraz w ograniczonym
zakresie lasów strefy półkuli północnej
10. Zaznajomienie z podstawami prawnymi ochrony roślin dziko rosnących w Polsce oraz ich
charakterystyką systematyczna i ekologiczną.

f)

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

g)

ćwiczenia laboratoryjne………………………………………………………; liczba godzin 26

h)

ćwiczenia terenowe……………………………………………………………; liczba godzin 18

Wykład problemowy, film.
Ćwiczenia laboratoryjne: pod kierunkiem prowadzacego zajęcia studenci prowadzą obserwacje makro i
mikroskopowe obiektów botanicznych, pracują z kluczami do rozpoznawania roślin, pracują z wykorzystaniem
zbiorów zielnikowych.
Ćwiczenia terenowe: prezentacja i charakterystyka roślin w środowisku naturalnym, samodzielny zbiór roślin,
praca z wykorzystaniem kluczy do oznaczania roślin.
Tematyka wykładów:
1. Struktura i funkcje genów. Ewolucja i organizacja ciała rośliny.
2. Zróżnicowanie biologiczne, populacja ekologiczne i genetyczna. Pojęcia ekotypu i gatunku.
3. Systematyka roślin. Jednostki taksonomiczne.
4. Charakterystyka taksonomiczna roślin telomowych, ze szczególnym uwzględnieniem podgromad:
mszaki, widłakowe, paprociowe, nagozalążkowe i okrytozalążkowe.
5. Rośliny prawnie chronione w Polsce.
6. Wstęp do geografii i ekologii roślin.
Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:
1.

Pełny opis przedmiotu15):

2.

3.

Przegląd systematyczny drzew i krzewów nagozalążkowych z rodzin:
Ginkgoaceae, Taxacaea, Pinaceae, Cupressaceae.
Przegląd systematyczny drzew i krzewów dwuliściennych z rodzin:
Salicaceae, Juglandaceae, Ulmaceae, Betulaceae, Corylaceae, Fagaceae, Berberidaceae,
Grossulariaceae, Platanaceae, Rosaceae, Fabaceae, Caesalpiniaceae, Celastarceae, Aceraceae,
Hippocastanaceae, Rhamnaceae, Tiliaceae, Eleagnaceae, Cornaceae, Oleaceae, Caprifoliaceae.
Rośliny runa leśnego: charakterystyka najważniejszych rodzin i gatunków. Wprowadzenie do roślin
prawnie chronionych. Wprowadzenie do samodzielnego zbioru roślin w terenie oraz wykonania
zielnika.

Tematyka ćwiczeń terenowych:
1. Florystyka: charakterystyka, przynależność systematyczna i występowanie gatunków roślin w
zbiorowiska leśnych.
2. Rola ogrodów botanicznych w introdukcji obcych gatunków drzew leśnych oraz ochronie zasobów
gatunków rzadkich i zagrożonych.

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

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Wiedza z zakresu botaniki na poziomie szkoły średniej
01 - Potrafi zdefiniować pojęcie gatunku i innych
jednostek taksonomicznych stosowanych w
systematyce roślin. Zna zasady tworzenia
naukowych nazw roślin.
02 – Zna zasady budowy systemów klasyfikacji
roślin. Potrafi zdefiniować różnice między
sztucznym i naturalnym systemem
klasyfikacji organizmów żywych.
03 - Potrafi scharakteryzować główne etapy i
mechanizmy ewolucji świata roślin.
04 – Zna prawne podstawy ochrony roślin w
Polsce. Definiuje pojęcia ochrony ścisłej,
częściowej, biernej i czynnej.
05 – Potrafi scharakteryzować dendroflorę Polski
pod względem systematycznym,
geograficznym i ekologicznym.
06- Rozpoznaje rodzime oraz introdukowane
gatunki drzewiaste nagozalążkowe i
dwuliścienne na podstawie cech ich budowy.
Stosuje terminologię botaniczną do ich
opisu. Zna ich przynależność
systematyczną, biologię i wymagania
ekologiczne.

07 - Rozpoznaje rośliny runa leśnego na podstawie
cech ich budowy morfologicznej. Stosuje
terminologię botaniczną do ich opisu. Zna ich
przynależność systematyczną, biologię i
wymagania ekologiczne.
08 – Rozpoznaje rośliny chronione, przede wszystkim
te występujące w zbiorowiskach leśnych. Zna ich
systematykę oraz podstawę prawną i formę
ochrony a także zasięg na terenie Polski.
09 – Umie samodzielnie wykonać zielnik z
przeznaczeniem do celów edukacyjnych lub
naukowych.
10 – Potrafi właściwe wykorzystać narzędzia (np.
mikroskop, lupa) i materiały (np. arkusze
zielnikowe) udostępnione w warunkach ćwiczeń
laboratoryjnych do możliwe najpełniejszej
obserwacji obiektów botanicznych. Dba o
udostępniony sprzęt i rzetelnie wykonuje zalecone
zadania.

Efekty 01-05 - zaliczenie pisemne z materiału wykładowego
Efekty 06 i 10 - dwa zaliczenia z materiału ćwiczeń laboratoryjnych.
Efekty 07-09 - dwa zaliczenia z materiału ćwiczeń terenowych oraz praca samodzielna w postaci zielnika.
Zaliczenia odbywaja sie także w czsie sesji.

Forma dokumentacji osiągniętych efektów Prace zaliczeniowe z materiału wykładowego z oceną, wyniki zaliczeń z materiału ćwiczeniowego wpisane na
kształcenia 20):
listę imienną studentów, oceny za zielnik wpisane na listę imienną studentów.
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Zwykła średnia arytmetyczna z ocen z zaliczeń i zielnika.
końcową21):
SGGW, budynek 34, sala wykładowa, sala dydaktyczna do zajęć z botaniki leśnej 0/81, Arboretum w Rogowie,
Miejsce realizacji zajęć22):
Lasy Chojnowskie, Lasy Nadarzyńskie.
Literatura podstawowa i 23):
17. Tomanek J., Witkowska Żuk L. Botanika leśna, wyd. VII. 2008. PWRiL.
18. Seneta W., Dolatowski J. Dendrologia. 2000 oraz wydania późniejsze. PWN
19. Szweykowska A., Szweykowski J. Botanika tom 2. 2007. PWN.
20. Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. Rośliny Polskie. 1967-1986. PWN.
21. Wójciak H. 2010. Porosty, mszaki, paprotniki. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa, ss. 368.
22. Piękoś- Mirkowa H., Mirek Z. Rośliny chronione. 2003. Multico.
23. Witkowska-Żuk L. Atlas roślinności lasów. 2008. Multico.
24. Pancer-Kotejowa E., Ćwikowa A., Różański W., Szwagrzyk J., Filikowa B. 2001. Rośliny naczyniowe runa leśnego. Wyd. AR, Kraków.
Literatura uzupełniająca:
1. Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. Vascular plants of Poland. A Checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski.
http://info.botany.pl/czek/check.htm
UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

FITOSOCJOLOGIA

Tłumaczenie nazwy na jęz. Angielski3):

PHYTOSOCIOLOGY

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr Artur Obidziński

Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Wojciech Ciurzycki, dr Artur Obidziński; ćwiczenia terenowe wszyscy pracownicy Zakładu

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot: kierunkowy

b) stopień: pierwszy rok drugi

Cykl dydaktyczny10):

Semestr: zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

1. Zapoznanie z zespołami leśnymi Polski, ich właściwościami i zróżnicowaniem na tle warunków środowiska
oraz zasadami ich klasyfikacji.
2. Wyrobienie umiejętności identyfikowania i klasyfikowania zespołów roślinnych oraz określania ich właściwości
i relacji dynamicznych.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):

a)
b)
c)

ECTS 2)

3

c) studia stacjonarne

wykłady: 10 godz.
ćwiczenia kameralne: 13 godz.
ćwiczenia terenowe: 12 godz.

wykład, ćwiczenia terenowe, ćwiczenia kameralne, indywidualne projekty studenckie
Wykłady: 1. fitosocjologia na tle geobotaniki; zasady systemu fitosocjologicznej klasyfikacji roślinności; 2.
charakterystyka wybranych zespołów leśnych Polski borów, grądów, łęgów, olsów, dąbrów i buczyn; 3.
charakterystyka roślinności przywodnej, łąkowej i synantropijnej; 4. procesy dynamiki roślinności; 5. praktyczne
zastosowania fitosocjologii.

Pełny opis przedmiotu15):

Ćwiczenia kameralne: 1. oznaczanie zespołów leśnych za pomocą klucza; 2, 3, 4. porządkowanie zdjęć
fitosocjologicznych metodami tradycyjnymi i numerycznymi; 5. określanie właściwości flor za pomocą
wskaźnikowych liczb ekologicznych; 6. identyfikowanie roślinności potencjalnej na podstawie roślinności
rzeczywistej.
Ćwiczenia terenowe: 1. charakterystyka fitosocjologiczna najważniejszych niżowych zespołów leśnych Polski;
2. właściwości i funkcjonowanie lasu naturalnego

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Botanika: ćwiczenia kameralne i terenowe.

Założenia wstępne17):

Umiejętność rozpoznawania
i mszaków leśnych.

Efekty kształcenia18):

01 – znajomość podstaw klasyfikacji fitosocjologicznej
02 – znajomość charakterystyki najważniejszych
zespołów leśnych Polski
03 – znajomość powiązń dynamicznych roślinności
leśnej i nieleśnej
04 – znajomość zastosowań fitosocjologii w praktyce
05 – umiejętność sporządzania zdjęć
fitosocjologicznych

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

egzamin pisemny z wiedzy wykładowej: 01, 02, 03, 04
sprawozdania z ćwiczeń terenowych: 05, 06,
sprawozdania z ćwiczeń kameralnych: 07, 08, 09,10

rodzimych

drzew

i

krzewów

oraz

pospolitych

roślin

zielnych

06 – umiejętność diagnozowania zespołów leśnych
07 – umiejętność rozpoznawania lasów naturalnych
08 – umiejętność porządkowania tabel
fitosocjologicznych metodami klasycznymi i
numerycznymi
09 – umiejętność określania właściwości ekologicznych
flor za pomocą liczb wskaźnikowych
10 – umiejętność identyfikowania roślinności
potencjalnej

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
pisemna praca zaliczeniowa z wykładów, pisemne sprawozdania z ćwiczeń terenowych i kameralnych
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
egzamin pisemny z wiedzy wykładowej: 50%
końcową21):
ocena sprawozdań z ćwiczeń: 50%
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala wykładowa, sala ćwiczeniowa, las

Literatura 23):
1. Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Sorus. Poznań-Kraków.
2. Matuszkiewicz M.J. 2007. Zespoły leśne Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
3. Matuszkiewicz W. 2006. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
4. Tomanek J., Witkowska-Żuk L. 2008. Botanika leśna. PWRiL, Warszawa.
5. Witkowska-Żuk L. 2008. Atlas roślinności leśnej. Mulico, Warszawa.
6. Wysocki Cz., Sikorski P. 2009. Fitosocjologia stosowana. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
7. Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U. 2002. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski",
IB PAN, Kraków.
UWAGI24):

Grupa przedmiotów: kierunkowe

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

FIZJOLOGIA ROŚLIN DRZEWIASTYCH

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

PHYSIOLOGY OF WOODY PLANTS

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Prof. dr hab. Stefan Zajączkowski

Prowadzący zajęcia6):

Prof. dr hab. Stefan Zajączkowski oraz zespół pracowników SZBL. W roku akademickim 2012/2013 przewidziani
są następujący: dr hab. Mirela Tulik, dr inż. Urszula Zajączkowska, dr inż. Katarzyna Marciszewska

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

ECTS 2)

4

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

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień 1, rok1

Cykl dydaktyczny10):

Semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

c) stacjonarne

Założeniem programu przedmiotu jest przekazanie naukowych podstaw z zakresu fizjologii roślin, ze
szczególnym uwzględnieniem w zastosowaniu do potrzeb leśnictwa.
Celem przedmiotu jest w szczególności:
1. Zaznajomienie z fizykochemicznymi podstawami fizjologii roślin i podstawowymi procesami
metabolicznymi.
2. Zaznajomienie z fizjologicznymi mechanizmami regulacji procesów wzrostu i rozwoju roślin (szczególnie
drzew) i ich uwarunkowanie czynnikami środowiska.

i)

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

j)

ćwiczenia laboratoryjne……………………………..…………………; liczba godzin 26;

Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne.
Tematyka wykładów:
1. Przedmiot fizjologii roślin – zakres i powiązania z innymi dyscyplinami nauki; metodyka badań
fizjologicznych, specyfika fizjologii roślin drzewiastych. Fizykochemiczne podstawy procesów życiowych
roślin – składniki organizmu roślinnego; podstawy termodynamiki; dyfuzja i osmoza, reakcje biochemiczne
2. Fizjologia komórki roślinnej – wymiana materii i energii ze środowiskiem; mechanizmy transportu substancji
przez błony biologiczne; procesy anaboliczne i kataboliczne
3. Przemiany materii i ruch substancji na poziomie organizmu roślinnego – gospodarka wodna, gospodarka
mineralna, aktywność fotosyntetyczna aparatu asymilacyjnego; transport asymilatów i dystrybucja
4. Procesy wzrostu i różnicowania wegetatywnego w dojrzałym organizmie roślinnym – lokalizacja i przebieg
procesów wzrostowych (cykliczność wzrostu, spoczynek okresowy), czynniki środowiska a wzrost; czynniki
endogenne wzrostu i różnicowania (program genetyczny, regulatory wzrostu, rola polarności); mechanizmy
regulacji procesów wzrostu i różnicowania ze szczególnym uwzględnieniem drewna wtórnego;
kształtowanie korony drzewa; ruchy wzrostowe; procesy regeneracji
5. Procesy rozwojowe w cyklu życiowym rośliny – rozwój osobniczy; mechanizmy kwitnienia, owocowanie i
wytwarzanie nasion.
6.
Reakcje roślin na niekorzystne czynniki środowiska – mrozoodporność, odporność na suszę i zniszczenia
środowiska.
Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:
1. Znaczenie wody dla roślin. Właściwości fizykochemiczne wody. Oznaczenie potencjału wody w komórkach
skórki cebuli metodą plazmolizy granicznej. Transpiracja. Transport wody u drzew leśnych.
2. Oddychanie roślin. Porównanie intensywności oddychania napęczniałych i powietrznie suchych nasion
metodą manometryczną Warburga
3. Fotosynteza. Barwniki asymilacyjne. Porównanie intensywności asymilacji w zależności od barwy i
intensywności światła.
4. Ruchy roślin. Tropizmy, nastie, taksje. Programowana śmierć komórki
5. Wzrost i różnicowanie roślin drzewiastych. Wpływ auksyny i polarności pędu na rozwój kalusa, regenerację
korzeni i różnicowanie drewna. Samodzielne doświadczenia z odcinkami pędów.
6. Obserwacje różnego typu reakcji wzrostowych oraz wpływ czynników środowiskowych na architekturę
drzew w warunkach naturalnych (zajęcia w Parku SGGW)
7. Przedstawienie przez grupy studentów (4-5 osób) prezentacji (ok. 20 minut) z wybranych zagadnień z
zakresu fizjologii roślin drzewiastych oraz dyskusja

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

Efekty kształcenia18):

Wiedza z zakresu fizjologii roślin na poziomie szkoły średniej
01 – Rozumie fizykochemiczne podstawy procesów
życiowych.
02 – Rozumie procesy wymiany i przemiany materii
oraz energii na poziomie komórki i organizmu
roślinnego.

08 – Zna strukturę, typy drewna oraz jego rolę w
przewodnictwie hydraulicznym pni drzew leśnych.
09 – Potrafi omówić powstawanie i znaczenie drewna
reakcyjnego w adaptacji drzew do warunków
środowiska.

03 – Zna fizjologiczne mechanizmy regulacji procesów

10 – Potrafi zastosować podstawowe metody

wzrostu i różnicowania roślin ze szczególnym
uwzględnieniem drzew.
04 – Potrafi omówić znaczenie gospodarki wodnej i
gospodarki substancjami mineralnymi roślin, ze
szczególnym uwzględnieniem drzew .
05 – Potrafi omówić wpływ czynników środowiska na
procesy fizjologiczne roślin, ze szczególnym
uwzględnieniem drzew.
06 – Zna procesy fizjologiczne odpowiedzialne za
produktywność roślin ze szczególnym
uwzględnieniem drzew.
07 – Potrafi określić wpływ czynników endogennych i
środowiskowych na procesy wzrostu i
różnicowanie roślin drzewiastych.

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

laboratoryjne i analityczne w badaniach procesów
fizjologicznych u roślin wyższych.
11 – Potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić
prosty eksperyment dotyczący procesów wzrostu i
rozwoju roślin wyższych oraz zinterpretować
uzyskane wyniki.
12. – Potrafi przygotować prezentację oraz prowadzić
dyskusje dotyczące przeprowadzonego
samodzielnie doświadczenia z zakresu fizjologii
roślin.

Efekty 01-09. Zaliczenie pisemne z materiału wykładowego. Efekty 06 -12. Zaliczenia z materiału ćwiczeń,
projekt eksperymentu i jego prezentacja przygotowana w ramach pracy własnej studenta.

Forma dokumentacji osiągniętych efektów Prace pisemneez oceną, lista imienna studentów z ocenami z zaliczeń, prezentacje studenckie w formie pliku
kształcenia 20):
elektronicznego.
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Średnia ważona z ocen za kolokwium i prezentację, ocena z egzaminu.
końcową21):
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, budynek nr 34, sale wykładowe oraz sala dydaktyczna
Miejsce realizacji zajęć22):
do zajęć z fizjologii roślin drzewiastych 0/83, Park SGGW.
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Szweykowska A. Fizjologia roślin. 1997. Wyd. Nauk. UAM
2. Lewak S., Kopcewicz J. Fizjologia roślin. Wprowadzenie, 2009. Wyd. Nauk. PWN
3. Kopcewicz J., Lewak S. (red.) Fizjologia roślin, 2007. Wyd. Nauk. PWN
4. Hejnowicz Z. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. 2002.PWN
5. Zimmermann M.H., Brown C.L. Drzewa. Struktura i funkcje. 1981. PWN
6. Starck Z., Chołuj D., Niemyska B. Fizjologiczne reakcje roślin na niekorzystne czynniki środowiska. 1995. Wyd. SGGW
UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE – DENDROCHRONOLOGIA

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

SPECIALISATION – DENDROCHRONOLOGY

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Robert Tomusiak

Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Robert Tomusiak

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot
kierunkowy/fakultatywny.

b) stopień I rok II

Cykl dydaktyczny10):

sem. letni

Jęz. wykładowy11): polski

ECTS 2)

1,5

c) stacjonarne

Założenia i cele przedmiotu12):
a)

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

wykład

liczba godzin 15

wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu, indywidualny projekt studencki
Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia: słoje roczne - podstawa badań dendrochronologicznych.
Gatunki drzew najczęściej wykorzystywane w dendrochronologii. wybór stanowisk badawczych. Sposoby
pobierania próbek do badań. Pomiary laboratoryjne, Sekwencje i chronologie słojów rocznych. Lata
wskaźnikowe i ekstremalne. Metody badania zgodności i podobieństwa chronologii Datowanie drewna metodą
dendrochronologiczną. Oprogramowanie wspomagające analizy dendrochronologiczne Historia badań
dendrochronologicznych. Zastosowanie badań słojów rocznych w różnych dziedzinach wiedzy.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

-

Założenia wstępne17):

-

Efekty kształcenia18):

01 – posiada wiedzę na temat formowania się słojów
rocznych i ich rozpoznawania u różnych gatunków
drzew
02 – zna metody pobierania próbek drewna i
przygotowywania materiału do badań

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

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

03 – zna możliwości zastosowań badań
dendrochronologicznych w różnych dziedzinach
04 - posługuje się oprogramowaniem służącym do
pomiarów słojów rocznych i analiz
dendrochronologicznych
05 - potrafi wydatować próbkę drewna

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
okresowe prace pisemne, złożone projekty, treść pytań egzaminacyjnych, zadania w studium przypadku
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

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Zielski A. Krąpiec M. 2004 Dendrochronologia. Wydawnictwo Naukowe PWN
2. Cook E. R., Kairiukstis L. A., 1990. Methods of dendrochronology - applications in the environmental sciences. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer
Academic Publishers and International Institute for Applied Systems Analysis.
3. Schweingruber F.H., 1996. Tree rings and environment – dendroecology. Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, and Paul
Haupt Verlag.
4. Schweingruber F. H., 1987. Basics and Applications of Dendrochronology. Dordrecht, The Netherlands: D. Reidel Publishing Company.
5. Bruchwald A. (red.) 2000. Przestrzenne zróżnicowanie wzrostu sosny. Fundacja "Rozwój SGGW", 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:

40 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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku

K1_W01, K1_W06, K1_U01

02

posiada wiedzę na temat formowania się słojów rocznych i ich rozpoznawania u różnych
gatunków drzew
zna metody pobierania próbek drewna i przygotowywania materiału do badań

03

zna możliwości zastosowań badań dendrochronologicznych w różnych dziedzinach

K1_W01

04

posługuje się oprogramowaniem służącym do pomiarów słojów rocznych i analiz
dendrochronologicznych
potrafi wydatować próbkę drewna

K1_W03, K1_U14

01

05

K1_W01

K1_U03, K1_K01, K1_K06

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE – METODY POMIARU I OCENY KORON DRZEW

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

SPECIALISATION – METHODS OF MEASUREMENT AND ASSESSMENT OF TREE CROWNS

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Rafał Wojtan

Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Rafał Wojtan

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot
kierunkowy/fakultatywny.

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

sem. letni

Jęz. wykładowy11):

Założenia i cele przedmiotu12):

Zajęcia omawiają zagadnienia związane z koronami drzew – ich rozwój, sposoby pomiaru i oceny stanu
zdrowotnego.
a)

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b)

wykład

ćwiczenia terenowe

rok III

ECTS 2)

1,5

c) stacjonarne
polski

liczba godzin 9
liczba godzin 6

Metody dydaktyczne14):

wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu, indywidualny projekt studencki

Pełny opis przedmiotu15):

Rola aparatu asymilacyjnego. Charakterystyka korony. Rodzaje ugałęzienia
Budowa korony głównych gatunków lasotwórczych i domieszkowych drzew
Defoliacja. Sposób określania defoliacji. Związek defoliacji ze wzrostem drzew.
Witalność. Sposób określania witalności. Związek witalności ze wzrostem drzew.
LAI – sposób określania i zastosowanie
Metody drzewostanowe określania uszkodzeń aparatu asymilacyjnego.
Metody wielkoobszarowe określania uszkodzeń aparatu asymilacyjnego.

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

Efekty kształcenia18):

01 – zna wielkości charakteryzujące budowę korony
drzewa
02 – potrafi posługiwać się sprzętem pomiarowym w
celu określenia charakterystyk koron
03 – zna i potrafi zastosować metody oceny stanu
koron i aparatu asymilacyjnego

04 – zna relacje pomiędzy budową korony i
właściwościami przyrostowymi drzewa
05 – potrafi ocenić konsekwencje wpływu czynników
biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych na
wzrost drzewostanu

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Ocena umiejętności zastosowania sprzętu pomiarowego i metod oceny koron – 02, 03
Prace pisemne – 04, 05
Zaliczenie pisemne – 01, 02, 04

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
prace pisemne, złożone projekty, treść pytań egzaminacyjnych, zadania w studium przypadku
kształcenia 20):
Ocena umiejętności zastosowania sprzętu pomiarowego i metod oceny koron – 40%
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Prace pisemne – 20%
końcową21):
Zaliczenie pisemne – 40%
Miejsce realizacji zajęć22):

sala dydaktyczna z dostępem do komputerów, w terenie

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Sierota Z. 1998 : Kryteria i metody oceny stanu zdrowotnego drzew i drzewostanów. Prace IBL, A, 854; 75-102
2. Instrukcja Ochrony Lasu. 2004. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
3. Jaszczak R. 1999. Monitoring lasów. Wyd. AR Poznań
4. Elżbieta Dmyterko. 2006. Cechy korony jako podstawa metody określania uszkodzenia drzewostanów olszy czarnej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.).
Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa
5. Roloff, A. 2001: Baumkronen. Ulmer Verlag, Stuttgart
6. Roloff, A. 1989: Kronenentwicklung und Vitalitätsbeurteilung ausgewählter Baumarten der gemäßigten Breiten. Frankfurt/M
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:

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)

Zna wielkości charakteryzujące budowę korony drzewa

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W03

02

Potrafi posługiwać się sprzętem powie arowym wykorzystywanym w pomiarach koron

K1_U04

03

Zna i potrafi zastosować metody oceny stanu

K1_W03, K1_U04, K1_U12, K1_U15

04

Zna relacje pomiędzy budową korony i właściwościami przyrostowymi drzewa

K1_W05

05

potrafi ocenić konsekwencje wpływu czynników biotycznych, abiotycznych i

K1_W05, K1_U15, K1_U17,K1_K02,

Nr /symbol
efektu
01

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

antropogenicznych na wzrost drzewostanu

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE – METODY POMIARU LASU

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

SPECIALISATION –FOREST MENSURATION METHODS

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW

Prowadzący zajęcia6):

dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot
kierunkowy/fakultatywny.

b) stopień I rok IV

Cykl dydaktyczny10):

sem. zimowyi

Jęz. wykładowy11): polski

ECTS 2)

1,5

c) stacjonarne

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

b)

wykład

demonstracja

liczba godzin .12
liczba godzin .3

Metody dydaktyczne14):

Wykład, dyskusja, demonstracja

Pełny opis przedmiotu15):

Wprowadzenie, cele pomiaru, poziomy prowadzenia pomiaru i cechy podlegające pomiarowi, związek pomiarów
z planowaniem gospodarki leśnej; Pomiar wysokości i grubości drzew; Pomiar innych cech drzew i
drzewostanów, metody wielkoobszarowe; Nowoczesne przyrządy i systemy do pomiaru cech drzew i
drzewostanów; Metoda relaskopowa; Naziemne skanowanie laserowe; Lotnicze skanowanie laserowe

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

Efekty kształcenia18):

01 – zna klasyczne i nowoczesne przyrządy i metody
pozyskiwania danych stosowane w leśnictwie
02 – potrafi posługiwać się wybranymi przyrządami i
sposobami pomiaru różnych cech drzew

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01, 03, 04 – zaliczenie pisemne
02 – bieżąca kontrola umiejętności podczas zajęć

03 – potrafi dobrać przyrządy pomiarowe i sposoby
wykonania pomiarów do różnych sytuacji
04 – ma świadomość wad i zalet poszczególnych
rozwiązań

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
treść pytań egzaminacyjnych, zadania w studium przypadku
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Zaliczenie pisemne – 100%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

sala wykładowa, zajęcia w terenie

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Bruchwald A. 1999. Dendrometria. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
2. Zawiła-Niedźwiecki T., Zasada M. (red. red.) 2008. Techniki geomatyczne w inwentaryzacji lasu – potrzeby i możliwości. Wyd. SGGW, Warszawa.
3. Będkowski K. 2005. Fotogrametryczna metoda oceny stanu i zmian wysokościowej struktury warstwy koron w drzewostanach. Wydawnictwo SGGW,
Warszawa.
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:

40 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.:

1 ECTS

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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
zna klasyczne i nowoczesne przyrządy i metody pozyskiwania danych stosowane w

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku

leśnictwie
02

potrafi posługiwać się wybranymi przyrządami i sposobami pomiaru różnych cech drzew

03

potrafi dobrać przyrządy pomiarowe i sposoby wykonania pomiarów do różnych sytuacji

04

ma świadomość wad i zalet poszczególnych rozwiązań

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE – PROGRAMOWANIE INTERNETOWE

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

SPECIALISATION – INTERNET PROGRAMMING

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Robert Tomusiak

Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Robert Tomusiak, dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Samodzielny Zakład Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot
kierunkowy/fakultatywny.

b) stopień I rok III

Cykl dydaktyczny10):

sem. letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest zapoznanie ze sposobami tworzenia stron internetowych
a)

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

wykład

ECTS 2)

1,5

c) stacjonarne

liczba godzin .15.

wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu, indywidualny projekt studencki
Struktura dokumentu (X)HTML. Elementy strony – tekst, listy, elementy graficzne i łącza.
Metody formatowania tekstu. Tabele proste i złożone.
Ramki i formularze. Elementy multimedialne na stronach WWW
Podstawy CSS. Style lokalne, osadzone i zewnętrzne.
CSS: klasy i identyfikatory. Selektory i deklaracje.
Pozycjonowanie elementów. Projektowanie komponentów interfejsu.
Wykorzystanie skryptów.
Aplikacje działające po stronie klienta i po stronie serwera
Najczęściej spotykane systemy tworzenia aplikacji internetowych
Systemy zarządzania treścią: Plone, WordPress, Moodle,

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

-

Założenia wstępne17):

-

Efekty kształcenia18):

01 – posiada wiedzę na temat najczęściej spotykanych
03 – potrafi tworzyć strony www posługując się kodem
systemów tworzenia aplikacji internetowych
XHTML, CSS
02 – potrafi zaprojektować witrynę internetową i dobrać
04 – wykorzystuje systemy zarządzania treścią CMS
odpowiednie narzędzia do jej realizacji

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

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

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

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Pfaffenberger B., Schafer S. M., White C., Karow B. 2005. HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydawnictwo Helion.
2. Wyke-Smith C. 2008. CSS. Witryny internetowe szyte na miarę. Autorytety informatyki. Wydanie II. Wydawnictwo Helion.
3. Źródła internetowe: http://www.w3schools.com/
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.:

1 ECTS

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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku

02

posiada wiedzę na temat najczęściej spotykanych systemów tworzenia aplikacji K1_W01, K1_U20
internetowych
potrafi zaprojektować witrynę internetową i dobrać odpowiednie narzędzia do jej realizacji
K1_U14, K1_U20, K1_K01

03

potrafi tworzyć strony www posługując się kodem XHTML, CSS

K1_U14, K1_U20

04

wykorzystuje systemy zarządzania treścią CMS

K1_U14, K1_U20, K1_K01

01

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE – PRZETWARZANIE DANYCH
STATYSTYCZNYCH

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

SPECIALISATION – STATISTICAL DATA PROCESSING

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Robert Tomusiak

Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Robert Tomusiak, dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot
kierunkowy/fakultatywny.

b) stopień I rok IV

Cykl dydaktyczny10):

sem. zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem zajęć jest przedstawienie różnorodnych metod przetwarzania danych statystycznych uzyskanych w
czasie zbierania informacji o środowisku leśnym
a)

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

wykład

ECTS2)

1,5

c) stacjonarne

liczba godzin 15

Metody dydaktyczne14):

wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu, indywidualny projekt studencki

Pełny opis przedmiotu15):

Przegląd oprogramowania statystycznego.
Struktury danych, formaty plików, transformacja danych, import/export, przygotowanie danych do analizy.
Generowanie zmiennych.
Graficzna prezentacja danych. Formatowanie warunkowe i sprawdzanie poprawności danych.
Funkcje statystyczne w MS Excel – statystyka opisowa
Dodatek „Analysis Toolpack” w MS Excel
Makra i wybrane funkcje w MS Excel. Tabele przestawne.
Wykorzystanie modułu Solver.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Statystyka matematyczna

Założenia wstępne17):

-

Efekty kształcenia18):

01 – posiada wiedzę na temat dostępnego
oprogramowania statystycznego
02 – zna formaty przechowywania danych ilościowych
i jakościowych

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

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

03 – potrafi dobrać odpowiednie narzędzia do
przetwarzania danych
04 – prezentuje graficznie wyniki badań
05 – zna techniki i narzędzia statystyki opisowej

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
okresowe prace pisemne, złożone projekty, treść pytań egzaminacyjnych, zadania w studium przypadku
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

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Walkenbanh J. 2004. Excel 2003 PL. Biblia. Wydawnictwo Helion, Warszawa.
2. Masłowski K., 2004. Excel 2003 PL Ćwiczenia zaawansowane. Wydawnictwo Helion. Warszawa.
3. Regel W. 2003. Podstawy statystyki w Excelu. PWN
4. Kisielińska J., Skórnik-Pokarowska U. Podstawy statystyki z przykładami w Excelu. Wydawnictwo SGGW.
5. Luszniewicz A., Słaby T. Statystyka z pakietem komputerowym Statistica PL. Wydawnictwo C.H. Beck
6. Stanisz A., 2007. Przystępny kurs statystyki, t. 1-3. StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków.
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:

40 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.:

1,5 ECTS

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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku

01

posiada wiedzę na temat dostępnego oprogramowania statystycznego

K1_U14, K1_U15

02

zna formaty przechowywania danych ilościowych i jakościowych

K1_W01

03

potrafi dobrać odpowiednie narzędzia do przetwarzania danych

K1_W01, K1_W03

04

pracuje w grupie nad projektem i prezentuje graficznie wyniki badań

K1_U14, K1_U17, K1_K01

05

zna techniki i narzędzia statystyki opisowej

K1_W01, K1_W03

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE – BIOMETRIA

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

SPECIALISATION – BIOMERTICS

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Karol Bronisz

Prowadzący zajęcia6):

Dr inż. Karol Bronisz

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot
kierunkowy/fakultatywny.

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

sem. zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Przedmiot prezentuje współczesne techniki i metody pomiarowe wraz z ich praktycznym zastosowaniem na
konkretnych przykładach terenowych.
a)

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b)

wykład

ćwiczenia terenowe

ECTS 2)

rok III

liczba godzin
liczba godzin

3

c) stacjonarne

10

20

Metody dydaktyczne14):

dyskusja, analiza przypadku, indywidualny projekt studencki,

Pełny opis przedmiotu15):

Wykłady prezentują następujące zagadnienia: metody i narzędzia pomiarowe, planowanie, organizacja i
przeprowadzanie projektów pomiarowych, metody wielkoobszarowe, analiza, przetwarzanie i prezentacja
danych.
Ćwiczenia terenowe obejmuje zagadnienia: wybór obiektu i metody badań, zastosowanie przyrządów i
technologii pomiarowych, przeprowadzenie analizy przypadku..

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

-

Założenia wstępne17):

-

Efekty kształcenia18):

01 - zna współczesne narzędzia, techniki i technologie
zbierania danych dotyczących stanu lasu
02 - właściwie dobiera do zadania i prawidłowo stosuje
narzędzia i metody pomiarowe
03 - efektywnie organizuje prace pomiarowe dbając o
uczciwy podział pracy i zadań w grupie roboczej

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01-05 ocena aktywności studenta na zajęciach, ocena realizacji i wyników analizy przypadku

04 - umie przygotować, przetworzyć i zaprezentować
dane oraz wyniki analiz w postaci tabelarycznej i
graficznej
05 - potrafi przeanalizować uzyskane wyniki i
wyciągnąć na ich podstawie wnioski

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Raport z analizy przypadku, arkusz oceny aktywności
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
aktywność podczas zajęć 50%, raport z analizy przypadku 50%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

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

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Bruchwald A. 1999.Dendrometria. Wydawnictwo SGGW.
2 .Jaszczak R. 1999. Monitoring lasów. Wyd. AR Poznań
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:

75 h

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.:

2 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)

zna współczesne narzędzia, techniki i technologie zbierania danych dotyczących stanu lasu

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W03, K1_U04, K1_U15

02

właściwie dobiera do zadania i prawidłowo stosuje narzędzia i metody pomiarowe

K1_W03, K1_U04, K1_U15

03

efektywnie organizuje prace pomiarowe dbając o uczciwy podział pracy i zadań w grupie
roboczej
umie przygotować, przetworzyć i zaprezentować dane oraz wyniki analiz w postaci
tabelarycznej i graficznej
potrafi przeanalizować uzyskane wyniki i wyciągnąć na ich podstawie wnioski

K1_U15, K1_K01

Nr /symbol
efektu
01

04
05

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

K1_U03, K1_U14, K1_U17
K1_U14,

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE – BIOMETRIA II

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

SPECIALISATION – BIOMERTICS

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Karol Bronisz

Prowadzący zajęcia6):

Dr inż. Karol Bronisz

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot
kierunkowy/fakultatywny.

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

sem. zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Przedmiot prezentuje współczesne techniki i metody pomiarowe wraz z ich praktycznym zastosowaniem na
konkretnych przykładach terenowych.
a)

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b)

wykład

ćwiczenia terenowe

ECTS 2)

rok III

liczba godzin
liczba godzin

3

c) stacjonarne

10

20

Metody dydaktyczne14):

dyskusja, analiza przypadku, indywidualny projekt studencki,

Pełny opis przedmiotu15):

Wykłady prezentują następujące zagadnienia:, metody wielkoobszarowe, analiza, przetwarzanie i prezentacja
danych.
Ćwiczenia terenowe obejmuje zagadnienia: wybór obiektu i metody badań, zastosowanie przyrządów i
technologii pomiarowych, przeprowadzenie analizy przypadku..

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

-

Założenia wstępne17):

-

Efekty kształcenia18):

01 - zna współczesne narzędzia, techniki i technologie
zbierania danych dotyczących stanu lasu
02 - właściwie dobiera do zadania i prawidłowo stosuje
narzędzia i metody pomiarowe
03 - efektywnie organizuje prace pomiarowe dbając o
uczciwy podział pracy i zadań w grupie roboczej

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01-05 ocena aktywności studenta na zajęciach, ocena realizacji i wyników analizy przypadku

04 - umie przygotować, przetworzyć i zaprezentować
dane oraz wyniki analiz w postaci tabelarycznej i
graficznej
05 - potrafi przeanalizować uzyskane wyniki i
wyciągnąć na ich podstawie wnioski

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Raport z analizy przypadku, arkusz oceny aktywności
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
aktywność podczas zajęć 50%, raport z analizy przypadku 50%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

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

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Bruchwald A. 1999.Dendrometria. Wydawnictwo SGGW.
2 .Jaszczak R. 1999. Monitoring lasów. Wyd. AR Poznań
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:

75 h

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.:

2 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)

zna współczesne narzędzia, techniki i technologie zbierania danych dotyczących stanu lasu

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W03, K1_U04, K1_U15

02

właściwie dobiera do zadania i prawidłowo stosuje narzędzia i metody pomiarowe

K1_W03, K1_U04, K1_U15

03

efektywnie organizuje prace pomiarowe dbając o uczciwy podział pracy i zadań w grupie
roboczej
umie przygotować, przetworzyć i zaprezentować dane oraz wyniki analiz w postaci
tabelarycznej i graficznej
potrafi przeanalizować uzyskane wyniki i wyciągnąć na ich podstawie wnioski

K1_U15, K1_K01

Nr /symbol
efektu
01

04
05

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

K1_U03, K1_U14, K1_U17
K1_U14,

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

DENDROMETRIA

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

FOREST MENSURATION

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Robert Tomusiak

Prowadzący zajęcia6):

dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW, dr inż. Robert Tomusiak, dr inż. Rafał Wojtan, dr inż. Karol Bronisz dr
Szymon Bijak, mgr inż. Agnieszka Bronisz, mgr inż. Łukasz Ludwisiak, mgr inż. Maciej Czajkowski

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot podstawowy.

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

sem. zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

ECTS 2)

rok II

5

c) stacjonarne

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowym sprzętem i technikami pomiarowymi stosowanymi
w leśnictwie oraz umożliwienie opanowania podstawowych sposobów określania miąższości i elementów
miąższości drzew i drzewostanów, a także wykształcenie umiejętności które będzie mógł wykorzystać podczas
wykonywania np. prac urządzenia lasu, szacunków brakarskich czy pozyskania drewna.
a) wykład
liczba godzin 20

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b)

ćwiczenia audytoryjne

liczba godzin 16

c)

ćwiczenia projektowe

liczba godzin 10

d)

ćwiczenia terenowe

liczba godzin 12

Metody dydaktyczne14):

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

Pełny opis przedmiotu15):

Przedstawiana na wykładach tematyka obejmuje zagadnienia związane ze sposobami i technikami określania
miąższości drzewa i drzewostanu. Poruszane są kwestie brył dendrometrycznych i równoważnych strzale,
określania wykładnika i parametru kształtu oraz podstawowych wzorów dendrometrycznych i ich dokładność.
Omówione zostają zagadnienia wyznaczania miąższości i jej elementów dla drzewa leżącego, stojącego i dla
całego drzewostanu. Przedstawione zostają liczby kształtu, tablice liczb kształtu, tablice miąższości, wzory
empiryczne oraz pomiarowe, pomiarowo-szacunkowe i szacunkowe metody określania pola powierzchni
przekroju, wysokości i liczb kształtu dla drzewostanu. Omówione zostaje zagadnienie określania miąższości
sortymentów oraz przyrostu miąższości i jej elementów.
Podczas ćwiczeń kameralnych student określa miąższość strzały i jej części wzorami zwykłymi oraz wykładnik
kształtu bryły równoważnej strzale, oceniając przy tym dokładność, wyznacza także miąższość drzewa
stojącego na podstawie liczb kształtu, tablic i wzorów empirycznych, analizuje strukturę drzewostanu pod
względem pierśnicy, wysokości i powierzchni przekroju, wykonuje krzywą wysokości oraz linie liczb kształtu,
grubości kory i przyrostu pierśnicy, określa miąższość drzewostanu w korze i bez kory metodami drzew
próbnych, tablic i wzorów empirycznych, oceniając przy tym dokładność tych sposobów oraz określa przyrost
miąższości metodami retrospektywnymi, tablicami przyrostu i wykorzystując drzewa próbne.
Ćwiczenia terenowe poświęcone są na zapoznanie się z przyrządami dendrometrycznymi i sposobem pomiaru
oraz określanie elementów miąższości i miąższości drzewostanu metodami pomiarowo-szacunkowymi i
pomiarowymi.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

-

Założenia wstępne17):

-

Efekty kształcenia18):

01 – zna budowę i potrafi posługiwać się przyrządami
pomiarowymi stosowanymi w leśnictwie
02 – zna podobieństwa i różnice występujące między
bryłami dendrometrycznymi i matematycznymi
03 – potrafi określić miąższość kłody i strzały różnymi
sposobami
04 – ma wiedzę na temat zmienności cech
dendrometrycznych drzew w drzewostanie i potrafi ją
wykorzystać przy planowaniu zakresu i organizacji
prac ekipy pomiarowej związanych z określeniem
zasobów surowca drzewnego w drzewostanie
(miąższości strzał i miąższości sortymentów)

05 – potrafi zaplanować i wykonać niezbędne pomiary
aby stworzyć model zależności między cechami drzew
w drzewostanie; potrafi wykorzystać zbudowany model
regresyjny przy określaniu miąższości drzewostanu
posługując się oprogramowaniem komputerowym
06 – potrafi zaprojektować metodę określania
miąższości obiektów leśnych w zależności od
oczekiwanej
dokładności
i
akceptowanej
pracochłonności
07 – ma wiedzę na temat procesów kształtujących
bilans przyrostu miąższości drzewostanu; potrafi
określić przyrost miąższości różnymi metodami

Sposób weryfikacji efektów
Projekty – 01, 03, 04, 05, 06, 07 Prace pisemne – 06 Zaliczenie pisemne – 02, 04, 07 Egzamin – 02, 04, 07
kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
okresowe prace pisemne, złożone projekty, treść pytań egzaminacyjnych, zadania w studium przypadku
kształcenia 20):
Projekty i okresowe prace pisemne realizowane w trakcie semestru i na ćwiczeniach terenowych – 15%
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Zaliczenie pisemne sprawdzające wiedzę z zakresu tematyki omawianej na ćwiczeniach kameralnych i
końcową21):
terenowych – 35%
Egzamin pisemny obejmujący materiał całego przedmiotu – 50%
Miejsce realizacji zajęć22):

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

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Bruchwald A. 1999. Dendrometria. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

2. Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T., Dudek A., Michalak K., Wróblewski L., Zasada M., Tomusiak R. 2001: Tablice służące do określania pierśnicy i
miąższości drzewa na podstawie średnicy pniaka. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.
3. Bruchwald. A., Rymer-Dudzińska T., Dudek A., Michalak K., Wróblewski L., Zasada M. 2000: Wzory empiryczne do określania wysokości i pierśnicowej
liczby kształtu grubizny drzewa. Sylwan, nr 10: 5-13.
4. Grochowski J. 1973. Dendrometria. PWRiL, Warszawa.
UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

NAUKA O PRODUKCYJNOŚCI LASU

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

FOREST PRODUCTIVITY

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW

Prowadzący zajęcia6):

dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW, dr inż. Robert Tomusiak, dr inż. Rafał Wojtan, dr inż. Karol Bronisz dr
Szymon Bijak, mgr inż. Agnieszka Bronisz, mgr inż. Łukasz Ludwisiak, mgr inż. Maciej Czajkowski

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

sem. letni

Jęz. wykładowy11):

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest przedstawienie produkcyjności głównych gatunków lasotwórczych oraz kształtowania się
wzrostu i przyrostu podstawowych parametrów drzew i drzewostanów wraz z czynnikami wpływającymi na te
procesy i metodami pozwalającymi na ich ocenę, modelowanie oraz prognozę.
a)

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Wykład

ECTS 2)

rok III

3

c) stacjonarne
polski

liczba godzin 20

b)

ćwiczenia audytoryjne

liczba godzin 16

c)

ćwiczenia projektowe

liczba godzin 10

d)

ćwiczenia terenowe

liczba godzin 12

Metody dydaktyczne14):

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

Pełny opis przedmiotu15):

Wykłady poruszają następującą tematykę: zasoby leśne i warunki klimatyczno-siedliskowe Polski, wzrost i
przyrost elementów miąższości i miąższości drzew, matematyczne ujęcie przebiegu wzrostu i przyrostu, wpływ
stanowiska biosocjalnego, wielkości i wydajności aparatu asymilacyjnego, warunków przyrodniczych (czynniki
biotyczne, abiotyczne) i antropogenicznych oraz różnych zabiegów na przebieg wzrostu drzew, przestrzeń
wzrostu, konkurencja i śmiertelność drzew, wpływ wieku, siedliska, sposobu zagospodarowania i pielęgnowania
oraz innych zabiegów gospodarczych na kształtowanie się struktury drzewostanu, produkcyjność drzewostanów
jednogatunkowych i mieszanych, deterministyczne i stochastyczne modele wzrostu oraz ich zastosowania,
budowa i zastosowanie tablic zasobności
Ćwiczenia kameralne koncentrują się na zagadnieniach analizy pniowej (wzrost i przyrost wysokości i grubości),
dendrochronologii, wyznaczania bonitacji siedliska, tablicach zasobności, ilościowych aspektach trzebieży oraz
praktycznych aspektach wykorzystania modeli wzrostu drzewostanu.
Podczas ćwiczeń terenowych student poznaje produkcyjność i pielęgnowanie najważniejszych gatunków drzew
leśnych w Polsce, kształtowanie składu gatunkowego i struktury drzewostanu oraz kształtowanie się wzrostu i
przyrostu pierśnicy i wysokości drzew w zależności od różnych czynników biotycznych i abiotycznych.

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

Efekty kształcenia18):

01 – zna podstawowe metody gromadzenia informacji
na temat przebiegu wzrostu drzew i drzewostanów
02 - rozumie wpływ czynników biotycznych,
abiotycznych i antropogenicznych na wzrost, przyrost,
produkcyjność, odporność i stabilność ekosystemów
leśnych
03 - potrafi posługując się odpowiednio dobranymi
przyrządami i metodami określić produkcyjność
drzewostanu i przeprowadzić prognozę jej zmian
04
- potrafi ocenić wpływ zmiennych warunków
środowiska na kształtowanie się przyrostu drzew i
drzewostanów

05 - Potrafi zaplanować i ocenić wykonanie prac
gospodarczych i zabiegów związanych z pielęgnacją
drzewostanów w celu optymalnego wykorzystania
potencjału
produkcyjnego
ekosystemu
z
uwzględnieniem wymagań przyrodniczych
06 - Potrafi ocenić wpływ działań podejmowanych
przez człowieka na stan i produkcyjność drzewostanu i
przedstawić swoje stanowisko poparte wiedzą z
literatury fachowej

Sposób weryfikacji efektów
Projekty – 03, 04, 05, Prace pisemne – 06 , Zaliczenie pisemne – 01, 02, Egzamin – 01, 02, 06
kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
okresowe prace pisemne, złożone projekty, treść pytań egzaminacyjnych, zadania w studium przypadku
kształcenia 20):
Projekty i okresowe prace pisemne realizowane w trakcie semestru i na ćwiczeniach terenowych – 15%
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Zaliczenie pisemne sprawdzające wiedzę z zakresu tematyki omawianej na ćwiczeniach kameralnych i
końcową21):
terenowych – 35%
Egzamin pisemny obejmujący materiał całego przedmiotu – 50%
Miejsce realizacji zajęć22):

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

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Borowski M. 1974. Przyrost drzew i drzewostanów. PWRiL Warszawa
2. Assman E. 1968: Nauka o produkcyjności lasu. PWRiL Warszawa.
3. Jaworski A. 2004. Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania drzewostanów. PWRiL. Warszawa.
4. Pretzsch, H. 2010: Forest Dynamics, Growth and Yield. Springer Verlag, Berlin. ISBN 978-3-642-14861-3.
UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

SEMINARIUMA MATEMATYCZNA

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

SEMINAR

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW

Prowadzący zajęcia6):

dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot podstawowy.

b) stopień I rok III

Cykl dydaktyczny10):

sem. letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy dyplomowej inżynierskiej
a)

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

ćwiczenia kameralne

ECTS 2)

2

c) stacjonarne

liczba godzin 26

Metody dydaktyczne14):

Instruktaż, dyskusja panelowa, prezentacja projektu

Pełny opis przedmiotu15):

Poruszana tematyka: wymagania dotyczące pracy dyplomowej, elementy prac projektowych, 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 dyplomowej

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

-

Założenia wstępne17):

-

Efekty kształcenia18):

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

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

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

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

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:

50 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.:

2 ECTS

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

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W03
K1_U03
K1_U17
K1_012,
K1_K01, K1_U17

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

SEMINARIUMA MATEMATYCZNA

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

SEMINAR

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW

Prowadzący zajęcia6):

dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot podstawowy.

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

sem. zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy dyplomowej
a)

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

ćwiczenia kameralne

ECTS 2)

rok IV

1

c) stacjonarne

liczba godzin 20

Metody dydaktyczne14):

Instruktaż, dyskusja panelowa, prezentacja projektu

Pełny opis przedmiotu15):

Poruszana tematyka: sposoby zbierania i przetwarzania danych, metody analiz i wnioskowania oraz sposoby
prezentacji wyników. Student ma za zadanie przygotować i przedstawić w formie prezentacji materiał dotyczący
metodyki i wyników z zakresu wybranego tematu pracy dyplomowej

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

-

Założenia wstępne17):

-

Efekty kształcenia18):

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

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

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

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

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.:

2 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
efektu
01
zna podstawowe źródła, metody, techniki i technologie pozyskiwania danych służące do
charakteryzowania środowiska leśnego i procesów w nim zachodzących
02
stosuje podstawowe metody analityczne przydatne w rozwiązywaniu zadań z zakresu
leśnictwa
03
potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą problematyki związanej z
wybranym tematem pracy dyplomowej
04
zna podstawową literaturę przedmiotu w zakresie pisanej pracy dyplomowej
05

posiada umiejętność zadawania pytań i prowadzenia dyskusji dotyczącej zagadnień
poruszanych podczas seminarium

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W03
K1_U03
K1_U17
K1_012,
K1_K01, K1_U17

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

STATISTICS

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW

Prowadzący zajęcia6):

dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW, dr inż. Robert Tomusiak, dr inż. Rafał Wojtan, dr inż. Karol Bronisz, dr
Szymon Bijak, mgr inż. Agnieszka Bronisz mgr inż. Łukasz Ludwisiak, mgr inż. Maciej Czajkowski

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot podstawowy.

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

sem. zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z podstawowymi działami statystyki matematycznej i ich
wykorzystaniem w różnych dziedzinach leśnictwa oraz umożliwienie opanowania podstawowych narzędzi
pozwalających na dokonanie analiz przydatnych podczas wykonywania i pisania pracy inżynierskiej.
a)

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

wykład

ECTS 2)

rok I

3

c) stacjonarne

liczba godzin

b)

ćwiczenia kameralne

liczba godzin

20

c)

ćwiczenia projektowe

liczba godzin

10

15

Metody dydaktyczne14):

wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu, indywidualny projekt studencki

Pełny opis przedmiotu15):

Na wykładach student zapoznaje się z podstawowymi pojęciami z zakresu statystyki matematycznej i
poszczególnymi etapy badań statystycznych. Przedstawiona zostaje statystyka opisowa (szeregi rozdzielcze,
prezentacja danych, poszczególne miary statystyczne) i podstawy rachunku prawdopodobieństwa (zdarzenia
losowe, zmienna losowa, rozkłady teoretyczne zmiennej losowej), podstawy wnioskowania statystycznego
(estymacja punktowa i przedziałowa) i testowania hipotez statystycznych (założenia teorii weryfikacji hipotez,
hipotezy parametryczne i nieparametryczne, błędy, wybrane testy statystyczne), podstawy analiza regresji i
korelacji prostoliniowej (rodzaje zależności, współczynnik korelacji).
W ramach ćwiczeń student uzyskuje umiejętności pozwalające na obliczanie podstawowych miar statystycznych
(położenia, dyspersji, asymetrii) oraz wykonanie graficznej prezentacji danych i wyników. Ćwiczenia obejmują
także wyznaczanie częstości zgodnych z rozkładem teoretycznym, pobieranie prób losowych i wyznaczanie ich
parametrów, wyznaczanie wartości błędów standardowych i średnich, budowę przedziałów ufności dla średniej
oraz badanie istotności różnicy między średnimi i między wariancjami i badanie zgodności rozkładów
empirycznych z teoretycznymi. Wyznaczane są również równania regresji liniowej, obliczane współczynniki
korelacji oraz determinacji. Powyższe umiejętności student uzyskuje pracując wykorzystując programach
programy statystycznych dostępnych w pracowni komputerowej.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

-

Założenia wstępne17):

-

Efekty kształcenia18):

01 – zna podstawowe miary statystyczne i ich
zastosowanie
02 – umie przygotować i zaprezentować dane
statystyczne w postaci zestawień tabelarycznych i
elementów grafiki
03 - potrafi obliczyć i zinterpretować podstawowe
miary statystyczne

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01-06– praca pisemna przygotowana w czasie zajęć, kolokwium, egzamin pisemny

04 – zna i rozróżnia elementy wnioskowania
statystycznego
05 –
rozumie pojęcie błędu statystycznego i
zagadnienia z nim związane
06 - wykorzystuje do pracy dostępne podstawowe
oprogramowanie

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
okresowe prace pisemne, złożone projekty, arkusze egzaminacyjne
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
złożone projekty – 30%, kolokwia – 30%, egzamin – 40%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

sala dydaktyczna (optymalnie z dostępem do komputerów), sala wykładowa

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Bruchwald A. 1997: Statystyka matematyczna dla leśników. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
2. Kassyk-Rokicka H. 1994: Statystyka nie jest trudna. Cz. 1. Mierniki statystyczne. PWE Warszawa.
3. Luszniewicz A. 1994: Statystyka nie jest trudna. Cz. 2. Metody wnioskowania statystycznego. PWE Warszawa.
UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Informatyka w leśnictwie

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Computer science in the forestry

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr hab. Bronisław Kłapeć

Prowadzący zajęcia6):

Dr hab. Bronisław Kłapeć, dr inż. Arkadiusz Gruchała

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

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

ECTS 2)

rok 4

3

c) stacjonarne

Założeniem jest zrozumienie funkcjonowania i umiejętność pracy w Systemie Informatycznym Lasów
Państwowych. Celem przedmiotu jest:
- umiejętność obsługi podstawowych programów SILP funkcjonujących na szczeblu biura nadleśnictwa,
- umiejętność obsługi komputera leśniczego (biurowego i terenowego) oraz obsługa podstawowych programów
wspomagających prace leśniczego,
- umiejętność wykonywania transferów danych pomiędzy bazą nadleśnictwa a bazą leśnictwa.
a) wykłady
; liczba godzin 10;

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

b)

ćwiczenia laboratoryjne

c)

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

d)

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

; liczba godzin 30;

Prezentacje multimedialne, praca z komputerem, rozwiązywanie problemów, projekty, konsultacje.

Pełny opis przedmiotu15):

WYKŁADY:
Geneza i charakterystyka kolejnych etapów rozwoju SILP.
Wyposażenie w sprzęt komputerowy, programy. Zadania kadr informatycznych - na poszczególnych szczeblach
zarządzania LP. Rodzaje danych w bazie systemu LAS. Obiekty leśne i ich sposób adresowania w SILP.
Funkcjonowanie planów rocznych w systemie LAS. Rola pakietu Acer, lokalne sterowanie obliczeniami.
Komputery i programy SILP wspomagające pracę leśniczego – do pracy w terenie i w kancelarii.
ĆWICZENIA:
Wprowadzenie do pracy w środowisku SILP. Przegląd dostępnych aplikacji.
Praca z bazą systemu LAS – technika wyszukiwania danych w bazie nadleśnictwa. Analiza opisu taksacyjnego
wybranego wydzielenia drzewostanowego. Rozwinięcia słowne kodów stosowanych w SILP.
Przygotowanie danych do planowania rocznego - wybór obiektu i jego lokalizacja na LMN. Szacunki brakarskiekompletowanie danych i rejestracja w programie Brakarz. Transfery danych z rejestratora leśniczego do bazy
nadleśnictwa (baza Acer).
Wyniki przetwarzania szacunków pakietem Acer. Przenoszenie szacunków do modułu planowania w systemie
LAS - plan pozyskania drewna. Zatwierdzanie pozycji planu i jej transfery do rejestratora (program Leśnik).
Rejestracja odbiórki i zrywki drewna w programie Leśnik. Wydruki dokumentów przychodu. Transfery do bazy
nadleśnictwa. Zatwierdzanie WOD. Transfery zwrotne do rejestratora.
Rozchód drewna – kwit wywozowy, asygnata. Kontrola zawartości magazynu drewna nadleśnictwa i leśnictwa.
Program Notatnik - technika opracowania, wprowadzania i ewidencji w systemie LAS planów związanych z
zagospodarowaniem lasu (wniosek hodowli lasu i ochrony lasu).

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Technologia informacyjna

Założenia wstępne17):

Umiejętność pracy z komputerem w sieci.

Efekty kształcenia18):

01- zna podstawowe źródła, metody, techniki i
technologie pozyskiwania danych służące do
charakteryzowania środowiska leśnego i procesów w
nim zachodzących oraz sposoby ich szacowania,
opisu, przetwarzania;
02- potrafi sporządzać dokumenty związane z
prowadzeniem gospodarki leśnej z wykorzystaniem
aktualnie stosowanych technologii i aplikacji, umie
ocenić ich przydatność;

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych, ocena złożonych projektów.
Sprawdzian pisemny z materiału wykładowego

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

Wyniki praktycznych sprawdzianów umiejętności.
Karta pytań z odpowiedziami i oceną. Imienne karty oceny studenta.
Kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych oraz złożone projekty- razem – 60 %
Sprawdzian pisemny z materiału wykładowego – 40%

Miejsce realizacji zajęć22):

Sala wykładowa, pracownia komputerowa SILP.

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

03-potrafi wykorzystywać w praktyce instrukcje,
dokumentacje, mapy, zdjęcia i inne opracowania
związane z leśnictwem;
04- dba o jakość i staranność wykonywanych zadań

1. Instrukcje użytkownika SILP – zbiór zeszytów tematycznych – dostępne w Internecie: http://www.zilp.lasy.gov.pl
2. Bieżące publikacje w prasie leśnej dotyczące SILP.
UWAGI24):

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
Rok akademicki:

Grupa przedmiotów:

Nazwa przedmiotu1):

Ekonomika leśnictwa

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Forest economics

Kierunek studiów4):

leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Arkadiusz Gruchała

Prowadzący zajęcia6):

Dr hab. Lech Płotkowski, prof. SGGW, dr inż. Jarosław Piekutin, dr inż. Arkadiusz Gruchała,
mgr inż. Irena Łukawska

Jednostka realizująca7):

Zakład Ekonomiki Leśnictwa

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień 1, rok 3, semestr 5

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Charakterystyka ekonomicznych mechanizmów realizacji gospodarki
uwzględnieniem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Wykład: liczba godzin 20
Ćwiczenia: liczba godzin 26

Metody dydaktyczne14):

wykład, ćwiczenia projektowe, studium przypadku, warsztaty

Pełny opis przedmiotu15):

Numer katalogowy:

ECTS 2)

3,0

c) stacjonarne

leśnej,

ze

szczególnym

Tematyka wykładów skupiać się będzie na następujących zagadnieniach:
1. Gospodarstwo leśne – ekonomiczny punkt widzenia (przedmiot i zakres ekonomiki leśnictwa. elementy
determinujące działalność człowieka w lesie, charakterystyka form użytkowania lasów, współczesne
kierunki rozwojowe gospodarstwa leśnego),
2. Zasoby leśne świata (przemiany w strukturze użytkowania ziemi. zapas drzewny oraz kierunki zużycia
drewna w świecie, długoterminowe trendy i prognozy kształtowania się popytu i podaży drewna w świecie
oraz ich wpływ na gospodarkę leśną, przyczyny zmniejszania się powierzchni lasów świata).
3. Ekonomiczna charakterystyka zasobów leśnych Polski (miejsce i rola leśnictwa w gospodarce
narodowej. struktura własności leśnej w Polsce. cele i zasady gospodarki leśnej w ujęciu formalnym,
charakterystyka zasobów leśnych.
4. Gospodarowanie, czynniki produkcji leśnej, nakłady i wyniki produkcji leśnej – gospodarstwo leśne w
ujęciu systemowym (podstawowe czynniki produkcji leśnej ze szczególnym uwzględnieniem roli gruntu
leśnego i zapasu rosnącego. gospodarstwo leśne w ujęciu systemowym (podstawy ekonomiki
gospodarstwa leśnego, funkcja produkcji leśnej oraz zasady wyznaczania ekonomicznego wieku wyrębu
drzewostanów, ekonomiczne podstawy oceny wyników działalności gospodarczej w leśnictwie).
5. Ekonomiczne podstawy wyceny wartości w gospodarstwie leśnym (pojęcie wartości oraz kategorie
wartości ekonomicznej. wycena wartości dóbr, świadczeń i użyteczności w kontekście rynku, metody
nierynkowej wyceny wartości dóbr, świadczeń i użyteczności leśnych, koncepcja społecznej wartości
lasu, wartość surowca drzewnego i zasady jego sprzedaży, regulacja użytkowania zasobów leśnych na
tle wymagań gospodarki rynkowej, ekonomiczne uwarunkowania strategii użytkowania lasu),
6. Lasy i gospodarka leśna w rozwoju regionalnym (miejsce i rola lasów w gospodarce regionalnej –
model powiązań z otoczeniem gospodarczym, las jako miejsce pracy, las jako majątek i źródło
dochodów),
7. Ekonomiczne podstawy analizy i oceny przedsięwzięć gospodarczych w leśnictwie (teoretyczne
podstawy analizy kosztów i korzyści w gospodarstwie leśnym, kryteria oceny oraz zasady wyboru
przedsięwzięć gospodarczo użytecznych, praktyczne metody oceny działalności gospodarczej w
leśnictwie.
8. Ekonomiczne aspekty zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (gospodarka leśna w idei
trwale zrównoważonego rozwoju, ekonomiczne uwarunkowania realizacji modelu wielofunkcyjnej i trwale
zrównoważonej gospodarki leśnej, kierunki przekształcania gospodarki leśnej, ekonomiczne kryteria i
wskaźniki oceny wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej, ekonomiczna ocena gospodarki
leśnej w procesie certyfikacji lasów.
Tematyka ćwiczeń realizowana z wykorzystaniem dostępu do danych rzeczywistych z serwera
centralnego Lasów Państwowych odnosi się do następujących zagadnień :
1. Klasyczne teorie gospodarowania w leśnictwie (rachunek rent, kapitalizacja rent, teoria renty leśnej,
teoria renty gruntowej, szacowanie wartości lasu przy użyciu rachunku rentowego).
2. Współczesne metody szacowania wartości lasu (metoda kosztów reprodukcji, metoda wartości
spodziewanej, metoda wartości użytkowej - sprzedażnej),
3. Metodyka wyboru ekonomicznego wieku rębności drzewostanów (wartość drewna na pniu a wiek
drzewostanu, optimum ekonomicznej kolei rębu),
4. Szacowanie szkód i odszkodowań leśnych (szacowanie szkód i odszkodowań leśnych powstałych w
drzewostanach w wyniku pożarów, szacowanie szkód i odszkodowań leśnych powstałych w
drzewostanach w wyniku przedwczesnego wyrębu, szacowanie szkód i odszkodowań leśnych powstałych
w wyniku wyłączenia z produkcji gruntu leśnego, zasady szacowania szkód poprzemysłowych),
5. System taryfikacji pracy i płacy w gospodarstwie leśnym (elementy systemu taryfikacji pracy i płacy w
gospodarstwie leśnym, zasady obliczania wynagrodzeń w poszczególnych formach płac.
6. Rachunek ekonomiczny produkcji leśnej (zasady racjonalnego gospodarowania, funkcja produkcji
leśnej, ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarstwie leśnym),
7. Charakterystyka środków gospodarczych w leśnictwie (czynniki produkcji, środki trwałe i obrotowe oraz
ich ekonomiczna analiza),
8. Podstawy analizy kosztów i korzyści oraz kryteria oceny przedsięwzięć gospodarczych w leśnictwie
(wybór przedsięwzięć gospodarczo użytecznych, określanie priorytetów).

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

brak

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

znajomość podstawowych mechanizmów ekonomicznych kształtujących rynek
01 - ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, umożliwiającą analizowanie i rozwiązywanie problemów
związanych z leśnictwem, rozumie najważniejsze procesy ekonomiczne,
02 - ma podstawową wiedzę dotyczącą analizy efektywności procesów gospodarczych w leśnictwie oraz
analizy ekonomicznej działalności gospodarczej i wyceny funkcji lasu,
03 – ma wiedzę na temat gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi na różnych poziomach
zarządzania PGL LP, potrafi określić wpływ leśnictwa na rozwój obszarów wiejskich, potrafi sporządzać
dokumenty związane z prowadzeniem gospodarki leśnej z wykorzystaniem aktualnie stosowanych
technologii,
04 - potrafi analizować ekonomiczne, konsekwencje działań prowadzonych w gospodarstwie leśnym oraz
prowadzić działania w sytuacjach kryzysowych, potrafi pracować samodzielnie i w zespole odgrywając w
nim różne role, posiada umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych
05 - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz podejmować decyzje w oparciu o racjonalne
przesłanki, dba o jakość wykonywanych zadań.
część wykładowa – egzamin pisemny
część ćwiczeniowa - sprawozdania projektowe, prezentacje przygotowujące zajęcia w grupach, test
zaliczeniowy
projekty (sprawozdania), prezentacje multimedialne, test zaliczeniowy, arkusze pytań i odpowiedzi z
części wykładowej
ocena końcowa – średnia arytmetyczna pozytywnych ocen z wykładów i ćwiczeń. Ocena ż ćwiczeń 50%
ocena z testu, 30% ocena zadań projektowych, 20% ocena przygotowywanych zajęć grupowych

Miejsce realizacji zajęć22):

sala ćwiczeniowa z dostępem do serwera centralnego PGL LP

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Adamkiewicz – Drwiłło H.G., Jędrzejewska K.: Mikroekonomia – gospodarka rynkowa i podstawy zachowania konsumenta. ODDK, Gdańsk
2002.
2. Begg D.: Ekonomia - tom I, PWE, Warszawa 1993.
3. Bień W.: Czytanie bilansu przedsiębiorstwa (dla menedżerów). Finans-Serwis, Warszawa 2003.
4. Dębski W.: Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. PWN, Warszwa 2005.
5. Duerr W.A.: Fundamentals of Forestry Economics. McGraw-Hill, New York, Toronto, London 1960.
6. Duraj J.: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2000.
7. Gaudemet P.M., Molinier J.: Finanse publiczne. PWE, Warszawa 2000.
8. Helfert E.A.:Techniki analizy finansowej. PWE, Warszawa 2003.
9. Jarosz K., Klocek A., Płotkowski L.: Materiały do ćwiczeń z ekonomiki leśnictwa. Dział Wydawnictw SGGW, Warszawa 1972.
10. Klemperer W.D.: Forest resource economics and finance. McGraw-Hill. New York 1996.
11. Klocek A., Rutkowski B.: Optymalizacja regulacji użytkowania rębnego drzewostanów. PWRiL, Warszawa 1986
12. Kulicki J., Krawczyk A., Sokół P.: Leksykon podatkowy.PWE, Warszawa 1998.
13. Marciniak S. (red.): Elementy makro i mikro ekonomii dla inzynierów. PWN, Warszawa 1994.
14. Marszałek A.: Integracja europejska. PWE, Warszawa 2004.
15. Marszałek T., Podgórski M.: Zarys ekonomiki leśnictwa, PWRiL, Warszawa 1978.
16. Miller H.G., Płotkowski L.: Polityka leśna i gospodarowanie kapitałem leśnym. OIKOS, Warszawa 1994.
17. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M.: Rachunek kosztów w zarzadzaniu przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2004.
18. Oręziak L.: Finanse Unii Europejskiej. PWN, Warszawa 2004.
19. Osińska M.: Ekonometria finansowa. PWE, Warszawa 2006.
20. Pearse P.H.: Introduction to Forestry Economics. University of Britisch Columbia Press, Vancouver 1990.
21. Pluta W. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2003.
22. Prusak B.: Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2005.
23. Rutkowski A. Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2003.
24. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 2004.
25. Stiglitz J.E.: Ekonomia sektora publicznego. PWN, Warszawa 2004.
26. Instrukcje użytkownika SILP
UWAGI24):
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : wykład 20 h, ćwiczenia 26 h, konsultacje 4 h,
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych
90 h; 3 ECTS
efektów kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
1,5 ECTS
akademickich:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
1 ECTS
projektowe, itp.:
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu 26)
Nr
Odniesienie do efektów dla programu
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
/symbol
kształcenia na kierunku
efektu
ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, umożliwiającą analizowanie i rozwiązywanie
01
K1_W01, K1_K09
problemów związanych z leśnictwem, rozumie najważniejsze procesy ekonomiczne
ma podstawową wiedzę dotyczącą analizy efektywności procesów gospodarczych w
02
K1_W15
leśnictwie oraz analizy ekonomicznej działalności gospodarczej i wyceny funkcji lasu.
ma wiedzę na temat gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi na różnych
poziomach zarządzania PGL LP, potrafi określić wpływ leśnictwa na rozwój obszarów
03
K1_W16, K1_W17, K1_U11
wiejskich, potrafi sporządzać dokumenty związane z prowadzeniem gospodarki leśnej z
wykorzystaniem aktualnie stosowanych technologii,
potrafi analizować ekonomiczne, konsekwencje działań prowadzonych w gospodarstwie
leśnym oraz prowadzić działania w sytuacjach kryzysowych, potrafi pracować
04
K1_U19, K1_K01, K1_K09
samodzielnie i w zespole odgrywając w nim różne role, posiada umiejętność działania w
sytuacjach kryzysowych
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz podejmować decyzje w oparciu o
05
K1_K04, K1_K06
racjonalne przesłanki, dba o jakość wykonywanych zadań

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
Rok akademicki:

Grupa przedmiotów:

Nazwa przedmiotu1):

Komunikacja społeczna

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Social communication

Kierunek studiów4):

leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Arkadiusz Gruchała

Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Arkadiusz Gruchała, dr inż. Artur Rutkiewicz

Jednostka realizująca7):

Zakład Ekonomiki Leśnictwa, Zakład Entomologii, Ekologii i Ekoturystyki

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot podstawowy

b) stopień 1, rok 4, semestr 7

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Charakterystyka procesów i mechanizmów komunikacji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem
organizacji Lasy Państwowe

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Wykład: liczba godzin 10
Ćwiczenia: liczba godzin 10

Metody dydaktyczne14):

wykład, ćwiczenia projektowe, studium przypadku, warsztaty

Pełny opis przedmiotu15):

Tematyka wykładowa:
1. Komunikacja niewerbalna i werbalna (podstawowe funkcje języka, zasady konwersacji i jej
organizacja, efektywne mówienie i słuchanie itp.).
2. Zaburzenia w procesach komunikacji.
3. Negocjacje – podstawy teoretyczne (pojęcie, fazy procesu negocjacyjnego, zalety i cechy różnych
stylów negocjacji).
Tematyka ćwiczeniowa:
1. warsztaty problemowe przygotowujące studentów do realizacji zadań grupowych z określeniem roli i
funkcji poszczególnych członków zespołu oraz możliwych do wykorzystania narzędzi, kanałów
komunikacji. Tematyka problemu skorelowana z bieżącą działalnością, problemami, prowadzonymi
dyskusjami w obszarze leśnictwa i ochrony przyrody oraz grupami interesariuszy (grupami
docelowymi)..
2. Media – jak budować właściwy przekaz medialny – wykorzystywane metody i techniki.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

brak

Założenia wstępne17):

brak

Efekty kształcenia18):

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

Numer katalogowy:

ECTS 2)

1,0

c) stacjonarne

01 - ma wiedzę na temat gospodarowania zasobami ludzkimi w kontekście ich wykorzystania w procesie
komunikacji wewnątrz organizacji.
02 -potrafi przygotować wystąpienia ustne, wygłosić prezentację z wykorzystaniem technologii
informacyjnych.
03 – potrafi analizować społeczne konsekwencje działań prowadzonych w gospodarstwie leśnym oraz
proponować działania w sytuacjach kryzysowych.
04 - potrafi pracować samodzielnie i w grupie budując w niej swój autorytet, ma świadomość
odpowiedzialności społecznej za kształtowanie świadomości przyrodniczej do różnych grup społecznych,
proponuje prawidłowe alternatywy rozwiązywania konfliktów.
05 - rozumie zachowania ludzi w różnych środowiskach i sytuacjach, działa poprawnie w sytuacjach
kryzysowych.
część wykładowa – egzamin pisemny lub ustny
część ćwiczeniowa - sprawozdania projektowe, studium przypadku - projekty problemowe realizowane w
grupach
projekty (sprawozdania), prezentacje multimedialne, filmy, test zaliczeniowy, arkusze pytań
ocena końcowa – średnia arytmetyczna pozytywnych ocen z zaliczenia wykładów i ćwiczeń –
realizowanych projektów.
sala ćwiczeniowa, sala wykładowa

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
27. Cialdini R., Wywieranie wpływu na innych. Teoria i praktyka, Gdańsk 2001, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
28. Goban – Klas T., Public relations czyli promocja reputacji. Pojęcia, definicje, uwarunkowania, Warszawa 1997, Businessman Book
29. Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000, ANTYKWA
30. Thomson P., Sposoby komunikacji interpersonalnej, Poznań 1998, Zysk i S-ka
31. Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 1999.
32. Dobek-Ostrowska B., Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław 2001.
33. Fiske J. Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław 1999.
34. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 200.
35. Ogonowska A., Edukacja medialna. Klucz do rozumienia społecznej rzeczywistości, Kraków 2003.
36. Materiały informacyjne i wyniki badań CILP.
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : wykład 10 h, ćwiczenia 10 h, konsultacje 10 h,
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych
30 h; 1 ECTS
efektów kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
1 ECTS
akademickich:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
0,5 ECTS
projektowe, itp.:
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu 26)
Nr
/symbol
efektu
01
02
03
04
05

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
ma wiedzę na temat gospodarowania zasobami ludzkimi w kontekście ich wykorzystania
w procesie komunikacji wewnątrz organizacji.
potrafi przygotować wystąpienia ustne, wygłosić prezentację z wykorzystaniem technologii
informacyjnych.
potrafi analizować społeczne konsekwencje działań prowadzonych w gospodarstwie
leśnym oraz proponować działania w sytuacjach kryzysowych.
potrafi pracować samodzielnie i w grupie budując w niej swój autorytet, ma świadomość
odpowiedzialności społecznej za kształtowanie świadomości przyrodniczej do różnych
grup interesariuszy, proponuje prawidłowe alternatywy rozwiązywania konfliktów.
rozumie zachowania ludzi w różnych środowiskach i sytuacjach, działa poprawnie w
sytuacjach kryzysowych.

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W16
K1_U17
K1_U19
K1_K01, K1_K03, K1_K08
K1_K09

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Technologia informacyjna

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Information technology

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr hab. Bronisław Kłapeć

Prowadzący zajęcia6):

Dr hab. Bronisław Kłapeć, dr inż. Arkadiusz Gruchała, dr inż. Jarosław Piekutin

Jednostka realizująca7):

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

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

ECTS 2)

3

Wydział Leśny
a) przedmiot podstawowy

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Założeniem jest uzyskanie podstawowych wiedzy i umiejętności wymaganych przy Europejskim Certyfikacie
Umiejętności Komputerowych (ECDL). Celem przedmiotu jest:
- uzupełnienie wiedzy informatycznej wyniesionej ze szkoły średniej,
- przygotowanie do wykorzystania technologii informacyjnej podczas studiowania przedmiotów kierunkowych,
- przygotowanie do wszechstronnego wykorzystania technologii informacyjnej w pracy zawodowej.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

e)
f)
g)
h)

rok 1

c) stacjonarne

wykłady
; liczba godzin 15;
ćwiczenia laboratoryjne
; liczba godzin 30;
……………………………………………………………………………………; liczba godzin .......;
……………………………………………………………………………………; liczba godzin .......;

Prezentacje multimedialne, praca z komputerem, rozwiązywanie problemów, projekty, konsultacje.
WYKŁADY:
Podstawowe pojęcia informatyki. Komputerowe nośniki danych - rodzaje, charakterystyka.
Rodzaje komputerów – stacjonarnych i przenośnych. Architektura mikrokomputera, wydajność.
Sieć komputerowa- lokalna i rozległa. Funkcje Internetu, Intranetu, Extranetu. Software - pojęcie i podział.
Systemy operacyjne, oprogramowanie użytkowe, pakiety biurowe. Podstawy relacyjnych baz danych. Ochrona
prawna oprogramowania. Rodzaje licencji na programy. Bezpieczeństwo komputerowe.
ĆWICZENIA:
Praca z komputerem w systemie Windows oraz w sieci lokalnej (Novell/NetWare) i rozległej (Internet).
Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem programu PowerPoint.
Praca z edytorem tekstu Word - redagowanie, formatowanie, wstawianie, wydruki, korespondencja seryjna.
Praca z arkuszem kalkulacyjnym Excel - adresowanie, budowa wyrażeń, funkcje standardowe, sortowanie i
autofiltry, tabele przestawne, wykresy, formatowanie, wydruki.
Program Access - podstawowe operacje na relacyjnej bazie danych.

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

Podstawy obsługi komputera.

01 - zna podstawowe metody, techniki i technologie
04 – potrafi przygotować w języku polskim prace
przetwarzania danych, w tym służących do
pisemne i wygłosić prezentację na tematy związane z
charakteryzowania środowiska leśnego,
leśnictwem, z wykorzystaniem dostępnych technologii
02 –potrafi sporządzać dokumenty z wykorzystaniem
informacyjnych,
Efekty kształcenia18):
aktualnie stosowanych technologii i aplikacji, umie
05 – dba o jakość i staranność wykonywanych zadań.
ocenić ich przydatność,
03 – potrafi przetwarzać mapy, zdjęcia i inne
opracowania graficzne związane z leśnictwem,
.
Sposób weryfikacji efektów
Kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
kształcenia19):
Sprawdzian pisemny z materiału wykładowego
Forma dokumentacji osiągniętych efektów Wyniki praktycznych sprawdzianów umiejętności. Karty odpowiedzi.
kształcenia 20):
Imienne karty oceny studenta.
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Kolokwia na zajęciach ćwiczeniowych razem – 50 %
końcową21):
Sprawdzian pisemny z materiału wykładowego – 50%
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala wykładowa, pracownia komputerowa.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1.
Bremer A., Sławik M. 2008: ABC użytkownika komputera. Videograf Edukacja Sp. Z o.o.
2.
Kisielewicz A. 2005: Wprowadzenie do informatyki. Wyd. Helion
3.
Krysiak K. 2005: Sieci komputerowe. Kompendium. Wyd. Helion.
4.
Mendrala D., Szeliga M. 2009: ABC systemu Windows 7 PL. Wyd. Helion
5.
Murray K. 2011: Microsoft Office 2010 PL. Praktyczne podejście. Wyd. Helion
6.
Sikorski W. 2007: Podstawy technik informatycznych. Wyd. Naukowe PWN
7.
Staranowicz S., Duda P., Orłowski A. 2007: Technologie informacyjne. Wydawnictwo SGGW
8.
Żarowska-Mazur A., Węglarz W. 2011: ECDL na skróty. Wyd. Naukowe PWN
9.
Żarowska-Mazur A., Węglarz W. 2011: Office 2010. Praktyczne rady. Wyd. Naukowe PWN
UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Finansowanie działalności podmiotów gospodarki
narodowej

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Stanisław Parzych

Prowadzący zajęcia6):

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 fakultatywny

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

Semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Przybliżenie zagadnień dotyczących źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz powiązań jednostek
gospodarczych z otoczeniem społeczno-ekonomicznym.
i)

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):

rok 3

ECTS 2)

1,5

c) stacjonarne

wykłady

;

liczba godzin 15;
Prezentacje multimedialne, rozwiązanie problemu, konsultacje
Powiązania międzysektorowe.
1. Przepływy międzygałęziowe (ogólna charakterystyka analizy input-output).
2. Leśnictwo w gospodarce narodowej(charakterystyka działu 02 – Leśnictwo, wg PKD).
II. Zatrudnienie
1. Rodzaje zatrudnienia (bezpośrednie, pośrednie, indukowane).
2. Koszty zatrudnienia (wynagrodzenie brutto i netto – zasady naliczenia).
III. Finansowanie działalności gospodarczej.
1. Charakterystyka jednostek gospodarczych (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej: spółka cywilna i spółki osobowe).
2. Źródła pozyskiwania kapitału (własne: wewnętrzne i zewnętrzne; obce: krótko- i długoterminowe).
3. Biznesplan w przedsiębiorstwie (pojęcie, cele i struktura).
I.

Pełny opis przedmiotu15):

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

Podstawowe zagadnienia dotyczące ekonomii

Efekty kształcenia18):

01 – nabywa umiejętność wyszukiwania źródeł
finansowania działalności,
02 – potrafi przygotować biznesplan,
03 – zna zasady naliczania wynagrodzeń,
04 – rozumie potrzebę współpracy z otoczeniem.

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Kolokwium na zajęciach: 02, 03.
Obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność): 01, 02, 04.

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

Okresowe prace pisemne,
Imienne karty oceny studenta
Kolokwium na zajęciach – 80%.
Obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność) – 20%.

Miejsce realizacji zajęć22):

Sala dydaktyczna

…………-

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Buraczewski A. (red.), 2011: Podstawy rachunkowości i gospodarki finansowej w Lasach Państwowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu, Poznań.
2. Czepurko A., Łukaszewicz J., 2005: Biznesplan w praktyce zarządzania firmą. Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda
Łazarskiego, Warszawa.
3. Czyżewski A., 2005: Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
4. Grzenkowicz N. i inni, 2008: Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
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:

37 h

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

0,9 ECTS

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

1,1 ECTS

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

nabywa umiejętność wyszukiwania źródeł finansowania działalności,

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W01, K1_U14, K1_K05

02

potrafi przygotować biznesplan

K1_W15, K1_K04

03

zna zasady naliczania wynagrodzeń

K1_W15

04

rozumie potrzebę współpracy z otoczeniem

K1_W17, K1_U19

05

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Nazwa przedmiotu1):

Numer katalogowy:

Zarządzanie gospodarstwem leśnym

ECTS 2)

3

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

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Krzysztof Janeczko

Prowadzący zajęcia6):

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

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Przybliżenie zagadnień dotyczących zarządzania i gospodarowania ze szczególnym uwzględnieniem systemu
finansowego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Pozyskiwanie informacji z baz danych i
przedstawianie ich w zbiorczych raportach za pomocą zaawansowanej technologicznie platformy zarządzania
informacją stosowaną we wszystkich jednostkach Lasów Państwowych – BusinessObjects.
j)

rok 4

c) stacjonarne

wykłady

;

liczba godzin 20;
k)
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

ćwiczenia projektowe

; liczba

godzin 20;
l)

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

m)

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

Prezentacje multimedialne, projekty, rozwiązanie problemu, konsultacje
WYKŁADY:

Przedmiot i metody nauki o zarządzaniu (przedmiot zarządzania, metody nauki o zarządzaniu)

Historyczny zarys teorii zarządzania (szkoły: klasyczna, psycho-socjologiczna, systemowo-matematyczna,
gry społecznej).

Gospodarstwo jako forma organizacyjna (istota organizacji, zasady budowy struktury organizacyjnej,
modele organizacyjne, formy organizacyjne i zasady funkcjonowania podmiotów gospodarczych,
charakterystyka majątku jednostki gospodarczej).

Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" (krótka historia rozwoju gospodarstwa leśnego,
ogólna charakterystyka organizacji gospodarczej PGL LP, struktura organizacyjna PGL LP,
funkcjonowanie i zadania komórek zarządu i ruchu w PGL LP).

Kierowanie gospodarstwem leśnym (pojęcie kierowania, kadra kierownicza, podejmowanie decyzji
kierowniczych, zasady kierowania, cechy osobowe i kwalifikacje kierowników).

Charakterystyka gospodarstwa leśnego (cechy szczególne produkcji drewna; trwałość, równowaga,
wielofunkcyjność lasu i gospodarki leśnej; rynkowa działalność gospodarstwa leśnego; nierynkowe
(publiczne) funkcje (świadczenia) lasu i gospodarki leśnej).

Rachunkowość w organizacji gospodarczej Lasy Państwowe (rachunkowość finansowa i zarządcza,
podstawowe elementy sprawozdania finansowego, ustalanie wyniku działalności gospodarczej i jego
podział; ocena sytuacji finansowej jednostki na podstawie analizy sprawozdań finansowych).

Pełny opis przedmiotu15):

ĆWICZENIA:

Zarządzanie gospodarstwem leśnym z zastosowaniem SILP:
–
księgowość w SILP (podstawowe urządzenia księgowe, ewidencja bilansowa i pozabilansowa
składników majątku jednostki gospodarczej oraz źródeł ich pochodzenia, zakładowy plan kont Lasów
Państwowych);
–
moduł „Inwentarz” w SILP (ewidencja majątku trwałego, naliczanie amortyzacji oraz umorzenia).

Wykorzystanie oraz przetwarzanie danych SILP za pomocą aplikacji BusinessObjects (BO):
–
budowa świata obiektów, zakres danych dostępnych w BO;
–
raportowanie, zapytania i analizy ad hoc;
–
tworzenie zestawień w postaci tabelarycznej, macierzowej oraz wykresów graficznych;
–
zadawanie zapytań do baz danych (definiowanie warunków, tworzenie podzapytań, parametrów oraz
list wartości);
–
Rapid Marts (przykładowe raporty, gotowe schematy przetwarzania danych, logika biznesowa i
schemat biznesowy).

Moduł „Sprawozdawczość” w WebSILP (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków
pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym) na poziomie nadleśnictwa, regionalnej dyrekcji LP
oraz Dyrekcji Generalnej LP.

Kształtowanie wyniku jednostki gospodarczej – analiza wrażliwości z zastosowaniem arkusza
kalkulacyjnego.

Ocena wyniku finansowego jednostek organizacyjnych LP na podstawie wykonania zadań rzeczowych
(SILP oraz BusinessObjects) z zastosowaniem arkusza weryfikacyjnego.

Kokpity menedżerskie zasilane danymi SILP dla pracowników szczebla kierowniczego.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

SILP

Założenia wstępne17):

Podstawowe zagadnienia dotyczące ekonomii

Efekty kształcenia18):

01 – nabywa umiejętność czytania sprawozdań
finansowych,
02 – potrafi dokonać analizy wskaźnikowej procesów
gospodarczych w leśnictwie,
03 – zna funkcje aplikacji BusinessObjects,
04 – rozumie potrzebę doskonalenia umiejętności.

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Kolokwium na zajęciach: 01, 02, 03.
Ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat: 02, 03.
Obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność): 01, 04.

…………-

Okresowe prace pisemne.
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Złożone projekty.
kształcenia 20):
Imienne karty oceny studenta.
Kolokwium na zajęciach – 50%.
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat – 40%.
końcową21):
Obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność) – 10%.
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Buraczewski A. (red.), 2011: Podstawy rachunkowości i gospodarki finansowej w Lasach Państwowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu, Poznań.
2. Griffin R. W. 2010: Podstawy Zarządzania Organizacjami. PWN, Warszawa.
3. Heymanowski K. 1989: Zarys organizacji i zarządzania w Leśnictwie. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
4. Koźmiński A., Piotrowski W., 2006: Zarządzanie. Teoria i prakryka. PWN, Warszawa.
5. Matuszewicz J., Matuszewicz P., 2011: Rachunkowość od podstaw. Finans-Servis, Warszawa.
6. Olchowicz I. 2009: Podstawy rachunkowości. Diffin, Warszawa.
7. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R., 2011: Kierowanie. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Ochrona wybranych gatunków w programie Natura 2000

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation- Protection of choosen species in Natura 2000 programme

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Ewa Referowska-Chodak

Prowadzący zajęcia6):

Ewa Referowska-Chodak

Jednostka realizująca7):

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

ECTS 2)

1,5

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

a) przedmiot specjalizacyjny /
fakultatywny

b) stopień …I….

Cykl dydaktyczny10):

Sem. zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Zapoznanie studentów z zasadami i problemami ochrony wybranych gatunków roślin i zwierząt, będących
podstawą do wyznaczania obszarów sieci Natura 2000

a)
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

rok …IV…

c) stacjonarne

wykłady………………………………………………;
liczba godzin ..15..

podająca i problemowa (wykład z użyciem sprzętu multimedialnego i możliwością dyskusji)
Charakterystyka wybranych gatunków roślin i zwierząt chronionych w programie Natura 2000 (ze szczególnym
uwzględnieniem gatunków leśnych) pod kątem: występowania w Polsce i Lasach Państwowych; charakterystyki
gatunku (biologia, ekologia); zagrożeń; zasad ochrony; szczegółowych zasad oceny stanu gatunku (wg
monitoringu GIOŚ); wyników dotychczasowego monitoringu i wskazań na przyszłość.

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

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

Efekty kształcenia18):

01 - potrafi wymienić przykładowe gatunki roślin i
zwierząt objętych programem Natura 2000
02 - potrafi kompleksowo opisać problemy i zasady
ochrony omawianych na zajęciach gatunków roślin i
zwierząt
03 - zna i rozumie zasady monitoringu gatunków na
potrzeby programu Natura 2000
04 - rozumie wzajemne zależności między zasadami
ochrony gatunków w programie Natura 2000 a
zasadami prowadzenia gospodarki leśnej

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01-04 - pisemny test zaliczeniowy

…………-

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. Herbich J. (red.) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 (t. 6-9). Wyd. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
2. Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.) 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią.
Wyd. GIOŚ, Warszawa.
3. Przewodniki metodyczne do monitoringu gatunków roślin. Wyd. GIOŚ, Warszawa. ( http://www.gios.gov.pl/artykuly/159/Publikacje-dot-monitoringuprzyrody)
4. Przewodniki metodyczne do monitoringu gatunków zwierząt. Wyd. GIOŚ, Warszawa. ( http://www.gios.gov.pl/artykuly/159/Publikacje-dot-monitoringuprzyrody)
5. Zasady i wyniki monitoringu gatunków Natura 2000 publikowane na stronie GIOŚ (http://www.gios.gov.pl/siedliska/, http://monitoringptakow.gios.gov.pl/)
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
dla specjalizacji dla st. stacj.: wykłady 15 h, przygotowanie do zaliczenia zajęć 15 h, zaliczenie zajęć 1 h, razem 31 h (1,5 ECTS)

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

……31…. h

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

……0,8…. 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 efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol
efektu
01

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
potrafi wymienić przykładowe gatunki roślin i zwierząt objętych programem Natura 2000

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W10, K1_W18

02

potrafi kompleksowo opisać problemy i zasady ochrony omawianych na zajęciach

K1_W05, K1_W10, K1_K03

gatunków roślin i zwierząt
03

zna i rozumie zasady monitoringu gatunków na potrzeby programu Natura 2000

K1_W03, K1_W10, K1_W18

04

rozumie wzajemne zależności między zasadami ochrony gatunków w programie Natura

K1_W01, K1_W10, K1_K03, K1_K08

2000 a zasadami prowadzenia gospodarki leśnej
05

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Symbiozy roślinne

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr hab. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska prof. SGGW

Prowadzący zajęcia6):

dr hab. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska prof. SGGW

Jednostka realizująca7):

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

ECTS 2)

1,5

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

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień I rok 3

Cykl dydaktyczny10):

Semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Zapoznanie studentów z symbiozami roślin naczyniowych, ze szczególnym uwzględnieniem
ektomikoryzy drzew leśnych

k)

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):




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):
Miejsce realizacji zajęć22):

wykład; liczba godzin 15.;

Prezentacja multimedialna


Pełny opis przedmiotu15):

c) stacjonarne






Definicja symbiozy i rodzaje symbioz roślinnych; mikoryza – definicja, rys historyczny, znaczenie
w ewolucji roślin i grzybów, podział.
Mikoryza monotropoidalna, storczyków, erikoidalna, arbutoidalna, arbuskulna – charakterystyka
symbiontów, budowa korzenia, funkcjonowanie i znaczenie symbiozy.
Ektomikoryza drzew leśnych – budowa korzenia, przebieg infekcji mikoryzowej, rozmieszczenie
w profilu glebowym, znaczenie symbiozy dla grzybów i drzew.
Warunki tworzenia ektomikoryz i zagrożenia dla ich funkcjonowania.
Grzyby - partnerzy ektomikoryzowi.
Sterowana mikoryzacja.
Aktinoryza – definicja, partnerzy symbiozy, warunki powstawania i rozwoju, czynniki wpływające
na brodawkowanie.

Botanika leśna
Charakterystyka gatunków drzew leśnych, budowa korzenia; wiedza z zakresu ekologii na poziomie
szkoły średniej
01 – Potrafi scharakteryzować rodzaje symbioz
03 - Zna metody sterowanej mikoryzacji
korzeniowych roślin naczyniowych
drzew leśnych
02 – Rozumie sposób funkcjonowania ektomikoryzy i
…jej wpływ na procesy fizjologiczne drzewa, zna warunki
…konieczne do jej tworzenia i zagrożenia dla
…funkcjonowania
Test wielokrotnego wyboru
Treść pytań z oceną

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Rudawska M. 1993. Mikoryza. W: Biologia sosny zwyczajnej. S. Białobok, A. Boratyński, W. Bugała (red). Sorus, Poznań-Kórnik, ss:137-182.
2. Rudawska M. 2000. Ektomikoryza, jej znaczenie i zastosowanie w leśnictwie. Instytut Dendrologii PAN, Kórnik.
3. Rudawska M. Mikoryza jesionu. W: Nasze Drzewa Leśne. Monografie popularnonaukowe. Jesion. PAN Instytut Dendrologii, Poznań-Kórnik. Tom
17:.
4. Rudawska M. 2006. Mikoryza. W: Nasze Drzewa Leśne. Monografie popularnonaukowe. Dęby. PAN Instytut Dendrologii, Poznań-Kórnik. Tom 11:
264-303.
5. Strzelczyk E. 2000. Znaczenie aktinoryzy dla leśnictwa. Sylwan 4: 7-17.
6. Turnau K. 1999. Mikoryza klonu. W: Nasze Drzewa Leśne. Monografie popularnonaukowe. Klony. PAN Instytut Dendrologii, Poznań-Kórnik. Tom
18: 163-186.
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:

38 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 ECTS

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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Potrafi scharakteryzować rodzaje symbioz korzeniowych roślin naczyniowych

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W01, K1_W02

02

Rozumie sposób funkcjonowania ektomikoryzy i jej wpływ na procesy fizjologiczne drzewa,

K1_W01, K1_W02, K1_W05

zna warunki konieczne do jej tworzenia i zagrożenia dla funkcjonowania
03

Zna metody sterowanej mikoryzacji drzew leśnych

K1_W02, K1_W05

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

ECTS 2)

Nazwa przedmiotu1):

Edukacja przyrodniczo-leśna

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Nature and forest education

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Ewa Referowska-Chodak

Prowadzący zajęcia6):

Ewa Referowska-Chodak

Jednostka realizująca7):

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

1

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

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień …I….

Cykl dydaktyczny10):

Sem. zimowy (st. stacj.)

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

rok …IV

c) stacjonarne / niestacjonarne

Zapoznanie studentów z tematyką edukacji przyrodniczej i leśnej społeczeństwa pod kątem treści i metod (w
zależności od grup wiekowych i miejsca edukacji), środków (m.in. ścieżki dydaktyczne, tablice informacyjne,
wystawy), realizatorów (zwł. edukacja nieformalna)
a) wykłady
………………………...……………………………………
…………; liczba godzin ..10.....;

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

b)

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

c)

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

d)

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

podająca (wykład z użyciem sprzętu multimedialnego)
problemowa (możliwość dyskusji w trakcie wykładu i prezentacje w trakcie ćwiczeń)
praktyczna (realizacja i prezentacja projektów na zajęciach)
Wykłady: Edukacja leśna na tle edukacji ekologicznej (definicje, nurty, treści, metody). Ścieżki dydaktyczne (cele
dydaktyczne, tematyka, wyposażenie, zalety, wady, etapy przygotowania koncepcji ścieżki, różne aspekty
wykonania ścieżki, ścieżki dla osób niepełnosprawnych, zasady tworzenia tablic informacyjnych, karty pracy i
arkusze oceny). Jak i gdzie edukować? (edukacja kameralna i terenowa, bierna/czynna, organizacja,
scenariusze zajęć, pomoce, wystawy). Konflikty – komunikacja społeczna – edukacja (przyczyny konfliktów
wokół ochrony środowiska, przyrody i leśnictwa, sposoby rozwiązywania konfliktów, środki komunikacji
społecznej – zalety i wady, kompleksowy plan komunikacji społecznej w ochronie przyrody, gdzie i jak leśnicy
mogą wykorzystać znajomość planu komunikacji społecznej, wdrażanie zasad komunikacji społecznej w
ochronie przyrody). Nieformalna realizacja edukacji ekologicznej i leśnej.
Ćwiczenia kameralne: Zajęcia organizacyjne. Prezentacje studentów na zadany temat związany z edukacją
ekologiczną/leśną. Projekt - przygotowanie projektu tablicy edukacyjnej. Prezentacje studentów dot. wybranych
konfliktów wokół ochrony środowiska/leśnictwa z uwzględnieniem przyczyn, stron, przebiegu, zastosowanych
metod rozwiązania i perspektyw.

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

Efekty kształcenia18):

04 - zna zasady rozwiązywania konfliktów społecznych
01 - wie, jakie treści, metody i środki edukacji
na tle ochrony środowiska/przyrody/leśnictwa
zastosować w zależności od wieku odbiorców
05 - potrafi zebrać informacje na zadany temat
02 - wie, jak zaprojektować ścieżkę dydaktyczną
związany z przedmiotem zajęć i publicznie go
03 - umie zaprojektować tablicę dydaktyczną
zaprezentować (samodzielnie lub w zespole)

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01-04 - pisemny test zaliczeniowy
03 - projekt na ocenę
06 - dwie prezentacje na ocenę (punkty)

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

sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Chrzanowski T. (red.) 2007. ABC edukacji leśnej. Wyd. CILP, Warszawa
2. Seria: Współczesne zagadnienia edukacji leśnej społeczeństwa. Studia i Materiały CEPL w Rogowie
3. Seria: Poradnik edukacji leśnej społeczeństwa. Wyd. CILP, Warszawa
4. Tablice informacyjne i foldery w edukacji przyrodniczej. Podręcznik o sposobach komunikacji. 2001. Wyd. CEPL, Rogów
5. Christensen J. V., Linnemann M. 2001. Interpretacja przyrody na dobry początek. Wyd. CEPL, Rogów
6. Kaczyńska M., Sienkiewicz J., Pisarski Z., Koziarek M. Podstawy komunikacji społecznej w ochronie przyrody. Wyd. REC (www.rec.org.pl)
7. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (2001)
UWAGI

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Fitopatologia leśna

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Forest Pathology

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr hab. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska prof. SGGW

Prowadzący zajęcia6):

dr hab. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska prof. SGGW, dr hab. Andrzej Szczepkowski, dr Jacek Piętka

Jednostka realizująca7):

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

ECTS 2)

4

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

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień I rok 2

Cykl dydaktyczny10):

Semestr letni

Jęz. wykładowy11): Polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

c) stacjonarne

Zapoznanie studentów z chorobami drzew leśnych i biologicznym niszczeniem drewna. Przyczynami,
przebiegiem i skutkami chorób oraz możliwościami ochrony przed nimi.

l)

Wykłady; liczba godzin 20;

m)

Ćwiczenia laboratoryjne; liczba godzin 26;

n)

Ćwiczenia terenowe; liczba godzin 6;

Prezentacja multimedialna, prezentacja okazów grzybów i objawów chorób, samodzielnie wykonywane
obserwacje makroskopowe i mikroskopowe grzybów i objawów chorób, samodzielny zbiór grzybów i
objawów chorobowych, zbiór danych empirycznych w terenie, grupowy projekt studencki,
Wykłady

Etiologia chorób drzew leśnych. Abiotyczne czynniki chorobotwórcze. Wirusy, wiroidy. Biotyczne
czynniki chorobotwórcze: bakterie, nicienie, rośliny kwiatowe – biologia i systematyka

Biologia i systematyka grzybów i organizmów grzybopodobnych (królestwa: Protozoa, Chromista,
Fungi).

Fazy i przebieg procesu chorobowego roślin. Rola rośliny – gospodarza w procesie chorobowym.
Mechanizmy i reakcje odpornościowe roślin. Rola patogenu w procesie chorobowym, wpływ
środowiska na przebieg chorób roślin drzewiastych. Ogólny i szczegółowy podział objawów
chorobowych.

Profilaktyka dyspozycyjna i infekcyjna oraz terapia w ochronie lasu. Metody zwalczania chorób
drzew leśnych: kwarantannowe, hylotechniczne, mechaniczne, fizyczne, biologiczne, hodowli
odpornościowej. Metoda chemiczna.
Ćwiczenia laboratoryjne

Choroby igieł: wiosenna i jesienna osutka sosny (Lophodermium seditiosum, Lophodermium pinastri,
Sclerophoma pithyophila, Cyclaneusma minus, Lophodermella sulcigena), opadzina modrzewia
(Meria laricis), szkocka osutka daglezji (Rhabdocline pseudotsugae), czerń kosówkowa (Herpotrichia
juniperi),

Choroby liści: mączniak prawdziwy dębu (Microsphaera alphitoides), mączniak prawdziwy klonu
(Uncinula bicornis, U. tulasnei), czerniak klonu (Rhytisma acerinum), antraknoza (Apiognomonia
spp.).

Choroby gałęzi i pni: holenderska choroba wiązów (Ophiostioma ulmi), zamieranie pędów sosny
(Gremmeniella abietina, Cenangium ferruginosum), zamieranie drzew liściastych, rdze drzew:
skrętak sosny (Melampsora pinitrqua), rak jodły (Melampsorella caryopyllacearum), rdza kory sosny
(Cronartium flaccidum, Endocronartium pini), rdza kory wejmutki (Cronartium ribicola), rak mdrzewia
(Lachnellula willkommii), gruzełek cynobrowy (Nectria cinnabarina).

Rozkład drewna: typy zgnilizn drewna, czyreń sosny (Phellinus pini), czyreń ogniowy (Phellinus
igniarius), hubiak pospolity (Fomes fomentarius), gmatwek dębowy (Deadalea quercina), białoporek
brzozowy (Piptoporus betulinus), żółciak siarkowy (Leatiporus sulphureus), błyskoporek podkorowy
(Inonotus obliquus).

Choroby surowca i drewna użytkowego: skórnik szorstki (Stereum hirsutum), chrząstkoskórnik
purpurowy (Chondrostereum purpureum), korownica okazała (Phanerochaete gigantea), niszczyca
płotowa (Gloeophyllum sepiarium), pniarek obrzeżony (Fomitopsis pinicola), rozszczepka pospolita
(Schizophyllum commune), wrośniak różnobarwny (Trametes versicolor), wrośniak szorstki
(Trametes hirsuta), niszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum), lakownica spłaszczona
(Ganoderma lipsiense), boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus).

Choroby korzeni: huba korzeni (Heterobasidion annosum), opieńkowa zgnilizna korzeni –
armilarioza (Armillaria ostoyae i inne).

Choroby nasion, owoców i siewek: pasożytnicza zgorzel siewek (Fusarium spp., F. oxysporum,
Rhizoctonia solani, Cylindrocarpon destructans, Alternaria alternata, Pythium debaryanum,
Phytophthora cactorum), mumifikacja żołędzi (Ciboria batschiana),.

Grzyby domowe: stroczek domowy (Serpula lacrimans), gnilca mózgowata (Coniophora puteana),
zasady zwalczania grzybów domowych.

Barwice drewna: sinizna (Ophiostoma picea, Ceratocystis spp., Discula pinicola, Sclerophoma
pithyophila, Aureobasidium pullulans, Leptographium lundbergii, Alternaria spp., Bispora monilioides
i inne).

Mikoryzy drzew leśnych: ektomikoryza, mikoryza arbuskularna, rola mikoryz w ekosystemach
leśnych

Ochrona grzybów a stan zdrowotny drzew i drzewostanów.






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

Efekty kształcenia18):

Ćwiczenia terenowe
Ocena stanu zdrowotnego i sanitarnego drzewostanów w różnych klasach wieku w wybranych
oddziałach
Oznaczenie i opis chorób oraz grzybów chorobotwórczych stwierdzonych w badanych
drzewostanach.
Opracowanie projektu zaleceń metod, środków oraz zabiegów profilaktycznych i terapeutycznych.

Botanika leśna
Rozpoznawanie gatunków drzew leśnych, roślin zielnych i krzewiastych, znajomość budowy anatomicznej
i morfologicznej drzew leśnych
01
–
Zna
podstawy
etiologii,
patogenezy,
05 – Umie przeprowadzić ocenę stanu
symptomatologii chorób drzew leśnych
zdrowotnego drzewostanu i zaprojektować
02 – Zna metody ochrony roślin przed chorobami
zabiegi
profilaktyczne,
interwencyjne
i
03 – Zna symptomy, przebieg, sposoby ograniczania i
terapeutyczne
zwalczania chorób drzew leśnych i biologicznego
…niszczenia drewna
…04 – Potrafi rozpoznać objawy chorób drzew leśnych,
…grzyby patogeniczne i rozkładające surowiec drzewny

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Kolokwium ustne na ćwiczeniach 03, 04
Ocena zbioru grzybów i objawów chorobowych wykonanego samodzielnie 04
Ocena grupowego projektu z ćwiczeń terenowych 05
Egzamin pisemny 01,02, 03

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

Karta zaliczenia rozpoznawania grzybów i objawów chorób, treść pytań kolokwialnych wraz z oceną
Karta zielnikowa
Sprawozdanie z ćwiczeń terenowych
Treść pytań egzaminacyjnych z oceną

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):

Kolokwium 40%, zbiór 5%, ćwiczenia terenowe 5%, egzamin 50%

Miejsce realizacji zajęć22):

Sala dydaktyczna, teren

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Mańka K., 1998. Fitopatologia leśna. PWRiL, Warszawa, wyd.VI
2. Borecki Z., 1996. Nauka o chorobach roślin. PWRiL. Warszawa.
3. Gerhardt E., 2006. Grzyby. Wielki ilustrowany przewodnik. KDC, Warszawa
4. Gumińska B., Wojewoda W., 1988. Grzyby i ich oznaczanie. PWRiL, Warszawa, wyd. IV.
5. Kryczyński S., 2001. Podstawy fitopatologii. Fundacja Rozwój SGGW.
6. Kryczyński S., Weber Z. 2010. Fitopatologia. Tom 1 Podstawy fitopatologii. PWRiL, Poznań, wyd I.
7. Łakomy P., Kwaśna H., 2008. Atlas Hub. MULICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
…
UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

ECTS 2)

2

Nazwa przedmiotu1):

Ochrona przyrody

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Nature protection

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Ewa Referowska-Chodak

Prowadzący zajęcia6):

Ewa Referowska-Chodak + pracownicy Zakładu

Jednostka realizująca7):

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 …I….

Cykl dydaktyczny10):

Sem. letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

rok …III…

c) stacjonarne / niestacjonarne

Zapoznanie studentów z tematyką szeroko pojętej ochrony przyrody w Polsce, a w szczególności w lasach
(prawo, formy ochrony, problemy, możliwości działania)
a) wykłady
………………………...……………………………………
…………; liczba godzin ..10.....;

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

b)

ćwiczenia kameralne………………………..…………………………………; liczba godzin ...13....;

c)

ćwiczenia terenowe …………………………..………………………………; liczba godzin ...6....;

d)

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

podająca (wykład z użyciem sprzętu multimedialnego)
problemowa (możliwość dyskusji w trakcie zajęć)
praktyczna (realizacja projektu)
Wykłady: Historia ochrony przyrody (motywy, kierunki), definicja i cele ochrony przyrody, prawo ochrony
przyrody w Polsce (krajowe - strategie, polityki, ustawy, rozporządzenia, uchwały; międzynarodowe - dyrektywy,
konwencje). Parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary
Natura 2000 (definicje, aktualne dane liczbowe, funkcje, zasady ochrony i gospodarowania, problemy). Ochrona
siedlisk przyrodniczych, lasy ochronne, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej,
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, pomniki przyrody (definicje, aktualne dane liczbowe, funkcje, zasady
ochrony i gospodarowania, problemy). Ochrona gatunkowa (motywy historyczne, definicje, ochrona gatunkowa
roślin, grzybów i zwierząt – współczesne motywy, prawo krajowe, sposoby ochrony; prawo międzynarodowe;
gatunki zagrożone wyginięciem – czerwone listy i księgi, czynna ochrona – restytucje, introdukcje, reintrodukcje,
translokacje, zasilanie populacji).
Ćwiczenia kameralne: Wprowadzenie do zajęć. Udział społeczeństwa w ochronie przyrody (możliwości,
przykłady). Ochrona różnorodności biologicznej w lasach (poziom genetyczny, gatunkowy, ekosystemowy,
krajobrazowy). Realizacja i prezentacja praktycznych projektów związanych z ochroną przyrody w lasach.
Ćwiczenia terenowe: Różne aspekty i problemy funkcjonowania parku narodowego: zróżnicowanie reżimów
ochronności (ochrona ścisła, ochrona czynna – m.in. wykaszanie łąk, przebudowa drzewostanów, ochrona
krajobrazowa); problem szkód od zwierzyny; programy czynnego przywracania gatunków (ryś, łoś, bóbr, cis,
modrzew polski...); działalność edukacyjna (Centrum Edukacji w Izabelinie, Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w
Granicy); problem dużej presji ludzi na teren Parku (zabudowa w otulinie Parku, wydeptywanie runa,
zaśmiecanie, pożary, nielegalne grzybobrania); problem pozyskania środków pieniężnych na działalność
ochronną; problem wykupu gruntów prywatnych w granicach Parku; metody ograniczania obecności gatunków
obcych rodzimej florze i faunie; działalność badawcza prowadzona na terenie Parku

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

Podstawowe informacje dotyczące ochrony przyrody z zakresu szkoły średniej

Efekty kształcenia18):

01 - zna przepisy prawa regulujące ochronę przyrody
w Polsce, w szczególności w lasach
02 - zna formy ochrony przyrody w Polsce i ich
przeznaczenie
03 - potrafi przedstawić różne sposoby ochrony
przyrody w lasach (ochrona konserwatorska,
zrównoważone użytkowanie, ekologizacja gospodarki
leśnej)
04 - ma świadomość zagrożeń dla przyrody i metod
przeciwdziałania im, w tym możliwości własnego
uczestnictwa w ochronie przyrody

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01-05 - pisemny test zaliczeniowy (osobno z wykładów/ćwiczeń terenowych i ćwiczeń kameralnych)
06 - projekt na ocenę (punkty)

05 - zna problematykę funkcjonowania parku
narodowego na przykładzie Kampinoskiego PN
06 - potrafi zebrać informacje/przeprowadzić badania
na zadany temat związany z przedmiotem zajęć
(samodzielnie lub w zespole)

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Lista obecności z uzyskanymi ocenami
kształcenia 20):
Pisemne zaliczenie teoretycznych treści wykładów, ćwiczeń kameralnych i ćwiczeń terenowych Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
uzyskanie co najmniej 51% punktów. Część praktyczna ćwiczeń kameralnych (projekt + prezentacja) –
końcową21):
max. równowartość połowy liczby punktów z pisemnego zaliczenia. Ocena końcowa - na podstawie

sumy w/w punktów, skala ocen: 51-60% maksymalnej liczby punktów - dostateczna, 61-70% dostateczna plus, 71-80% - dobra, 81-90% - dobra plus, 91-100% - bardzo dobra
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala dydaktyczna, obiekty terenowe

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. Andrzejewski R., Weigle A. (red.) 2003. Różnorodność biologiczna Polski. Wyd. NFOŚ.
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. Gwiazdowicz D. J. (red.) 2006. Gospodarka leśna a ochrona przyrody. Wydawnictwo PTL, Poznań
7. Herbich J. (red.) 2004. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Tom 5 - Bory i lasy. Wyd. Min. Środowiska, Warszawa
8. Pullin A. S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wyd. PWN, Warszawa.
9. Wiśniewski J., Gwiazdowicz. D. J. 2004. Ochrona przyrody. Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
10. Symonides E. 2008. Ochrona przyrody. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
UWAGI24): ze względu na zmieniające się uwarunkowania prawne i rozwój dziedziny, jaką jest ochrona przyrody, zakłada się możliwość modyfikacji
programu

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Fotogrametria i teledetekcja w urządzaniu lasu

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Photogrammetry and Remote Sensing in Forest Management

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr hab. Krzysztof Będkowski, prof. SGGW, prof. dr hab. Jerzy Mozgawa

Prowadzący zajęcia6):
Jednostka realizująca7):

Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot fakultatywny
……………………….

Cykl dydaktyczny10):

Semestr 6 letni

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):

2

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):

Założenia i cele przedmiotu12):

ECTS 2)

b) stopień 1…….

rok 3……

c) stacjonarne / niestacjonarne

Jęz. wykładowy11): w języku
polskim
Przedmiot wyjaśnia podstawy i sposoby wykorzystania obrazów lotniczych i satelitarnych dla potrzeb urządzania
lasu – określania podstawowych cech taksacyjnych drzewostanów, stanu zdrowotnego, pozyskiwania danych do
celów kartograficznych oraz inwentaryzacji zapasu drzewostanów.
o)

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

p)

Ćwiczenia laboratoryjne…………………………………………………………………… liczba godzin 20;

Wykład, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe.
Wykłady

Wprowadzenie – zmienność sezonowa, siedliskowa i gatunkowa własności spektralnych środowiska
leśnego

Własności obrazów zarejestrowanych przez średnio- i wysokorozdzielcze systemy teledetekcji
satelitarnej. Systemy radarowe TerraSAR-X i COSMO-SkyMed. Przydatność obrazów satelitarnych
zakresu optycznego i radarowego w urządzaniu lasu.

Cyfrowe stacje fotogrametryczne i ich wykorzystanie do zbierania danych istotnych w urządzaniu lasu.

Ortofotomapa – ortorektyfikacja obrazów lotniczych, tworzenie ortofotomap.

Dokładność opracowań fotogrametrycznych.
Ćwiczenia kameralne

Pełny opis przedmiotu15):





Opracowywanie obrazów lotniczych dla potrzeb urządzania lasu – określanie podstawowych cech
taksacyjnych drzewostanów, ocena stanu zdrowotnego, delimitacja granic wyłączeń leśnych,
inwentaryzacja zapasu drzewostanów – realizacja projektu z wykorzystaniem cyfrowych stacji
fotogrametrycznych Video-Stereo-Digtizer (VSD) oraz Digital Video Plotter (DVP).
Przygotowanie cyfrowych wielokanałowych obrazów satelitarnych do interpretacji terenowej. Cyfrowe
przetwarzanie pojedynczych kanałów obrazu wielospektralnego. Transformacja wybranych kanałów
do kompozycji barwnych.

Ćwiczenia terenowe

Terenowa analiza odwzorowania struktury poziomej wybranych drzewostanów Lasu Kabackiego na
kompozycjach barwnych uzyskanych z obrazów satelitarnych. Kombinowane (lotnicze i naziemne)
metody taksacji lasu i inwentaryzacji zapasu drzewostanu – porównanie wyników pomiarów
fotogrametrycznych i naziemnych. Dyskusja możliwości i granic stosowania fotogrametrii w
urządzaniu lasu na wybranych przykładach na terenie kampusu uczelni oraz Lasu Kabackiego.
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01 - Zna czynniki wpływające na własności spektralne
środowiska leśnego.
02 – Zna własności średnio- i wysokorozdzielczych
systemów teledetekcji satelitarnej.
03 – Zna zasady przygotowania obrazów do pomiarów
na
cyfrowych
stacjach
fotogrametrycznych,
sporządzania ortofotomap i zagadnienia dotyczące
dokładności opracowań fotogrametrycznych.
04 - Zna elementarne operacje z zakresu cyfrowego
przetwarzania obrazów.

05 – Potrafi wykorzystać dane teledetekcyjne i
fotogrametryczne do oceny wielkości zapasu
drzewostanów.
06 – Potrafi, posługując się cyfrowymi stacjami
fotogrametrycznymi, wykonać pomiary wybranych cech
jakościowych i ilościowych drzew i drzewostanów
07 – Potrafi pozyskiwać, przetwarzać i prezentować
informacje o lesie, posługując się nowoczesnymi
technologiami fotogrametrii i teledetekcji
08 – Dba o jakość i staranność wykonywanych
opracowań.

Efekty 1 do 8 – projekty zorientowane problemowo.

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Efekty 1do 8 – projekty zorientowane problemowo.
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Projekty zorientowane problemowo (100%).
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Ćwiczenia w laboratorium fotogrametrycznym i komputerowym.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Adamczyk J., Będkowski K. 2005, 2007. Metody cyfrowe w teledetekcji. Wydawnictwo SGGW.
2. Bernasik J., 2003: Elementy fotogrametrii i teledetekcji. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
3. Kurczyński Z. 2006. Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi. T.1,2. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
4. Geomatyka w Lasach Państwowych. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa 2010. Rozdz.14. Elektroniczna wersja do pobrania ze
strony www.geomatyka.lasy.gov.pl/web/geomatyka.
5. Piekarski E. 2000. Podstawy fotogrametrii i fotointerpretacji leśnej. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
6. Kurczyński Z., Preuss R., 2006: Podstawy fotogrametrii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
UWAGI24):

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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Zna czynniki wpływające na własności spektralne środowiska leśnego

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W01

02

Zna własności średnio- i wysokorozdzielczych systemów teledetekcji satelitarnej.

K1_W03

03

K1_W03

04

Zna zasady przygotowania obrazów do pomiarów na cyfrowych stacjach
fotogrametrycznych, sporządzania ortofotomap i zagadnienia dotyczące dokładności
opracowań fotogrametrycznych.
Zna elementarne operacje z zakresu cyfrowego przetwarzania obrazów.

05

Potrafi wykorzystać dane teledetekcyjne i fotogrametryczne do oceny wielkości zapasu

K1_U04

K1_W09

drzewostanów.
06

Potrafi, posługując się cyfrowymi stacjami fotogrametrycznymi, wykonać pomiary

K1_U04

wybranych cech jakościowych i ilościowych drzew i drzewostanów
07

08

Potrafi pozyskiwać, przetwarzać i prezentować informacje o lesie posługując się

K1_U12, K1_U13, K1_U14, K1_U15,

nowoczesnymi technologiami fotogrametrii teledetekcji

K1_K01

Dba o jakość i staranność wykonywanych opracowań.

K1_K06

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):
Wykłady
Ćwiczenia laboratoryjne i terenowe
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na egzaminie
Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych
Przygotowanie do kolokwium
Przygotowanie do egzaminu
Razem:

10h
20h
5h
15h

50h
2 ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady
10h
Ćwiczenia laboratoryjne
20h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
5h
Egzamin
h
Razem:
35h
1 ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym:
Ćwiczenia laboratoryjne i terenowe
20h
Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych
15h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
5h
Razem:
40h
1 ECTS

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Podstawy użytkowania map

Tłumaczenie nazwy na jęz.
angielski3):

Specialisation - Basics of map reading

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr Tomasz Olenderek

Prowadzący zajęcia6):

Dr Tomasz Olenderek

Jednostka realizująca7):

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

Wydział, dla którego przedmiot
jest realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) specjalizacyjny

b) 1 stopień, IV rok

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studentów w zakresie znajomości oraz zasad użytkowania map
topograficznych i wybranych map tematycznych, przedstawiających środowisko przyrodnicze.

Formy dydaktyczne, liczba
godzin13):

a)

ECTS

2

c) stacjonarne

wykład: 30 godzin

Metody dydaktyczne14):

Wykład, praca z mapami.

Pełny opis przedmiotu15):

Kryteria oceny map: podstawy matematyczne, pełność treści, jakość generalizacji, aktualność, jakość szaty
graficznej. Polskie mapy topograficzne. Wybrane, średnioskalowe mapy tematyczne: mapa sozologiczna,
hydrograficzna, geośrodowiskowa, hydrogeologiczna itp. Mapy turystyczne obszarów leśnych. Mapy
propagandowe o tematyce ekologicznej.

Wymagania formalne
(przedmioty wprowadzające)16):

Geodezja leśna lub inny przedmiot obejmujący podstawy wiedzy o mapach.

Założenia wstępne17):

Student zna w teorii i praktyce podstawowe zasady redakcji i użytkowania map.

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

W01 – Student zna kryteria oceny mapy.
U01 – Student potrafi dokonać oceny mapy.
W02 – Student zna cechy wybranych, polskich map
U02 – Student potrafi wykonywać proste zadania
topograficznych i tematycznych.
związane z użytkowaniem mapy.
W03 – Student zna cechy map propagandowych o
K01 – Student dba o jakość i staranność
tematyce ekologicznej.
wykonywanych zadań.
W01, U01, K01 – ocena mapy przedstawiającej obszar leśny według poznanych kryteriów,
W02, U02, K01 – czytanie treści mapy oraz dokonywanie prostych pomiarach kartometrycznych,
W02, K01 – sporządzenie wykazu arkuszy określonych map dostępnych dla danego terytorium,
W03, K01 – prezentacja wybranej mapy propagandowej o tematyce ekologicznej.

Forma dokumentacji
Złożone prace z oceną. Zbiorcza, imienna lista ocen poszczególnych zadań.
osiągniętych efektów kształcenia
20):
Elementy i wagi mające wpływ
Oceny z wykonanych prac – 100%
na ocenę końcową21):
Sala dydaktyczna w Zakładzie Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej ze stołami odpowiednimi do pracy z
Miejsce realizacji zajęć22):
mapami.
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Medyńska-Gulij, B. 2011. Kartografia i geowizualizacja. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
2. Pasławski, J. red. 2006 lub 2010. Wprowadzenie do kartografii i topografii. Wyd. Nowa Era, Wrocław.
UWAGI24): Obowiązuje konieczność terminowego wykonania wszystkich prac. Przeliczanie punktów na oceny: 90-100% pkt. – ocena bdb, 8089% - db+, 70-79% - db, 60-69% - dst+, 50-59% dst, 0-49% ndst.
Liczba uczestników zajęć ograniczona do 30.
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:

50

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

0,6

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

0,0

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr/symbol
efektu
W01
W02
W03
U01
U02
K01

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Student zna kryteria oceny mapy.
Student zna cechy wybranych, polskich map topograficznych i tematycznych.
Student zna cechy map propagandowych o tematyce ekologicznej.
Student potrafi dokonać oceny mapy.
Student potrafi wykonywać proste zadania związane z użytkowaniem mapy.
Student dba o jakość i staranność wykonywanych zadań.

Odniesienie do efektów
dla programu kształcenia
na kierunku
K1_W03 (+)
K1_W03 (+)
K1_W03 (+)
K1_U12 (+)
K1_U12 (+)
K1_K06 (+)

Rok akademicki:

Grupa przedmiotów:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne- Techniki geoinformacyjne

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Geoinformation technique

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr hab. Krzysztof Będkowski

Prowadzący zajęcia6):
Jednostka realizująca7):

Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot specjalizacyjny
……………………….

Cykl dydaktyczny10):

Semestr 6 letni

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

ECTS 2)

3

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):

Założenia i cele przedmiotu12):

Numer katalogowy:

b) stopień 1…….

rok 3……

c) stacjonarne / niestacjonarne

Jęz. wykładowy11): w języku
polskim
Przedmiot wyjaśnia podstawy i sposoby wykorzystania obrazów lotniczych i satelitarnych dla potrzeb urządzania
lasu – określania podstawowych cech taksacyjnych drzewostanów, stanu zdrowotnego, pozyskiwania danych do
celów kartograficznych oraz inwentaryzacji zapasu drzewostanów.
Celem przedmiotu jest także przekazanie wiedzy w zakresie funkcjonowania i zastosowania współczesnych
instrumentów geodezyjnych (tachimetr elektroniczny, odbiorniki GNSS, dalmierz laserowy) w pomiarach
inwentaryzacyjnych i realizacyjnych oraz wykorzystania techniki cyfrowej w obróbce wyników tych pomiarów.

q)

Wykład……………………………………………………………………………………; liczba godzin 25;

r)

Ćwiczenia laboratoryjne…………………………………………………………………… liczba godzin 35;

Wykład, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe.
Fotogrametria i teledetekcja w urządzaniu lasu
Wykłady (10h)

Wprowadzenie – zmienność sezonowa, siedliskowa i gatunkowa własności spektralnych środowiska
leśnego.

Własności obrazów zarejestrowanych przez średnio- i wysokorozdzielcze systemy teledetekcji
satelitarnej. Systemy radarowe TerraSAR-X i COSMO-SkyMed. Przydatność obrazów satelitarnych
zakresu optycznego i radarowego w urządzaniu lasu.

Cyfrowe stacje fotogrametryczne i ich wykorzystanie do zbierania danych istotnych w urządzaniu lasu.

Ortofotomapa – ortorektyfikacja obrazów lotniczych, tworzenie ortofotomap.

Dokładność opracowań fotogrametrycznych.
Ćwiczenia kameralne i terenowe (20h)

Opracowywanie obrazów lotniczych dla potrzeb urządzania lasu – określanie podstawowych cech
taksacyjnych drzewostanów, ocena stanu zdrowotnego, delimitacja granic wyłączeń leśnych,
inwentaryzacja zapasu drzewostanów – realizacja projektu z wykorzystaniem cyfrowych stacji
fotogrametrycznych Video-Stereo-Digtizer (VSD) oraz Digital Video Plotter (DVP).

Przygotowanie cyfrowych wielokanałowych obrazów satelitarnych do interpretacji terenowej. Cyfrowe
przetwarzanie pojedynczych kanałów obrazu wielospektralnego. Transformacja wybranych kanałów
do kompozycji barwnych.

Terenowa analiza odwzorowania struktury poziomej wybranych drzewostanów Lasu Kabackiego na
kompozycjach barwnych uzyskanych z obrazów satelitarnych. Kombinowane (lotnicze i naziemne)
metody taksacji lasu i inwentaryzacji zapasu drzewostanu – porównanie wyników pomiarów
fotogrametrycznych i naziemnych. Dyskusja możliwości i granic stosowania fotogrametrii w
urządzaniu lasu na wybranych przykładach na terenie kampusu uczelni oraz Lasu Kabackiego.
Współczesne metody pomiaru przestrzeni leśnej
Ćwiczenia laboratoryjne:
Analiza dostępnej dokumentacji (danych wyjściowych) dla obiektu pomiaru. Opracowanie projektu pomiaru.
Ustalenie zestawu sprzętu pomiarowego i wstępna jego konfiguracja (ustalenie parametrów, wprowadzenie
danych wyjściowych). Transfer wyników pomiaru do geodezyjnego oprogramowania obliczeniowego.
Wykonanie kontroli i wyrównania obserwacji oraz obliczenia współrzędnych punktów pomierzonych obiektów.
Import współrzędnych punktów do leśnej mapy numerycznej oraz tworzenie struktury obiektów. Zapoznanie się
z technologią GNSS oraz DGPS (sieć stacji referencyjnych ASG-EUPOS oraz stacje własne), techniki zbierania
danych za pomocą odbiorników do nawigacji satelitarnej, przygotowanie danych i konfiguracja urządzeń,
planowanie sesji pomiarowej w oparciu o lokalizację mierzonego obiektu, uruchomienie stacji bazowej,
obliczenie uchylenia magnetycznego, generalizacja danych z pomiarów GNSS, aktualizacja treści oddziału
leśnego na podstawie zebranych danych pomiarowych.
Ćwiczenia terenowe:
Zapoznanie się z budową, działaniem i obsługą wybranych tachimetru elektronicznego. Przeprowadzenie
pomiarów związanych z wyznaczeniem podstawowych wielkości geometrycznych (między innymi: odległość, kąt
poziomy i pionowy, różnica wysokości) pozwalających wyznaczyć położenie mierzonych obiektów w układzie
współrzędnych topograficznych. Przeprowadzenie pomiarów związanych z poszukiwaniem w terenie punktu o
zadanych współrzędnych topograficznych. Wyznaczanie współrzędnych obiektów punktowych i liniowych za
pomocą odbiorników do nawigacji satelitarnej, zebranie danych niezbędnych do wyznaczenia uchylenia
magnetycznego, pomiar wybranych fragmentów przestrzeni leśnej za pomocą ręcznego dalmierza laserowego.

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):
Miejsce realizacji zajęć22):

Geodezja leśna, Systemy informacji przestrzennej
Niezbędne: znajomość podstaw geometrii na płaszczyźnie, geometrii analitycznej i zasad rachunku. Wskazane:
znajomość programu edycji grafiki wektorowej, obsługa programu z rodziny arkusza kalkulacyjnego.
W_01 - Zna czynniki wpływające na własności
spektralne środowiska leśnego.
U_03 – Potrafi pozyskiwać, przetwarzać i prezentować
W_02 – Zna własności średnio- i wysokorozdzielczych
informacje o lesie, posługując się nowoczesnymi
systemów teledetekcji satelitarnej.
technologiami fotogrametrii i teledetekcji.
W_03 – Zna zasady przygotowania obrazów do
U_04 – Potrafi zaprojektować konstrukcję pomiarów
pomiarów na cyfrowych stacjach fotogrametrycznych,
geodezyjnych, zebrać odpowiedni zestaw danych
sporządzania ortofotomap i zagadnienia dotyczące
wyjściowych oraz dopasować stosowny sprzęt
dokładności opracowań fotogrametrycznych.
geodezyjny do zaplanowanych metod pomiarowych (w
W_04 - Zna elementarne operacje z zakresu
tym umie przygotować konfigurację tachimetru
cyfrowego przetwarzania obrazów.
elektronicznego).
W_05 – Rozumie ideę działania systemu GNSS oraz
U_05 – Potrafi przeprowadzić pomiar, odpowiednio
DGPS, potrafi zaplanować sesję pomiarową oraz
rejestrując dane w pamięci tachimetru elektronicznego.
dobrać właściwą metodę pomiaru przestrzeni leśnej za
Umie wykonać prawidłową dokumentację (szkic)
pomocą odbiornika nawigacji satelitarnej.
pomiarową.
W_06 – Weryfikuje wyniki uzyskane z pomiarów
U_06 – Potrafi przeprowadzić obliczenia kontrolne,
terenowych za pomocą odbiorników nawigacyjnych,
sprawdzające poprawność wykonania pomiarów
umie przeprowadzić proces generalizacji warstw
geodezyjnych
przy
wykorzystaniu
stosownego
liniowych, przeprowadza aktualizację geometrii leśnej
oprogramowania
do
przetwarzania
danych
mapy numerycznej na podstawie uzyskanych danych
geodezyjnych. Na podstawie wyrównanych wielkości
przestrzennych.
pomiarowych
potrafi
obliczyć
współrzędne
U_01 – Potrafi wykorzystać dane teledetekcyjne i
topograficzne mierzonych punktów a następnie
fotogrametryczne do oceny wielkości zapasu
wprowadzić te dane do mapy numerycznej.
drzewostanów.
U_07 – Przeprowadza prawidłowy pomiar wybranych
U_02 – Potrafi, posługując się cyfrowymi stacjami
elementów struktury geometrycznej leśnej mapy
fotogrametrycznymi, wykonać pomiary wybranych
numerycznej.
cech jakościowych i ilościowych drzew i drzewostanów
K_01 – Dba o jakość i staranność wykonywanych
opracowań.

Zgodnie z opisami w sylabusach przedmiotów tworzących specjalizację dla semestru 6 - Fotogrametria i
teledetekcja w urządzaniu lasu oraz Współczesne metody pomiaru przestrzeni leśnej.
Zgodnie z opisami w sylabusach przedmiotów tworzących specjalizację dla semestru 6 - Fotogrametria i
teledetekcja w urządzaniu lasu oraz Współczesne metody pomiaru przestrzeni leśnej.
Zgodnie z opisami w sylabusach przedmiotów tworzących specjalizację dla semestru 6 - Fotogrametria i
teledetekcja w urządzaniu lasu oraz Współczesne metody pomiaru przestrzeni leśnej.
Ćwiczenia w laboratorium fotogrametrycznym i komputerowym, wykłady i ćwiczenia terenowe w Rogowie.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1.
Adamczyk J., Będkowski K. 2005, 2007. Metody cyfrowe w teledetekcji. Wydawnictwo SGGW.
2.
Bernasik J., 2003: Elementy fotogrametrii i teledetekcji. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
3.
Kurczyński Z. 2006. Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi. T.1,2. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
4.
Geomatyka w Lasach Państwowych. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa 2010. Rozdz.14. Elektroniczna wersja do pobrania
ze strony www.geomatyka.lasy.gov.pl/web/geomatyka.
5.
Piekarski E. 2000. Podstawy fotogrametrii i fotointerpretacji leśnej. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
6.
Kurczyński Z., Preuss R., 2006: Podstawy fotogrametrii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
7.
Kosiński W., 2010: Geodezja. Wydawnictwo naukowe PWN. Warszawa.
8.
Topcon. Instrukcja obsługi tachimetru elektronicznego serii GTS-100N.
9.
Lamparski J., Światek K., 2007. GPS w praktyce geodezyjnej. Wydawnictwo Gall. Katowice.
10.
Januszewski J., 2010. Systemy satelitarne GPS Galileo i inne. Wydawnictwo naukowe PWN. Warszawa.
11.
Gajderowicz I., 2009. Odwzorowania kartograficzne. Podstawy. Wydawnictwo UWM. Olsztyn.
UWAGI24): Przedmioty tworzące specjalizację dla semestru 6 - Fotogrametria i teledetekcja w urządzaniu lasu oraz Współczesne metody
pomiaru przestrzeni leśnej – są przedmiotami fakultatywnymi (do wyboru) dla studentów innych specjalizacji.
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:

…100……. h

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.:

……2…. ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol
efektu
W_01

Zna czynniki wpływające na własności spektralne środowiska leśnego

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W01

W_02

Zna własności średnio- i wysokorozdzielczych systemów teledetekcji satelitarnej.

K1_W03

W_03

Zna zasady przygotowania obrazów do pomiarów na cyfrowych stacjach
fotogrametrycznych, sporządzania ortofotomap i zagadnienia dotyczące dokładności
opracowań fotogrametrycznych.
Zna elementarne operacje z zakresu cyfrowego przetwarzania obrazów.

K1_W03

Rozumie ideę działania systemu GNSS oraz DGPS, potrafi zaplanować sesję pomiarową
oraz dobrać właściwą metodę pomiaru przestrzeni leśnej za pomocą odbiornika nawigacji
satelitarnej.
Weryfikuje wyniki uzyskane z pomiarów terenowych za pomocą odbiorników
nawigacyjnych, umie przeprowadzić proces generalizacji warstw liniowych, przeprowadza
aktualizację geometrii leśnej mapy numerycznej na podstawie uzyskanych danych
przestrzennych.
Potrafi wykorzystać dane teledetekcyjne i fotogrametryczne do oceny wielkości zapasu

K1_W03 (++), K1_U12 (+++),

W_04
W_05

W_06

U_01

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

K1_W09

K1_U13 (+++),
K1_W03 (++), K1_U12 (+++),
K1_U13 (+++), K1_U14 (+++), K1_K06 (+++)
K1_U04

drzewostanów.
U_02

Potrafi, posługując się cyfrowymi stacjami fotogrametrycznymi, wykonać pomiary

K1_U04

wybranych cech jakościowych i ilościowych drzew i drzewostanów
U_03

U_04

U_05

U_06

U_07

K_01

Potrafi pozyskiwać, przetwarzać i prezentować informacje o lesie posługując się

K1_U12, K1_U13, K1_U14, K1_U15,

nowoczesnymi technologiami fotogrametrii teledetekcji

K1_K01

Potrafi zaprojektować konstrukcję pomiarów geodezyjnych, zebrać odpowiedni zestaw
danych wyjściowych oraz dopasować stosowny sprzęt geodezyjny do zaplanowanych
metod pomiarowych (w tym umie przygotować konfigurację tachimetru elektronicznego).
Potrafi przeprowadzić pomiar, odpowiednio rejestrując dane w pamięci tachimetru
elektronicznego. Umie wykonać prawidłową dokumentację (szkic) pomiarową. Potrafi
zrealizować transfer danych pomiędzy przyrządem pomiarowym a komputerem.
Potrafi przeprowadzić obliczenia kontrolne, sprawdzające poprawność wykonania
pomiarów geodezyjnych przy wykorzystaniu stosownego oprogramowania do
przetwarzania danych geodezyjnych. Na podstawie wyrównanych wielkości pomiarowych
potrafi obliczyć współrzędne topograficzne mierzonych punktów a następnie wprowadzić te
dane do mapy numerycznej.
Przeprowadza prawidłowy pomiar wybranych elementów struktury geometrycznej leśnej
mapy numerycznej.

K1_U13 (+++), K1_W09 (+++), K1_W18 (++)

Dba o jakość i staranność wykonywanych opracowań.

K1_K06

K1_U14 (+++), K1_K01 (+++)

K1_U11 (++), K1_U12 (+++),
K1_U13 (+++), K1_K06 (+++)

K1_W03 (++), K1_U12 (+++),
K1_U13 (+++), K1_K01 (+++), K1_K06 (+++)

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):
Wykłady
Ćwiczenia laboratoryjne i terenowe
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na egzaminie
Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych
Przygotowanie do kolokwium
Przygotowanie do egzaminu
Razem:

25h
35h
5h
35h

100h
3 ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady
25h
Ćwiczenia laboratoryjne
35h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
5h
Egzamin
h
Razem:
65h
2 ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym:
Ćwiczenia laboratoryjne i terenowe
35h
Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych
35h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
5h
Razem:
75h
2 ECTS

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Techniki geoinformacyjne

Tłumaczenie nazwy na jęz.
angielski3):

Specialisation - Geoinformation techniques

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr hab. inż. Krzysztof Będkowski

Prowadzący zajęcia6):

Dr Tomasz Olenderek

Jednostka realizująca7):

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

Wydział, dla którego przedmiot
jest realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) specjalizacyjny

b) 1 stopień, IV rok

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studentów w zakresie znajomości oraz zasad użytkowania map
topograficznych i wybranych map tematycznych, przedstawiających środowisko przyrodnicze.

Formy dydaktyczne, liczba
godzin13):

a)

ECTS

2

c) stacjonarne

wykład: 30 godzin

Metody dydaktyczne14):

Wykład, praca z mapami.

Pełny opis przedmiotu15):

Podstawy użytkowania map
Kryteria oceny map: podstawy matematyczne, pełność treści, jakość generalizacji, aktualność, jakość szaty
graficznej. Polskie mapy topograficzne. Wybrane, średnioskalowe mapy tematyczne: mapa sozologiczna,
hydrograficzna, geośrodowiskowa, hydrogeologiczna itp. Mapy turystyczne obszarów leśnych. Mapy
propagandowe o tematyce ekologicznej.

Wymagania formalne
(przedmioty wprowadzające)16):

Geodezja leśna lub inny przedmiot obejmujący podstawy wiedzy o mapach.

Założenia wstępne17):

Student zna w teorii i praktyce podstawowe zasady redakcji i użytkowania map.

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

W01 – Student zna kryteria oceny mapy.
U01 – Student potrafi dokonać oceny mapy.
W02 – Student zna cechy wybranych, polskich map
U02 – Student potrafi wykonywać proste zadania
topograficznych i tematycznych.
związane z użytkowaniem mapy.
W03 – Student zna cechy map propagandowych o
K01 – Student dba o jakość i staranność
tematyce ekologicznej.
wykonywanych zadań.
W01, U01, K01 – ocena mapy przedstawiającej obszar leśny według poznanych kryteriów,
W02, U02, K01 – czytanie treści mapy oraz dokonywanie prostych pomiarach kartometrycznych,
W02, K01 – sporządzenie wykazu arkuszy określonych map dostępnych dla danego terytorium,
W03, K01 – prezentacja wybranej mapy propagandowej o tematyce ekologicznej.

Forma dokumentacji
Złożone prace z oceną. Zbiorcza, imienna lista ocen poszczególnych zadań.
osiągniętych efektów kształcenia
20):
Elementy i wagi mające wpływ
Oceny z wykonanych prac – 100%
na ocenę końcową21):
Sala dydaktyczna w Zakładzie Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej ze stołami odpowiednimi do pracy z
Miejsce realizacji zajęć22):
mapami.
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Medyńska-Gulij, B. 2011. Kartografia i geowizualizacja. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
2. Pasławski, J. red. 2006 lub 2010. Wprowadzenie do kartografii i topografii. Wyd. Nowa Era, Wrocław.
UWAGI24): Obowiązuje konieczność terminowego wykonania wszystkich prac. Przeliczanie punktów na oceny: 90-100% pkt. – ocena bdb, 8089% - db+, 70-79% - db, 60-69% - dst+, 50-59% dst, 0-49% ndst.
Liczba uczestników zajęć ograniczona do 30. Przedmiot jest obowiązkowy dla studentów zapisanych na specjalizację Techniki geoinformacyjne
oraz fakultatywny (do wyboru) dla studentów pozostałych specjalizacji. Opis przedmiotu jest identyczny z opisem przedmiotu Podstawy
użytkowania map, który jako jedyny tworzy specjalizację Techniki geoinformacyjne w semestrze 7.
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:

50

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

0,6

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

0,0

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr/symbol
efektu
W01
W02
W03
U01
U02
K01

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Student zna kryteria oceny mapy.
Student zna cechy wybranych, polskich map topograficznych i tematycznych.
Student zna cechy map propagandowych o tematyce ekologicznej.
Student potrafi dokonać oceny mapy.
Student potrafi wykonywać proste zadania związane z użytkowaniem mapy.
Student dba o jakość i staranność wykonywanych zadań.

Odniesienie do efektów
dla programu kształcenia
na kierunku
K1_W03 (+)
K1_W03 (+)
K1_W03 (+)
K1_U12 (+)
K1_U12 (+)
K1_K06 (+)

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Współczesne metody pomiaru przestrzeni leśnej

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Contemporary methods of forest space measurements

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Włodzimierz Karaszkiewicz

Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Michał Brach, dr inż. Włodzimierz Karaszkiewicz

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny. Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa. Zakład Geomatyki i
Gospodarki Przestrzennej

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11):

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy w zakresie funkcjonowania i zastosowania współczesnych
instrumentów geodezyjnych (tachimetr elektroniczny, odbiorniki GNSS, dalmierz laserowy) w pomiarach
inwentaryzacyjnych i realizacyjnych oraz wykorzystania techniki cyfrowej w obróbce wyników tych
pomiarów. Główne zagadnienia to: funkcje tachimetru elektronicznego, zastosowanie tachimetru w różnych
konstrukcjach pomiarowych, tyczenie punktu o zadanych współrzędnych, planowanie sesji pomiarowej na
potrzeby pomiarów nawigacji satelitarnej, opracowanie danych metodą korekcji różnicowej, generalizacja
wyników pomiarów aktualizacja leśnej mapy numeryczne w oparciu o pomiary terenowe, zastosowanie
ręcznego dalmierza laserowego w połączeniu z odbiornikiem nawigacyjnym do inwentaryzacji wybranych
elementów przestrzeni leśnej.

rok III

a)
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

b)

ćwiczenia terenowe;

ECTS 2)

2

c) stacjonarne
Polski

ćwiczenia laboratoryjne;

liczba godzin 15;

liczba godzin 15;

Instruktaż obsługi sprzętu geodezyjnego, studium przypadku, projekt, wizja terenowa, indywidualne
projekty studenckie, konsultacje
Ćwiczenia laboratoryjne:
Analiza dostępnej dokumentacji (danych wyjściowych) dla obiektu pomiaru. Opracowanie projektu pomiaru.
Ustalenie zestawu sprzętu pomiarowego i wstępna jego konfiguracja (ustalenie parametrów, wprowadzenie
danych wyjściowych). Transfer wyników pomiaru do geodezyjnego oprogramowania obliczeniowego.
Wykonanie kontroli i wyrównania obserwacji oraz obliczenia współrzędnych punktów pomierzonych
obiektów. Import współrzędnych punktów do leśnej mapy numerycznej oraz tworzenie struktury obiektów.
Zapoznanie się z technologią GNSS oraz DGPS (sieć stacji referencyjnych ASG-EUPOS oraz stacje
własne), techniki zbierania danych za pomocą odbiorników do nawigacji satelitarnej, przygotowanie danych
i konfiguracja urządzeń, planowanie sesji pomiarowej w oparciu o lokalizację mierzonego obiektu,
uruchomienie stacji bazowej, obliczenie uchylenia magnetycznego, generalizacja danych z pomiarów
GNSS, aktualizacja treści oddziału leśnego na podstawie zebranych danych pomiarowych.
Ćwiczenia terenowe:
Zapoznanie się z budową, działaniem i obsługą wybranych tachimetru elektronicznego. Przeprowadzenie
pomiarów związanych z wyznaczeniem podstawowych wielkości geometrycznych (między innymi:
odległość, kąt poziomy i pionowy, różnica wysokości) pozwalających wyznaczyć położenie mierzonych
obiektów w układzie współrzędnych topograficznych. Przeprowadzenie pomiarów związanych z
poszukiwaniem w terenie punktu o zadanych współrzędnych topograficznych. Wyznaczanie współrzędnych
obiektów punktowych i liniowych za pomocą odbiorników do nawigacji satelitarnej, zebranie danych
niezbędnych do wyznaczenia uchylenia magnetycznego, pomiar wybranych fragmentów przestrzeni leśnej
za pomocą ręcznego dalmierza laserowego.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Geodezja leśna, Systemy informacji przestrzennej

Założenia wstępne17):

Niezbędne: znajomość podstaw geometrii na płaszczyźnie, geometrii analitycznej i zasad rachunku.
Wskazane: znajomość programu edycji grafiki wektorowej, obsługa programu z rodziny arkusza
kalkulacyjnego.

Efekty kształcenia18):

01 – Potrafi zaprojektować konstrukcję pomiarów geodezyjnych, zebrać odpowiedni zestaw danych
wyjściowych oraz dopasować stosowny sprzęt geodezyjny do zaplanowanych metod pomiarowych (w tym
umie przygotować konfigurację tachimetru elektronicznego).
02 – Potrafi przeprowadzić pomiar, odpowiednio rejestrując dane w pamięci tachimetru elektronicznego.
Umie wykonać prawidłową dokumentację (szkic) pomiarową.
03 – Potrafi przeprowadzić obliczenia kontrolne, sprawdzające poprawność wykonania pomiarów
geodezyjnych przy wykorzystaniu stosownego oprogramowania do przetwarzania danych geodezyjnych.
Na podstawie wyrównanych wielkości pomiarowych potrafi obliczyć współrzędne topograficzne mierzonych
punktów a następnie wprowadzić te dane do mapy numerycznej.
04 – Rozumie ideę działania systemu GNSS oraz DGPS, potrafi zaplanować sesję pomiarową oraz dobrać
właściwą metodę pomiaru przestrzeni leśnej za pomocą odbiornika nawigacji satelitarnej.
05 – Przeprowadza prawidłowy pomiar wybranych elementów struktury geometrycznej leśnej mapy
numerycznej.
06 – Weryfikuje wyniki uzyskane z pomiarów terenowych za pomocą odbiorników nawigacyjnych, umie
przeprowadzić proces generalizacji warstw liniowych, przeprowadza aktualizację geometrii leśnej mapy

numerycznej na podstawie uzyskanych danych przestrzennych.

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01, 02, 03 – projekt i sprawozdanie
04, 05, 06 – sprawozdanie i mapy z wynikami prac

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Dokumentacja projektów i sprawozdań
kształcenia 20):
Ocena projektów - 100%
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum połowy punktów. Wszystkie projekty muszą być
końcową21):
wykonane i oddane do oceny.
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala dydaktyczna, teren.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Kosiński W., 2010: Geodezja. Wydawnictwo naukowe PWN. Warszawa.
2. Topcon. Instrukcja obsługi tachimetru elektronicznego serii GTS-100N.
3. Lamparski J., Światek K., 2007. GPS w praktyce geodezyjnej. Wydawnictwo Gall. Katowice.
4. Januszewski J., 2010. Systemy satelitarne GPS Galileo i inne. Wydawnictwo naukowe PWN. Warszawa.
5. Gajderowicz I., 2009. Odwzorowania kartograficzne. Podstawy. Wydawnictwo UWM. Olsztyn.
6. Geomatyka w lasach państwowych. Część I podstawy. Praca zbiorowa. Warszawa, 2010.
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:

54 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.:

1 ECTS

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

02

03

04

05

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Potrafi zaprojektować konstrukcję pomiarów geodezyjnych, zebrać odpowiedni zestaw
danych wyjściowych oraz dopasować stosowny sprzęt geodezyjny do zaplanowanych
metod pomiarowych (w tym umie przygotować konfigurację tachimetru elektronicznego).
Potrafi przeprowadzić pomiar, odpowiednio rejestrując dane w pamięci tachimetru
elektronicznego. Umie wykonać prawidłową dokumentację (szkic) pomiarową. Potrafi
zrealizować transfer danych pomiędzy przyrządem pomiarowym a komputerem.
Potrafi przeprowadzić obliczenia kontrolne, sprawdzające poprawność wykonania
pomiarów geodezyjnych przy wykorzystaniu stosownego oprogramowania do
przetwarzania danych geodezyjnych. Na podstawie wyrównanych wielkości pomiarowych
potrafi obliczyć współrzędne topograficzne mierzonych punktów a następnie wprowadzić te
dane do mapy numerycznej.
Rozumie ideę działania systemu GNSS oraz DGPS, potrafi zaplanować sesję pomiarową
oraz dobrać właściwą metodę pomiaru przestrzeni leśnej za pomocą odbiornika nawigacji
satelitarnej.
Przeprowadza prawidłowy pomiar wybranych elementów struktury geometrycznej leśnej
mapy numerycznej.

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_U13 (+++), K1_W09 (+++),
K1_W18 (++)
K1_U14 (+++), K1_K01 (+++)

K1_U11 (++), K1_U12 (+++),
K1_U13 (+++), K1_K06 (+++)

K1_W03 (++), K1_U12 (+++),
K1_U13 (+++),
K1_W03 (++), K1_U12 (+++),
K1_U13 (+++), K1_K01 (+++), K1_K06
(+++)

06

Weryfikuje wyniki uzyskane z pomiarów terenowych za pomocą odbiorników
nawigacyjnych, umie przeprowadzić proces generalizacji warstw liniowych, przeprowadza
aktualizację geometrii leśnej mapy numerycznej na podstawie uzyskanych danych
przestrzennych.

K1_W03 (++), K1_U12 (+++),
K1_U13 (+++), K1_U14 (+++), K1_K06
(+++)

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Fotogrametria i teledetekcja

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Photogrammetry and Remote sensing

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Prof. dr habil. Jerzy Mozgawa

Prowadzący zajęcia6):
Jednostka realizująca7):

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):

Semestr 3 zimowy

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

ECTS 2)

b) stopień 1…….

rok 2……

c) stacjonarne / niestacjonarne

Jęz. wykładowy11): w języku
polskim
Przedmiot wyjaśnia podstawy i sposoby pozyskiwania danych obrazowych lotniczych i satelitarnych oraz ich
cechy geometryczne i interpretacyjne w zakresie potrzeb gospodarki leśnej.
Celem przedmiotu jest:
- zapoznanie studentów ze sposobami pozyskania, przetwarzania i interpretacji informacji obrazowych
(zasobów internetowych, archiwów zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych oraz zasobów nadleśnictw) dla
oceny stanu i zmian środowiska obszarów leśnych w różnych skalach przestrzennych,
- kształtowanie postaw praktycznego wykorzystania obrazów teledetekcyjnych pozyskanych z poziomu
naziemnego, lotniczego i satelitarnego w gospodarce leśnej
Przedmiot jest powiązany z problematyką systemów informacji przestrzennej, satelitarnym wyznaczaniem
pozycji oraz wybranymi elementami pomiarów geodezyjnych i prezentacji kartograficznej.

s)

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

t)

Ćwiczenia laboratoryjne…………………………………………………………………; liczba godzin 13.......;

Wykład, ćwiczenia laboratoryjne, realizowane indywidualnie przez
studentów, projekty zorientowane
problemowo
Wykład

Własności odbiciowe i emisyjne obiektów środowiska leśnego, ich zmienność sezonowa a sposób
rejestracji obszarów leśnych na wielo spektralnych i wielo czasowych obrazach teledetekcyjnych

Fotogrametryczne sposoby eliminacji zniekształceń geometrycznych obrazów, odtwarzania
wymiarów oraz rozmieszczenia geograficznego obiektów. Ortofotomapa terenów leśnych.

Kierunki wykorzystania w leśnictwie obrazów zarejestrowanych wybranymi systemami teledetekcji
naziemnej lotniczej i satelitarnej ( skaning laserowy naziemny , analogowe i cyfrowe obrazy lotnicze,
skaning laserowy lotniczy , systemy radarowe poziomu lotniczego, wysokorozdzielcze obrazy
satelitarne zakresu optycznego i radarowego pozyskane systemami: GeoEye 1, WordView-1, EROS
B, QuickBird-2, IKONOS-2, OrbView 3, Cartosat-2, RapidEye, Cartosat-1, SPOT-5, TerraSAR-X i
COSMO-SkyMed. ).

Teledetekcyjne metody tworzenia modeli 3D.

Detekcja uszkodzeń drzew i drzewostanów, elementy taksacji lasu

Wykorzystania rezultatów interpretacji i pomiarów fotogrametrycznych obrazów do aktualizacji leśnej
mapy numerycznej. Aspekty ekonomiczne stosowania w gospodarce leśnej obrazów
teledetekcyjnych.
Ćwiczenia




Interpretacja obiektów środowiska leśnego na różnych rodzajach zdjęć lotniczych i zobrazowaniach
satelitarnych. Interpretacja obrazów teledetekcyjnych wspomagana komputerowo
Fotogrametryczne metody taksacji lasu ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru wysokości drzew
na pojedynczych zdjęciach lotniczych i modelu stereoskopowym
Inwentaryzacja uszkodzeń drzew i drzewostanów na obrazach teledetekcyjnych poziomu lotniczego i
satelitarnego

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

Efekty kształcenia18):

01 - Zna
sposób wykorzystania
parametrów
promieniowania
elektromagnetycznego
do
charakteryzowania środowiska leśnego i procesów w
nim zachodzących
02 – Zna sposoby szacowania, pomiaru, opisu ,

…………-

wizualizacji i oceny dokładności cech lasu na
podstawie danych obrazowych
03 – Interpretuje na obrazach teledetekcyjnych
symptomy i przebieg chorób lasu, gradacji i uszkodzeń
powodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne
04 – Zna budowę i podstawy obsługi przyrządów
fotogrametrycznych
05 – Zna sposoby wykorzystania materiałów
teledetekcyjnych do monitorowania obiektów ochrony
przyrody
06 – Ma wiedze na temat wykorzystania danych
teledetekcyjnych w ocenie znaczenia lasów w
funkcjonowaniu obszarów niezurbanizowanych
07 – Potrafi interpretować obrazy teledetekcyjne w
kierunku rozpoznawania gatunków lasotwórczych
08
–
Potrafi
posługując
się
materiałami
teledetekcyjnymi wykonać pomiary wybranych cech
drzew i drzewostanów
09 – Potrafi dobrać odpowiednie parametry obrazów
teledetekcyjnych do analizy efektów zabiegów
gospodarczych w lasach
10 – Potrafi sporządzać dokumenty związane z
prowadzeniem gospodarki leśnej z wykorzystaniem
stosownych technologii i aplikacji teledetekcyjnych
11 – Potrafi pozyskiwać, przetwarzać i prezentować
informacje o lesie posługując się nowoczesnymi
technologiami teledetekcji
12 – Dba o jakość i staranność opracowań
wykonywanych
na
podstawie
materiałów
teledetekcyjnych
Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Efekt 1 do 12 – 2h egzamin pisemny,
Efekty 2, 3, 4, 5 , 7, 8 – kolokwia na zajęciach ćwiczeniowych 2/sem
Efekty 3, 8 - projekty zorientowane problemowo

Efekt 1do 12 – prace egzaminu pisemnego,
Forma dokumentacji osiągniętych efektów Efekty 2, 3, 4, 5 , 7, 8, – kolokwia na zajęciach ćwiczeniowych 2/sem
kształcenia 20):
Efekt 3 i 8– złożone 2 prace pisemne z zadań projektowych
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Egzamin 40% (waga 0,4), kolokwium 2/sem. 20% (waga sumaryczna 0,4), praca pisemna z zadań projektowych
2/sem 10% (waga sumaryczna 0,2).
Ćwiczenia laboratoryjne na sprzęcie fotogrametrycznym i komputerowym wyposażonym w
programy do
przetwarzania 2D i 3D obrazów cyfrowych

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Adamczyk J., Będkowski K. 2007. Metody cyfrowe w teledetekcji. Wydawnictwo SGGW.
2. Kurczyński Z. 2006. Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi. T.1,2. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
3. Geomatyka w Lasach Państwowych.. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa 2010. Rozdz.14. Elektroniczna wersja do pobrania ze
strony www.geomatyka.lasy.gov.pl/web/geomatyka
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
UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Geodezja leśna

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Forest Geodesy

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Włodzimierz Karaszkiewicz

Prowadzący zajęcia6):

Pracownicy Zakładu Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny. Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa. Zakład Geomatyki i
Gospodarki Przestrzennej

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot podstawowy

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11):

Założenia i cele przedmiotu12):

ECTS 2)

rok I

Metody dydaktyczne14):

c) stacjonarne
polski

Celem przedmiotu jest przekazanie wiadomości z zakresu podstawowych pojęć geodezyjnych i
kartograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem implementacji wymienionych dziedzin w pomiarze i
kartowaniu geograficznej przestrzeni obszarów leśnych. Główne zagadnienia to: układy współrzędnych,
osnowa geodezyjna, rodzaje i zastosowanie geodezyjnych instrumentów pomiarowych, metody pomiarów
sytuacyjnych, wysokościowych i sytuacyjno-wysokościowych, mapa, skala, rodzaje i legendy map leśnych.
W wymiarze praktycznym, celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności zaprojektowania, wykonania
pomiaru w terenie i opracowania jego wyników do postaci parametrów liczbowych (np.: powierzchnia) i
graficznych (mapa) opisujących podstawowe jednostki stratyfikacji przestrzeni leśnej (oddział, wydzielenie).

a)
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

4

b)

ćwiczenia laboratoryjne;

c)

ćwiczenia terenowe;

wykład;

liczba godzin 15;

liczba godzin 15;

liczba godzin 24;

Wykład, instruktaż obsługi sprzętu geodezyjnego, studium przypadku, projekt, wizja terenowa,
indywidualne projekty studenckie, konsultacje
Wykłady:
Metody pozyskania informacji przestrzennej. Definicja i podział geodezji. Modele Ziemi i ich zastosowanie.
Rodzaje układów współrzędnych. Osnowa geodezyjna – rodzaje i jej rola w pracach pomiarowych.
Wielkości geometryczne wyznaczane w wyniku pomiarów geodezyjnych. Rodzaje i zastosowanie
przyrządów pomiarowych. Ogólne zasady wykonywania pomiarów geodezyjnych. Pomiary sytuacyjne,
wysokościowe i sytuacyjno-wysokościowe. GNSS (pomiary satelitarne) – podstawy teoretyczne, metodyka
i zastosowanie. Podstawy rachunku współrzędnych. Metody obliczenia powierzchni. Metody obliczeń
wysokościowych. Definicja mapy. Rodzaje map. Cechy map wielkoskalowych. Organizacja służby
geodezyjnej w Polsce. Obowiązki administracji leśnej w zakresie prowadzenia stanu posiadania w
nadleśnictwie.

Pełny opis przedmiotu15):

Ćwiczenia laboratoryjne:
Opracowanie liczbowe (obliczenia współrzędnych prostokątnych, wysokości punktów, pola powierzchni)
oraz graficzne (sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej, kartowanie ciągów busolowych i graficzne
wyznaczanie powierzchni – aktualizacja leśnej mapy gospodarczej) w ramach indywidualnych projektów
dotyczących terenów leśnych. Zapoznanie się z leśnymi mapami tematycznymi.
Ćwiczenia terenowe:
Zapoznanie się z budową, działaniem i obsługą wybranych instrumentów geodezyjnych. Przeprowadzenie
pomiarów związanych z wyznaczeniem podstawowych wielkości geometrycznych, między innymi:
odległość, kąt poziomy i pionowy, różnica wysokości. Zastosowanie pomiarów do inwentaryzacji
podstawowych elementów treści sytuacyjnej i wysokościowej kompleksów leśnych.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Egzamin maturalny z matematyki

Założenia wstępne17):

Niezbędne: znajomość podstaw geometrii na płaszczyźnie, geometrii analitycznej i zasad rachunku.
Wskazane: znajomość programu edycji grafiki wektorowej, obsługa programu z rodziny arkusza
kalkulacyjnego.

Efekty kształcenia18):

01 – Potrafi rozróżnić metody pozyskiwania informacji o powierzchni Ziemi oraz zdefiniować dziedzinę
geodezji i dokonać jej rozdziału ze względu na różne kryteria. Potrafi scharakteryzować w podstawowym
zakresie modele powierzchni Ziemi i rodzaje układów współrzędnych.
02 – Potrafi zdefiniować podstawowe wielkości geometryczne i geofizyczne, stanowiące przedmiot
pomiarów geodezyjnych. Umie dobrać i zastosować instrumenty geodezyjne oraz opisać i zastosować
metody pomiarowe stosowane do wyznaczania wartości tych wielkości.
03 – Potrafi przeprowadzić obliczenia kontrolne, sprawdzające poprawność wykonania pomiarów
geodezyjnych. Zna podstawowe rachunki matematyczne związane z wyznaczeniem wielkości
charakteryzujących położenie, kształt oraz wielkość obiektów będących przedmiotem pomiarów
geodezyjnych.
04 – Potrafi zdefiniować pojęcie mapy oraz podstawowych jej właściwości. Potrafi wyodrębnić grupę map
zasadniczych i ewidencyjnych (w tym leśnych) z ogólnego zbioru map wielkoskalowych.

05 – Umie skartować elementy treści mapy wielkoskalowej, w szczególności w zakresie treści
ewidencyjnych map leśnych. Zna wybrane symbole legendy mapy zasadniczej i leśnej mapy gospodarczej.
Potrafi przedstawić na mapie pionowe ukształtowanie terenu.
06 – Potrafi scharakteryzować strukturę służby geodezyjnej w Polsce oraz podstawowe obowiązki organów
administracji leśnej w zakresie prowadzenia stanu posiadania.

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01, 02, 04, 06 – kolokwium pisemne (wykład i ćwiczenia terenowe)
03, 05 – kolokwium pisemne oraz ocena indywidualnych projektów (ćwiczenia laboratoryjne)

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Kolokwium z wykładów, kolokwium z ćwiczeń, indywidualne projekty
kształcenia 20):
Ocena z kolokwium z wykładów i ćwiczeń terenowych - 40%
Ocena z kolokwium z ćwiczeń laboratoryjnych - 30%
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Ocena projektów - 30%
końcową21):
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie z każdej wymienionej składowej minimum połowy
punktów. Wszystkie projekty muszą być wykonane i pozytywnie ocenione.
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala dydaktyczna, teren.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Jagielski A., 2005: Geodezja I. Wydawnictwo GEODPIS. Krakow.
2. Kosiński W., 2010: Geodezja. Wydawnictwo naukowe PWN. Warszawa.
3. Łyszkowicz A., 2006: Geodezja czyli sztuka mierzenia Ziemi. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn.
4. Łyszkowicz S., 2011: Podstawy geodezji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa
5. Instrukcja Urządzania Lasu. PGL Lasy Państwowe 2011.
…
…
UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

ECTS 2)

2

Nazwa przedmiotu1):

Systemy Informacji Przestrzennej

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Geographic Information Systems

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Michał Brach

Prowadzący zajęcia6):

Dr inż. Michał Brach, Dr inż.. Włodzimierz Kraszkiewicz

Jednostka realizująca7):

Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa. Zakład Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

Letni

Jęz. wykładowy11):

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności z zakresu systemów informacji
przestrzennej oraz zrozumienie istoty działania leśnej mapy numerycznej

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

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

Efekty kształcenia18):

rokII

u)

Ćwiczenia laboratoryjne; liczba godzin 26;

v)

Sugeruje się przeprowadzenie wykładów; liczba godzin 5;

c) stacjonarne / niestacjonarne
Polski

Rozwiązanie problemu pod nadzorem nauczyciela, studium przypadku, indywidualne projekty studenckie,
dyskusja wyników, konsultacje
Ćwiczenia:

Wprowadzenie do technologii systemów informacji przestrzennej, przedstawienie podstaw
funkcjonowania wektorowego modelu danych, nawigacja po mapie cyfrowej, zadawanie zapytań,
dokonywanie pomiarów i ustalanie skali obiektów przestrzennych, selekcja obiektów oraz
wykonywanie prostych map

Integracja danych przestrzennych wyrażonych w różnych układach współrzędnych, kalibracja obrazów
rastrowych, transformacja między układami

Aktualizacja mapy numerycznej w oparciu o różne typy danych przestrzennych takich jak pomiary
busolowe, współrzędne z zasobów czy pomiary wykonane odbiornikiem do nawigacji satelitarnej

Organizacja danych przestrzennych wraz z przygotowaniem prawidłowej mapy prezentującej wyniki
analizy przestrzennej

Kolokwium praktyczne oraz test ze zdobytej wiedzy
Technologie informacyjne, geodezja leśna, fotogrametria i teledetekcja
Wiedza i umiejętności z zakresu obsługi komputera, posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym. Elementarna
wiedza w zakresie geodezji, fotogrametrii i teledetekcji.
01 - Rozumie pojęcie wektorowej warstwy
02 - Rozróżnia układy współrzędnych wykorzystywane
informacyjnej oraz systemu informacji przestrzennej,
przy opracowywaniu map leśnych, integruje dane
potrafi zdefiniować skalę mapy oraz oblicza odległość
przestrzenne z różnych układów współrzędnych
i powierzchnię obiektów na leśnej mapie numerycznej,
wybiera obiekty na mapie według kryteriów opisowych 03 - Aktualizuje mapę numeryczną w oparciu o dane
i przestrzennych, opracowuje mapę zjawisk
pomiarowe oraz ortofotomapę
ilościowych i jakościowych
04 - Organizuje zestaw danych przestrzennych i
przygotowuje prawidłową kompozycję kartograficzną

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Kolokwium praktyczne, test z wiedzy teoretycznej

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kształcenia 20):

Pliki z kolokwium praktycznego i arkusze kolokwiów testowych.

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):

Kolokwium końcowe 75%. Test z wiedzy 25%. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie 50%
wszystkich punktów. Student, który nie uzyska z kolokwium końcowego i testu wiedzy conajmniej po 50%
punktów nie może zaliczyć przedmiotu.

Miejsce realizacji zajęć22):

Laboratorium komputerowe

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Longley P.A, Goodchild M.F., Rhind D.W. GIS. Teoria I praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2006.
2. Geomatyka w lasach państwowych. Część I podstawy. Praca zbiorowa. Warszawa, 2010.
3.Urbański J.. GIS w badaniach przyrodniczych. Wydawnictwo Uniwersytety Gdańskiego. Gdańsk 2011.
4.Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R. GIS. Obszary zastosowań, PWN, Warszawa 2007.
UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Ekologiczne podstawy hodowli lasu

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Ecological foundations of silviculture

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Brzeziecki Bogdan

Prowadzący zajęcia6):

Brzeziecki Bogdan; Jacek Zajączkowski

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny SGGW – Katedra Hodowli Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

LEŚNY

Status przedmiotu9):

a) przedmiot Podstawowy

b) stopień I;

Cykl dydaktyczny10):

Semestr letni

Jęz. wykładowy11):

Założenia i cele przedmiotu12):

Zapoznanie studentów z ekologicznymi podstawami hodowli lasu, obejmującymi: a) charakterystykę drzew jako
specyficznej formy życia roślin, b) znajomość właściwości biologicznych i wymagań ekologicznych gatunków
drzew leśnych (znajomość charakterystyki hodowlanej drzew leśnych), c) wiedzę dotyczącą pojęć i terminów
stosowanych do opisu zróżnicowania budowy, składu gatunkowego i innych istotnych cech drzewostanów, jako
głównych elementów ekosystemów leśnych i elementarnych jednostek działań hodowlanych; d) znajomość
głównych typów procesów dynamicznych zachodzących w zbiorowiskach lasów zagospodarowanych.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Wykłady (10h); ćwiczenia kameralne seminaryjne (26h); ćwiczenia terenowe (12h, 2 dni)

Metody dydaktyczne14):

Wykład, analiza i prezentacja danych, dyskusja, zajęcia seminaryjne, konsultacje

Pełny opis przedmiotu15):

ECTS 2)

rok 2

3

c) stacjonarne
polski

Tematyka wykładów: a) Pojęcie, istota, budowa i podział lasów; las jako system ekologiczny; geograficznoklimatyczne typy lasów; piętra wysokościowo-klimatyczne; granice lasu; funkcje lasów; las pierwotny, naturalny,
zagospodarowany – gospodarczy i ochronny; b) Specyfika drzew jako określonej formy życiowej roślin;
elementy budowy drzewa: korona, pień i system korzeniowy; zasięgi i wymagania klimatyczne gatunków drzew;
wymagania glebowe (składniki odżywcze, kwasowość, skład mechaniczny, wilgotność); właściwości biologiczne
(cechy reprodukcyjne; wzrost i produkcyjność; pokrój, jakość); rola hodowlana; c) Drzewostan – podstawowy
obiekt działań hodowlanych i jednostka przestrzennego zróżnicowania lasów; definicje, wielkość i kształt,
elementy zróżnicowania przestrzennego; charakterystyczne cechy i odrębności drzewostanów; budowa
pionowa, skład gatunkowy, stopień i forma zmieszania, pochodzenie, wiek, fazy rozwojowe, rodzaje i stopnie
zwarcia, zagęszczenie, struktura przestrzenna; d) Dynamika lasów zagospodarowanych; formy procesu
lasotwórczego; fazy i procesy rozwojowe w drzewostanach zagospodarowanych; wzrost i zmiana liczby drzew;
efekty różnicowania się drzew (klasyfikacja drzew i struktura biosocjalna drzewostanu); oczyszczanie się drzew
z gałęzi; kształtowanie się jakości drzew i drzewostanów; budowa i dynamika lasu o strukturze przerębowej.
Tematyka ćwiczeń kameralnych: a) Charakterystyka biologicznych i ekologicznych właściwości gatunków
drzew; b) Analiza wybranych elementów klimatu lasu i innych czynników ekologicznych; c) Analiza danych o
strukturze drzewostanu oraz modelowanie sukcesji za pomocą ekologicznego modelu drzewostanu FORLAS
Tematyka ćwiczeń terenowych: a) Analiza budowy i struktury drzewostanów w różnych fazach rozwojowych
(budowa piętrowa, skład gatunkowy i forma zmieszania gatunków drzew, zwarcie, jakość hodowlana i
techniczna, gatunki główne i domieszkowe); b) Fazy i procesy rozwojowe w drzewostanach; klasyfikacje drzew;
cechy pokrojowe drzew oraz ich uwarunkowania; c) Określanie wskaźników strukturalnych w drzewostanach

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

meteorologia i klimatologia leśna, botanika leśna; ekologia; gleboznawstwo leśne, fizjologia roślin drzewiastych,
dendrometria, nauka o produkcyjności

Założenia wstępne17):

Studenci dysponują wiedzą z zakresu botaniki leśnej, fizjologii roślin drzewiastych, ekologii ogólnej,
dendrometrii, nauki o produkcyjności, meteorologii i klimatologii leśnej, gleboznawstwa leśnego.

Efekty kształcenia18):

Student (-ka):
01 - potrafi podać charakterystyczne cechy lasu i ich
zróżnicowanie w różnych skalach przestrzennych;
02 - potrafi podać charakterystyki hodowlane gatunków
drzew i krzewów leśnych występujących w Polsce;
03 - wykonuje diagnozę hodowlaną drzewostanu
używając odpowiedniej terminologii;
04 - zna procesy dynamiczne w lasach zagospodarowanych i rozumie ich konsekwencje hodowlane

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Efekty 01, 02, 03, 04, 05 – zaliczenie wykładów (ocena w skali 2.0-5.0)
Efekty 02, 04, 05, 06 – kolokwia z zakresu ćwiczeń kameralnych (trzy oceny w skali punktowej 0-10);
Efekty 02, 05, 06 – prezentacje wyników obliczeń i przeglądu literatury (trzy oceny w skali punktowej 0-10);
Efekty 03, 07, 08, 09 – raport z zajęć teren. (na zaliczenie); obserwacja w trakcie zajęć, udział w dyskusji

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kształcenia 20):

Dokumentacja do wglądu dla studentów: Imienne arkusze sprawdzianów; imienne konspekty prezentacji
Dokumentacja wewnętrzna: Zestawy pytań, zestawy szczegółowych danych do obliczeń

05 – zna rolę czynników klimatycznych i edaficznych
w przebiegu procesów sukcesyjnych;
06 – wykorzystuje i interpretuje dane meteorologiczne
w aspekcie oceny warunków wzrostu drzew;
07 – klasyfikuje drzewa w drzewostanie
08 – określa cechy taksacyjne i wskaźniki strukturalne
drzewostanu
09 – współpracuje w grupie

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Do weryfikacji efektów kształcenia służą oceny z zaliczenia wykładów (40%) i ćwiczeń (60%). Ocenę z ćwiczeń
przelicza się na skalę 2.0-5.0 na podstawie sumy 6 ocen punktowych z kolokwiów i prezentacji.
Jako ocenę z ćwiczeń terenowych przyjmuje się ocenę z ćwiczeń kameralnych, pod warunkiem zaliczenia
grupowego raportu studentów z tych ćwiczeń
Zajęcia wykładowe i projektowe realizowane są w salach dydaktycznych Wydziału Leśnego SGGW w
Warszawie; zajęcia terenowe odbywają się na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Szymański S. 2001. Ekologiczne podstawy hodowli lasu. Poradnik leśniczego. PWRiL. Warszawa (bez części III).
2. Włoczewski T. 1968. Ogólna hodowla lasu. PWRiL. Warszawa (bez cz. IV)
3. Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. III. Charakterystyka hodowlana drzew leśnych. PWRiL, Warszawa.
4. Murat. E. 1999. Poradnik hodowcy lasu. Wydawnictwo Świat. Warszawa. Rozdz. I-III.
5. Puchalski T. 2000. Rębnie w gospodarstwie leśnym. Poradnik leśniczego. PWRiL. Warszawa. Rozdz. II-IV.
6. Jaworski A. 2004. Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania oraz pielęgnacji drzewostanów. PWRiL. Warszawa (zagadnienia wybrane).
7. Brzeziecki B. 1990. Sukcesja roślinności: w poszukiwaniu ogólnego modelu. Wiadomości Ekologiczne 36: 3-19.
8. Brzeziecki B. 1995. Skale nominalne wymagań klimatycznych gatunków drzew leśnych. Sylwan 3: 53-65.
9. Andrzejczyk T., Brzeziecki B. 1997. Fazy rozwojowe drzewostanów a zachowanie różnorodności ekosystemów leśnych. Las Polski 8: 5-7, 18.
10. Brzeziecki B. 1999. Ekologiczny model drzewostanu. Zasady konstrukcji, parametryzacja, przykłady zastosowań. Rozprawa habilitacyjna. Maszynopis.
Katedra Hodowli Lasu. Wydział Leśny SGGW. Warszawa.
11. Brzeziecki B. 2000. Strategie życiowe gatunków drzew leśnych. Sylwan 8: 5-14.
12. Brzeziecki B. 2002. Wskaźniki zróżnicowania struktury drzewostanu. Sylwan 4: 69-79.
13. Brzeziecki B. 2005. Struktura drzewostanu i jej znaczenie ekologiczno-hodowlane. Biblioteczka leśniczego. SITLiD. DGLP. Wydawnictwo „Świat”.
Warszawa. Zesz. 224: 1-12.
UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

nasiennictwo, szkółkarstwo i selekcja drzew leśnych

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Seed science, nurseries and selection of forest trees

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Włodzimierz Buraczyk

Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Henryk Szeligowski; dr inż. Włodzimierz Buraczyk; mgr inż. Leszek Gawron

Jednostka realizująca7):

SGGW w Warszawie, Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot Podstawowy

b) stopień

Cykl dydaktyczny10):

SEMESTR LETNI

Jęz. wykładowy11):

Założenia i cele przedmiotu12):

Poznanie zmienności fenotypowej i genetycznej drzew leśnych, zasad selekcji i wyboru bazy nasiennej w
Polsce, poznanie obradzania drzew leśnych, właściwości nasion i zasad pozstępowania z nimi, poznanie
założeń ekonomiczno-ekologicznych produkcji Leśnego Materiału Rozmnożeniowego (LMR) na potrzeby
leśnictwa.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Wykłady (20h); ćwiczenia kameralne laboratoryjne i audytoryjne (26h); ćwiczenia terenowe (12h, 2 dni)

Metody dydaktyczne14):

Prezentacja, dyskusja, szczegółowe omówienie projektów, rozpoznawanie nasion, ocena jakości nasion,
indywidualne projekty studenckie, konsultacja, egzamin, kolokwium,

Pełny opis przedmiotu15):

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

1

ECTS 2)

rok 2

4

c) studia stacjonarne
polski

Wykłady przedstawiają podstawową wiedzę o zmienności fenotypowej najważniejszych gatunków drzew
leśnych, o sposobach zdobywania wiedzy o zmienności drzew i praktycznego jej wykorzystania w zakresie
regionalizacji nasiennej w Polsce, organizacji bazy nasiennej, zasad przenoszenia Leśnego Materiału
Rozmnożeniowego (LMR). Określają zasady funkcjonowania i zakres obowiązków Biura Nasiennictwa Leśnego.
Przedstawiają wiedze o obradzaniu drzew leśnych, o sposobach zbioru owoców i nasion, o postępowaniu z
nasionami od zbioru do siewu (przygotowanie do siewu, przechowywanie nasion), o sposobach i zakresie oceny
jakości nasion. Część wykładowa przedmiotu zawiera także informacje o technologii produkcji w leśnych
szkółkach gruntowych oraz charakteryzuje uwarunkowania ekonomiczne i ekologiczne produkcji w szkółkach
zespolonych oraz podokapowych. W ramach technologii omawiane są zagadnienia związane z przygotowaniem
gleby do siewu, z siewami, pielęgnacją sadzonek i gleby, profilaktyką i zwalczaniem patogenów grzybowych i
szkodników owadzich, odchwaszczaniem, zmianowaniem i płodozmianem, nawożeniem, kształtowaniem jakości
sadzonek, oceną jakości i wydajności, sposobami wyorywania, transportu i przechowywania sadzonek. Na
wykładach zostaje przedstawiona ogólna technologia produkcji sadzonek w warunkach kontrolowanych.
Ćwiczenia kameralne w pierwszej części obejmują realizację projektu szkółki leśnej z określeniem bazy
nasiennej przykładowego nadleśnictwa. W oparciu o strukturę siedliskową i gatunkową nadleśnictwa studenci
obliczają zapotrzebowanie na sadzonki, określają rodzaj materiału sadzeniowego, na podstawie czego
projektują wielkość i wymiary pól produkcyjnych, schemat płodozmianu oraz wszystkie zabiegi technologiczne
od siewu do wyjęcia i przechowywania sadzonek. Projekt jest kompleksowym rozwiązaniem technicznym
łączącym wiedzę ekologiczną i techniczną o uwarunkowaniach wzrostu i rozwoju sadzonek drzew i krzewów
leśnych w warunkach szkółki gruntowej. W drugiej części studenci zapoznają się z cechami morfologicznymi
oraz właściwościami fizjologicznymi nasion wszystkich rodzimych oraz niektórych introdukowanych drzew i
krzewów. Do nauki rozpoznawania nasion są wykorzystywane próbki nasion, z których każdy student tworzy
własną kolekcję nasion wszystkich gatunków objętych programem.
Ćwiczenia terenowe odbywają się w szkółce leśnej oraz drzew i krzewów oślin ozdobnych, a także w obiektach
drzewostanowych na terenie LZD w Rogowie. W szkółce zespolonej studenci zapoznają się z obiektami
technicznymi oraz procesem produkcji sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym, natomiast w części
kontenerowej poznają obiekty techniczne (chłodnie do długoterminowego przechowywania nasion i sadzonek)
oraz technologię produkcji sadzonek ozdobnych oraz gatunków leśnych w namiotach foliowych.
W obiektach drzewostanowych jest omawiana indywidualna i populacyjna zmienność fenotypowa
najważniejszych gatunków drzewiastych, natomiast na powierzchniach badawczych zapoznają się z metodyką
zakładania i prowadzenia doświadczeń terenowych, ze szczegółowym uwzględnieniem powierzchni
proweniencyjnych. W ramach ćwiczeń terenowych każdy student musi zebrać próbkę nasion losowo
przydzielonego gatunku drzewa lub krzewu o określonej wadze.
botanika leśna, ekologia, matematyka, meteorologia i klimatologia, geodezja leśna, gleboznawstwo leśne,
fizjologia roślin drzewiastych, typologia leśna, fitopatologia leśna, entomologia leśna, technika leśna,
inżynieryjne zagospodarowanie lasu, budownictwo leśne
Klimat lasu i terenów otwartych, cechy fizyczne i geomorfologiczne gleb, funkcjonowanie biocenoz, właściwości
biologiczne i ekologiczne gatunków drzew i krzewów, granice zasięgów geograficznych gatunków drzewiastych,
regionalizacja przyrodniczo-leśna, patogeny grzybowe szkółek, rola grzybów mikoryzowych i innych
mikroorganizmów glebowych w życiu drzew, szkodniki owadzie sadzonek, budowa maszyn u urządzeń leśnych i
uprawowych, budowa i funkcjonowanie deszczowni, znajomość map geodezyjnych,

Student:
01 - Ma wiedzę z zakresu indywidualnej i populacyjnej
zmienności fenotypowej najważniejszych gatunków
drzewiastych, zna bazę nasienną Polski, regionalizację
nasienną, oraz ogólne zasady funkcjonowania Biura
Nasiennictwa Leśnego

05 - Posiada wiedzę o możliwościach wykorzystania
narzędzi i maszyn rolniczych oraz specjalistycznych w
procesie produkcji i ochrony sadzonek w szkółkach
leśnych, definiuje i opisuje zabiegi uprawy gleby
stosowane w szkółkach gruntowych
06 - Potrafi rozpoznać nasiona rodzimych i wybranych

02 - Posiada wiedzę w zakresie anatomicznych i
fizjologicznych właściwości nasion drzew i krzewów
leśnych, sposobów przygotowania nasion do siewu,
sposobów krótkoterminowego i długoterminowego
przechowywania nasion oraz oceny nasion
03 - Posiada wiedzę o uwarunkowaniach
ekologicznych i ekonomicznych produkcji w leśnych
szkółkach zespolonych, zna technologię produkcji w
szkółkach gruntowych i w warunkach kontrolowanych.
04 - Posiada wiedzę z zakresu profilaktyki oraz metod
ochrony sadzonek przed patogenami grzybowymi,
szkodnikami owadzimi oraz przed zachwaszczeniem
szkółek gruntowych

obcych gatunków drzew i krzewów, przeprowadzić
ocenę czystości nasiona oraz pomiar MTN (Masa
Tysiąca Nasion)
07 – Oblicza zapotrzebowanie na sadzonki na
poziomie nadleśnictwa, sporządza projekt techniczny
zespolonej szkółki leśnej z wyposażeniem
technicznym, szczegółowo opisuje procesy
technologiczne produkcji sadzonek, oblicza dawki
nawozów mineralnych, projektuje kompostownię,
określa dawki nawozów i technologię nawożenia
organicznego w szkółkach gruntowych
08 - Pracuje samodzielnie oraz w zespole, potrafi
podejmować decyzje w oparciu o dane źródłowe oraz
racjonalne przesłanki
Efekt 01, 02, 03, 04, 05 - ocena ze sprawdzianu z teoretycznych treści wykładowych (w skali 2.0- 5.0)
Efekt 02, 03, 04, 05 - oceny z 3 sprawdzianów z zakresu ćwiczeń kameralnych i terenowych ( w skali j.w.)
Sposób weryfikacji efektów
Efekt 06, 08 - ocena z rozpoznawania zestawu nasion 12 gatunków (w skali j.w.)
kształcenia19):
Efekt 07, 08 - ocena projektu szkółki leśnej (w skali j.w.)
Efekt 07 – zbiór próbki nasion (na zaliczenie, bez oceny)
Dokumentacja do wglądu dla studentów: imienne arkusze sprawdzianów; imienne projekty szkółki leśnej; listy z
Forma dokumentacji osiągniętych efektów ocenami z rozpoznawania nasion i zaliczeniami zbioru nasion
kształcenia 20):
Dokumentacja wewnętrzna: dane identyfikujące obszary problemowe do projektów indywidualnych; wykazy
gatunków do rozpoznawani ai zbioru
Do weryfikacji efektów pracy studenta służą trzy oceny: ze sprawdzianu z treści wykładowych (waga 40%),
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
z ćwiczeń kameralnych (waga 40%) oraz z zaliczenia ćwiczeń terenowych (waga 20%).
końcową21):
Ocenę z ćwiczeń kameralnych stanowi średnia z 4 w/w ocen cząstkowych.
Zajęcia wykładowe i projektowe realizowane są w salach dydaktycznych SGGW w Warszawie; Dostęp do
wybranych pozycji literatury możliwy jest w czytelni Wydziału Leśnego; Zajęcia terenowe odbywają się w IV-V w
Miejsce realizacji zajęć22):
dwóch szkółkach leśnych: w Julinku i Rogowie oraz w obiektach drzewostanowych na terenie Leśnego Zakładu
Doświadczalnego w Rogowie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
Fonder W., Matras J. Załęski A. 2007. Leśna baza nasienna w Polsce. Wyd. CILP,. Warszawa.
Gorzelak A., 2000: Zastosowanie inspektów, szklarni i namiotów foliowych w produkcji sadzonek drzew oraz krzewów leśnych i ozdobnych. Wyd. Bogucki
Gunia S., Ilmurzyński E. 1978. Wybrane zagadnienia hodowli selekcyjnej drzew leśnych. SGGW-AR
Gunia S., Sobczak R,.1981: Metody intensywnej produkcji sadzonek drzew leśnych. Wyd. PWRiL
Kowalski S. (red.) 2007. Ektomikoryzy. Nowe biotechnologie w polskim szkółkarstwie. Wyd.CILP, Warszawa.
Postępy techniki w leśnictwie, z. 101: Polski model szkółkarstwa leśnego. Wyd. Świat, Warszawa 2007
Puchniarski H. 2006. Ustawa o leśnym materiale rozmnożeniowym. Poradnik lesniczego. PWRiL1
Sabor J. 2006. (red.) Elementy genetyki i hodowli selekcyjnej drzew leśnych. Wyd. CILP Warszawa
Sobczak R. (red.) 1992. Szkółkarstwo leśne. Oficyna Edytorska „Wydawnictwo. Świat”, Warszawa
Sobczak R. (red.) 1999. Szkółkarstwo leśne, ozdobne i zadrzewieniowe. Wyd . Świat
Suszka B. 2000: Nowe technologie i techniki w nasiennictwie leśnym. Wyd. Bogucki
Suszka B., Muller C, Bonnet-Masimbert M. 1994: Nasiona leśnych drzew liściastych. Od zbioru do siewu. PWN Warszawa-Poznań.
Stanuch H., Sabor J. 2011. Metody statystyczne w genetyce populacyjnej drzew leśnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Szabla K, Pabian R. 2003. Szkółkarstwo kontenerowe, CILP, Warszawa
Wesoły w., Hauke M. 2009. Szkółkarstwo leśne od A do Z. Wyd. CILP,. Warszawa
Załęski A. (red.) i in. 2000: Zasady i metodyka oceny nasion w Lasach Państwowych. Wyd. CILP Warszawa.
Załęski A. 1995. Nasiennictwo leśnych drzew i krzewów iglastych. Oficyna. Edytorska „Wydawnictwo Świat”, Warszawa.
UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Hodowla lasu I

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Silviculture I

Kierunek studiów4):
Koordynator przedmiotu5):

Leśnictwo
Prof. dr hab. Henryk Żybura
dr inż. Leszek Bolibok; dr inż. Stanisław Drozdowski; mgr inż. Leszek Gawron;
prof. dr hab. Stefan Tarasiuk; dr inż. Jacek Zajączkowski; prof. dr hab. Henryk Żybura

Prowadzący zajęcia6):

ECTS 2)

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny SGGW - Katedra Hodowli Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot podstawowy

b) stopień I rok 3

c) stacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

Semestr ZIMOWY

Jęz. wykładowy11):

polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Zapoznanie studentów z technologiami odnowienia i pielęgnowania lasu

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Wykłady (20h); ćwiczenia kameralne projektowe i seminaryjne (26h)

4

Wykład, Prezentacja, Dyskusja, Studium przypadku, Indywidualne projekty studenckie, Analiza literatury,
Konsultacje
Tematyka wykładów: a) Hodowla lasu jako dyscyplina naukowa i działalność praktyczna; funkcje lasu;
b) Cel hodowlany i sposoby jego realizacji; półnaturalna hodowla lasu – wady i zalety; c) Cięcia odnowieniowe
i pielęgnacyjne; powierzchnie odnowieniowe; sposoby zagospodarowania lasu, grupy i formy rębni, technika
prowadzenia cięć odnowieniowych; d) Naturalne odnowienie lasu, rodzaje samosiewów, cen audatności,
odnowienie odroślowe; e) Sztuczne odnowienie lasu: przygotowanie gleby, więźba, siew, sadzenie, skład
gatunkowy, forma zmieszania, przedplon, podgon, poprawki, uzupełnienia, dolesienia; f) Pielęgnowanie lasu:
Pełny opis przedmiotu15):
czyszczenia wczesne, pielęgnowanie młodników, idea selekcji w trzebieży, intesywność i nawroty trzebieży,
wpływ trzebieży na siedlisko i cechy drzewostanu; g) Pielęgnowanie drzewostanów uszkodzonych;
wprowadzanie podszytów i dolnych pięter.
W ramach ćwiczeń każdy student, oparciu o udostępnione szczegółowe dane, wprowadzenie i konsultacje:
a) wykonuje dwa indywidualne projekty, dotyczące sztucznego i naturalnego odnowienia lasu;
b) przygotowuje na podstawie studiów literaturowych indywidualną prezentację i dyskusję na temat
pielęgnowania wskazanego gatunku w określonych warunkach drzewostanu.
Wymagania formalne (przedmioty
Ekologiczne podstawy hodowli lasu, Nasiennictwo i szkółkarstwo, Meteorologia, Typologia, Botanika leśna,
wprowadzające)16):
Ekologia, Gleboznawstwo,
Cechy gleb i siedlisk leśnych, Mikroklimat lasu, Maszyny i technologie służące do przygotowania gleby,
Założenia wstępne17):
Właściwości ekologiczne gatunków i biologia obradzania gatunków, Właściwości sadzonek drzew leśnych
Student(-ka):
05 - Rozpoznaje warunki odnowienia drzewostanu
01 - Zna technologie i zasady doboru cięć
na podstawie szczegółowego opisu taksacyjnego
odnowieniowych i sposobów odnowienia
06 - Potrafi dobrać sposób przygotowania gleby
Efekty kształcenia18):
02 - Zna zasady wyboru form zmieszania i
i wykonać sadzenie różnych sadzonek
rozmieszczania płatów domieszek
07 - Sporządza ilościowe i rodzajowe
03 - Zna zasady pielęgnowania różnych gatunków
zapotrzebowanie na materiał sadzeniowy
04 - Sporządza projekty odnowienia i pielęg. d-stanow
Efekty 01, 02, 03 - ocena ze sprawdzianu pisemnego z treści wykładowych (teoretycznych) w skali 2.0-5.0
Efekty 04, 05, 06, 07 – oceny z dwóch projektów indywidualnych (skala punktowa 0-10, ocena pozytywna od 5)
Sposób weryfikacji efektów
Efekty 01, 02, 06 - oceny z trzech sprawdzianów z zagadnień praktycznych (skala punktowa j.w.)
kształcenia19):
Efekt 03 - ocena z prezentacji i dyskusji (skala punktowa j.w.)
Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu, wszystkie (7) w/w oceny muszą być pozytywne.
Forma dokumentacji osiągniętych efektów Dokumentacja do wglądu dla studentów: imienne sprawdziany; imienne projekty; imienne konspekty prezentacji
kształcenia 20):
Dokumentacja wewnętrzna: zestawy pytań do sprawdzianów; dane szczegłówe do projektów i prezentacji
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Ocena końcowa jest wystawiana jako średnia z dwóch ocen: ze sprawdzianu teoretycznego oraz z ćwiczeń.
końcową21):
Ocena z ćwiczeń w skali 2.0-5.0 jest wyliczana na podstawie sumy 6 ocen punktowych.
Zajęcia wykładowe i projektowe realizowane są w salach dydaktycznych Wydziału Leśnego w Warszawie;
Miejsce realizacji zajęć22):
Dostęp do wybranych pozycji literatury możliwy jest w czytelni Wydziału Leśnego
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Szymański S., 2001: Ekologiczne podstawy hodowli lasu, PWRiL Warszawa
2. Jaworski A, 2012: Hodowla lasu. Cz. I-III. PWRiL Warszawa
3. Jaworski A., 2004: Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania oraz pielęgnacji drzewostanów. PWRiL Warszawa
4. Bernadzki E., 2000: Cięcia odnowieniowe. PWRiL Warszawa
5. Bernadzki E., 2000: Trzebieże. PWRiL Warszawa
6. Włoczewski T., 1969: Hodowla lasu. PWRiL Warszawa
7. Andrzejczyk A., 2009: Dąb szypułkowy i bezszypułkowy. PWRiL Warszawa
8. Bernadzki E., 2008: Jodła pospolita. Ekologia, zagrożenia, hodowla. PWRiL Warszawa
9. Puchniarski T., 2008: Sosna zwyczajna. Hodowla i ochrona. PWRiL Warszawa
10. Puchniarski T., 2008: Świerk pospolity. Hodowla i ekologia. PWRiL Warszawa
11. Leibundgut H., 2007: Naturalne odnowienie lasu. PWRiL Warszawa
12. Puchniarski T., 2006: Ustawa o leśnym materiale rozmnożeniowym Poradnik leśniczego - Komentarz i opinie. PWRiL Warszawa
13. Andrzejczyk T., 2003: Różnowiekowe drzewostany sosnowe. Powstawanie, struktura, hodowla. Wydawnictwo SGGW
14. Andrzejczyk T., Żybura H., 2012: Sosna zwyczajna. Odnawianie naturalne, alternatywne metody hodowli. PWRiL Warszawa
Metody dydaktyczne14):

UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Hodowla lasu II

ECTS 2)

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Silviculture II

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Prof. dr hab. Henryk Żybura

Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Leszek Bolibok; dr inż. Stanisław Drozdowski; mgr inż. Leszek Gawron;
prof. dr hab. Stefan Tarasiuk; dr inż. Jacek Zajączkowski; prof. dr hab. Henryk Żybura

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny SGGW - Katedra Hodowli Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot Podstawowy

b) stopień I rok 3

c) stacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

Semestr LETNI

Jęz. wykładowy11):

polski
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Zapoznanie studentów ze szczególnymi przypadkami postępowania hodowlanego, jak np.
zagospodarowanie gruntach porolnych i nieżytków, gospodarka plantacyjna i przebudowa
drzewostanów. Rozszerzenie i ugruntowanie wiedzy z przedmiotu Hodowla lasu I o nowe studia
Założenia i cele przedmiotu12):
przypadków. Zapoznanie studentami z praktycznymi (technologiczno-organizacyjnymi) aspektami prac
hodowlanych w różnych fazach rozwojowych.
Wykłady (10h); ćwiczenia kameralne projektowe i seminaryjne (26h);
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
ćwiczenia terenowe (42h, 7 dni)
Wykład, Prezentacja, Dyskusja, Studium przypadku, Indywidualne projekty studenckie, Analiza literatury,
Metody dydaktyczne14):
Praca w grupach, Konsultacje
Tematyka wykładów: a) Zasady odnowienia i pielęgnowania ważniejszych gatunków drzew,
pielęgnowanie drzewostanów wielogatunkowych i wielopiętrowych; b) Sporządzanie planów odnowienia
i pielęgnowania lasu; kontrola wykonania i ewidencja prac hodowlanych w nadleśnictwie.
W ramach ćwiczeń każdy student, oparciu o udostępnione szczegółowe dane, wprowadzenie i
konsultacje:
a) wykonuje dwa indywidualne projekty, dotyczące zalesienia gruntów porolnych oraz planowania
hodowlanego w drzewostanach różnych klas wieku; b) przygotowuje na podstawie studiów
Pełny opis przedmiotu15):
literaturowych dwie indywidualne prezentacje i uczestniczy w dyskusji na temat zagospodarowania
nieużytków i innych gruntów trudnych do odnowienia oraz różnych aspektów technologicznych
plantacyjnej uprawy drzew.
Podczas zajęć terenowych studenci wykonują osobiście prace przy zakładaniu uprawy, czyszczeniach
wczesnych i późnych oraz trzebieżach wczesnych, ponadto zapoznają się z przykładami odnawiania
pielęgnowania różnych gatunków oraz wykonują i prezentują w terenie projekt czynności hodowlanych
we wskazanych drzewostanach.
Wymagania formalne (przedmioty
Ekologiczne podstawy hodowli lasu, Nasiennictwo i szkółkarstwo, Meteorologia, Typologia, Botanika
wprowadzające)16):
leśna, Ekologia, Gleboznawstwo,
Cechy gleb i siedlisk leśnych, Mikroklimat lasu, Maszyny i technologie służące do przygotowania gleby,
Założenia wstępne17):
Właściwości ekologiczne gatunków i biologia obradzania gatunków, Właściwości sadzonek drzew
leśnych
Student(-ka):
04 - Sporządza projekty odnowienia i
pielęgnowania drzewostanów o złożonej,
01 - Zna technologie przysposobienia terenu i zakładania również zniekształconej budowie
upraw na gruntach porolnych i różnych nieużytkach
05 - Ocenia potrzeby hodowlane drzewostanu
Efekty kształcenia18):
02 - Potrafi ocenić celowość różnych form gospodarki
w oparciu o samodzielnie wykonaną
plantacyjnej i zaprojektować założenie plantacji
inwentaryzację jego cech taksacyjnych
03 - Zna zasady prawidłowego wykonywania różnych
06 - Zna szczegółowe zasady odnawiania i
czynności hodowlanych: zakładania i pielęgnacji upraw, pielęgnowania różnych gatunków drzew
czyszczeń wczesnych, późnych i trzebieży
07 - Pracuje w grupie
Efekty 04, 06 - ocena ze sprawdzianu pisemnego z treści wykładowych (teoretycznych) w skali 2.0-5.0
Efekty 01, 04 - oceny z dwóch projektów indywidualnych (skala punktowa 0-10, ocena pozytywna od 5)
Efekty 01, 02, 06 - oceny z trzech sprawdzianów z ćwiczeń kameralnych (skala punktowa j.w.)
Sposób weryfikacji efektów
Efekty 01, 02 – dwie oceny z prezentacji i dyskusji (skala punktowa j.w.)
kształcenia19):
Efekty 03, 04, 06 - ocena ze sprawdzianu pisemnego z ćwiczeń terenowych w skali 2.0-5.0
Efekty 04, 05, 07 - ocena z raportu z zajęć terenowych w skali 2.0-5.0
Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu, wszystkie (10) w/w oceny muszą być pozytywne.
Dokumentacja do wglądu dla studentów: imienne sprawdziany; imienne projekty; imienne konspekty
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
prezentacji; raporty terenowych prac w grupie. Dokumentacja wewnętrzna: zestawy pytań do
kształcenia 20):
sprawdzianów; dane szczegłówe do projektów, prezentacji i wzory raptularzy do prac terenowych
Ocena końcowa jest wystawiana jako średnia ważona z 4 ocen: ze sprawdzianu teoretycznego (waga
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
20%), z ćwiczeń kameralnych (waga 40%) oraz ze sprawdzianu i raportu z ćwiczeń terenowych (wagi
końcową21):
odpowiednio 30% i 10%).
Ocena z ćwiczeń kameralnych w skali 2.0-5.0 jest wyliczana na podstawie sumy 7 ocen punktowych.
Zajęcia wykładowe i projektowe realizowane są w salach dydaktycznych Wydziału Leśnego w
Warszawie; Dostęp do wybranych pozycji literatury możliwy jest w czytelni Wydziału Leśnego; Zajęcia
Miejsce realizacji zajęć22):
terenowe odbywają się w V-VI na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie oraz
ewentualnie w okolicach Warszawy
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Szymański S., 2001: Ekologiczne podstawy hodowli lasu, PWRiL Warszawa
2. Jaworski A, 2012: Hodowla lasu. Cz. I-III. PWRiL Warszawa
3. Puchniarski T., 2000: Krajowy program zwiększania lesistości. Zalesienia porolne. PWRiL Warszawa
4. Puchniarski T., 2003: Klęski żywiołowe w lasach. PWRiL Warszawa
5. Bernadzki E., 2000: Trzebieże. PWRiL Warszawa

6. Włoczewski T., 1969: Hodowla lasu. PWRiL Warszawa
7. Andrzejczyk A., 2009: Dąb szypułkowy i bezszypułkowy. PWRiL Warszawa
8. Bernadzki E., 2008: Jodła pospolita. Ekologia, zagrożenia, hodowla. PWRiL Warszawa
9. Puchniarski T., 2008: Sosna zwyczajna. Hodowla i ochrona. PWRiL Warszawa
10. Puchniarski T., 2008: Świerk pospolity. Hodowla i ekologia. PWRiL Warszawa
11. Zajączkowski K., Zajączkowski J., 2012: Plantacje. Zadrzewienia. PWRiL, Warszawa
UWAGI24):

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Nazwa przedmiotu1):

Numer katalogowy:

Zajęcia specjalizacyjne ZOOLOGIA LEŚNA i GOSPODARKA ŁOWIECKA

ECTS 2)

3

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

leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Patryk Rowiński

Prowadzący zajęcia6):

prof. dr hab. Jacek Goszczyński, dr hab. Michał Wasilewski, prof. SGGW, dr hab. Joanna Werka,
prof. SGGW, dr inż. Elżbieta Jancewicz, dr Dagny Krauze-Gryz, dr inż. Paweł Nasiadka, dr inż.
Patryk Rowiński

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot specjalizacyjny

b) stopień 1

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

rok 3

semestr 5

c) stacjonarne

Prezentacja metod i wyników badań prowadzonych prze pracowników Zakładu. Celem przedmiotu jest
zapoznanie studentów z najnowszymi badaniami na temat biologii, ekologii i ochrony kręgowców leśnych.
Student zna najnowsze i najczęściej stosowane metody badań nad poszczególnymi grupami kręgowców
leśnych. Nabywa wiedzę o cechach biologii i przystosowania kręgowców leśnych do środowiska życia i o
ich znaczeniu w ekosystemach leśnych

wykład; liczba godzin 30;

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

Przedstawienie metod i wyników badań nad biologią i ekologią płazów i gadów występujących w lasach.
Przedstawienie metod i wyników badań nad biologią i ekologią ptaków występujących w lasach.
Przedstawienie metod i wyników badań nad biologią i ekologią drapieżników występujących w lasach.
Przedstawienie metod i wyników badań nad biologią i ekologią drobnych ssaków występujących w lasach.
Przedstawienie metod i wyników badań nad biologią i ekologią zwierząt kopytnych występujących w
lasach.

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

Wiadomości z zakresu aktualnych badań nad kręgowcami leśnymi

Efekty kształcenia18):

01 – zna podstawy biologii i ekologii wybranych gatunków poszczególnych grup kręgowców leśnych
02 – jest świadomy roli kręgowców w ekosystemach leśnych
03 – potrafi wskazać przystosowania zwierząt do życia w środowiskach leśnych
04 – identyfikuje interakcje zwierząt na poziomie gatunkowym, międzygatunkowym i biocenotycznym
05 – zna wzorce wykorzystania przestrzeni przez poszczególne grupy kręgowców leśnych

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

zaliczenie opisowe złożone z 10 pytań

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

formularze testów z odpowiedziami
obecność na wykładach, ocena przygotowanego konspektu, wyniki zaliczenia końcowego
sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Jędrzejewska B. i Jędrzejewski W. 2001. Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
2. Krebs Ch. J. 1996/2011. Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
3. wybrane artykuły na temat biologii i ekologii poszczególnych grup kręgowców z Acta Theriologica, Acta Ornithologica i Ornis Polonica
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : wykład 30 h, wykonanie konspektu na temat biologii i ekologii wskazanego gatunku
kręgowca 30 h, konsultacje 5 h, 10 h 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:

75 h

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

3 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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

02

zna podstawy biologii i ekologii wybranych gatunków poszczególnych grup kręgowców
leśnych
jest świadomy roli kręgowców w ekosystemach leśnych

03

potrafi wskazać przystosowania zwierząt do życia w środowiskach leśnych

04

identyfikuje interakcje
biocenotycznym

05

zna wzorce wykorzystania przestrzeni przez poszczególne grupy kręgowców leśnych

zwierząt

na

poziomie

gatunkowym,

międzygatunkowym

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
LES1_W02, LES1_W05, LES1_U09
LES1_W05,
LES1_W05, , LES1_U09

i

LES1_W05, , LES1_U09

LES1_W02, LES1_W05

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Łowiectwo w Europie

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Hunting in Europe

Kierunek studiów4):

leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Paweł Nasiadka

Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Paweł Nasiadka

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień 1

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Dostarczenie wiedzy w zakresie poznania rozwiązań organizacyjno-prawych systemów łowiectwa w
różnych krajach europejskich

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

wykład; liczba godzin 15;

Metody dydaktyczne14):

wykład

Pełny opis przedmiotu15):

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):

Zoologia leśna, botanika, gospodarka łowiecka, geografia na poziomie szkoły ogólnokształcącej

Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

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

ECTS 2)

rok 4

semestr 7

c) stacjonarne

Podstawowa wiedza z zakresu biologii i ekologii zwierząt dziko żyjących w ramach programu zoologii
leśnej oraz podstawowa wiedza z zakresu budowy i funkcjonowania lasu i zbiorowisk roślinnych.
Podstawowa wiedza z zakresu geografii i zoogeografii Europy oraz systemów społeczno-gospodarczych
tych krajów.
01 – zna podstawowe przepisy z zakresu ustawodawstwa leśnego, łowieckiego i ochrony przyrody w
skali europejskiej
02 – ma wiedzę na temat łowiectwa jako elementu turystyki łowieckiej
03 – ma wiedzę z zakresu kulturowego znaczenia lasów i łowiectwa

01 – 03 – zaliczenie pisemne

Treść pytań z oceną, praca pisemna
Zaliczenie 90%, praca pisemna 10%
sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1.Krupka J. i in. 1989. Łowiectwo. PWRiL, Warszawa. pp.527
2.Jędrzejewska B., Jędrzejewski W. 2001. Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej. PWN. pp.460
3.Okarma H., Tomek A. 2008. Łowiectwo. Wyd. Edukacyjno-Naukowe H2O, Kraków, pp.503
4.Dzięciołowski R. Flis M. (red.). 2011. Łowiectwo. Łow. Pol. Sp. z o.o tom 1 i 2
5.Dziedzic R. (red). 2011. Podręcznik selekcjonera. Oficyna Wyd. Forest. pp 251
6. Havet P. (red) 1994. Łowiectwo. Oficyna Wydawnicza Delta.

UWAGI24):

1,5

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : wykład 15 h, konsultacje – 5 h, obecność na egzaminie - 2 h, przygotowanie pracy
pisemnej – 18h, przygotowanie do egzaminu - ……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:
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.:

…48……… h
…1……..ECTS
…0,5…….
ECTS

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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku

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

K_W18

02

ma wiedzę na temat łowiectwa jako elementu turystyki łowieckiej

K_W19

03

ma wiedzę z zakresu kulturowego znaczenia lasów i łowiectwa

K_W11

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Metody oceny liczebności kręgowców, cz. 1. ptaki i drobne ssaki

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Methods for estimating vertebrate numbers, part I: birds, small mammals

Kierunek studiów4):

leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Patryk Rowiński

Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Patryk Rowiński, dr inż. Elżbieta Jancewicz

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień 1

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

zapoznanie studentów z metodami ocen liczebności ptaków i drobnych ssaków oraz z zasadami doboru
metod w zależności od badanych gatunków i środowisk

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

wykład; liczba godzin 15;

Metody dydaktyczne14):

wykład, dyskusja, opracowanie koncepcji, konsultacje

Pełny opis przedmiotu15):

przegląd metod: względne metody oceny liczebności (metody transektowe, przemarsze, tropienia,
liczenia punktowe), metody bezwzględne/absolutne (metoda kartograficzna); metody stosowane
w monitoringu poszczególnych grup ptaków i małych ssaków; zasady przyżyciowych połowów drobnych
ssaków (rodzaje pułapek, sposób ich rozmieszczenia w terenie, przynęty, czas badań); zasady doboru
metod w zależności od celu i oczekiwanych efektów; zasady postępowania w terenie (w tym
postępowania ze zwierzętami) podczas liczeń/połowów; sposoby kameralnego opracowania materiałów
zebranych w terenie

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

zoologia leśna, ekologia

Założenia wstępne17):

podstawowe informacje z zakresu zoologii leśnej i ekologii

Efekty kształcenia18):

01 – zna metody oceny liczebności ptaków i małych ssaków oraz techniki badań wykorzystywane
w monitoringu tych zwierząt
02 – ma teoretyczne podstawy i rozumie zasady postępowania w terenie
03 - ma teoretyczne podstawy postępowania ze schwytanymi zwierzętami
04 – zna zasady opracowania materiału zebranego w terenie i zasady wnioskowania
05 – orientuje się w zaletach i wadach metod oceny liczebności ptaków i małych ssaków, potrafi wskazać
najlepsze metody oceny liczebności w zależności od grupy zwierząt, gatunku i charakteru środowiska

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

zaliczenie testowe, ocena prawidłowości opracowanej koncepcji oceny liczebności ptaków i drobnych
ssaków w wyznaczonym terenie

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

rok 3

semestr 6

ECTS 2)

1,5

c) stacjonarne

arkusze pytań i odpowiedzi, praca pisemna z oceną
obecności na zajęciach, ocena testu i ocena pracy pisemnej
sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Bouchner M. 1992. Śladami zwierząt. Przewodnik. Multico, Warszawa.
2. Chylarecki P., Sikora A. i Cenian Z. (red.) 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą
Ptasią. GIOŚ, Warszawa.
3. Jędrzejewska B. i Jędrzejewski W. 2001. Ekologia ssaków drapieżnych Puszczy Białowieskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
4. Jędrzejewski W., Sidarowicz W. 2010. Sztuka tropienia zwierząt. Zakład badania ssaków PAN, Białowieża.
5. Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa.
6. Romanowski J. 1990. Śladami zwierząt. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.
7. Tomiałojć L. 1980. Kombinowana odmiana metody kartograficznej do liczenia ptaków lęgowych. Notatki Ornitologiczne 21: 33-61.
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : wykład 15 h, konsultacje – 5 h, koncepcyjne opracowanie oceny liczebności ptaków i
drobnych ssaków w wyznaczonym terenie - 15 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:

43 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.:

0,5 ECTS

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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
LES1_W01, LES_W01

02

zna metody oceny liczebności ptaków i małych ssaków oraz techniki badań
wykorzystywane w monitoringu tych zwierząt
ma teoretyczne podstawy i rozumie zasady postępowania w terenie

03

ma teoretyczne podstawy postępowania ze schwytanymi zwierzętami

LES1_W01, LES1_K02, LES1_K06

04

zna zasady opracowania materiału zebranego w terenie i zasady wnioskowania

LES1_U17

05

orientuje się w zaletach i wadach metod oceny liczebności ptaków i małych ssaków, potrafi
wskazać najlepsze metody oceny liczebności w zależności od grupy zwierząt, gatunku
i charakteru środowiska

LES1_W01, LES1_W02, LES_W01,

LES1_W01, LES_W01, LES1_K02

LES1_U17, LES1_K01

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Metody oceny liczebności kręgowców, cz. 2. płazy, gady, drapieżne, duże ssaki
roślinożerne

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Methods for estimating vertebrate numbers, part II: amphibians, reptiles, predators, large herbivores

Kierunek studiów4):

leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Elżbieta Jancewicz

Prowadzący zajęcia6):

prof. dr hab. Jacek Goszczyński, dr hab. Michał Wasilewski, prof. SGGW,
dr inż. Elżbieta Jancewicz

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień 1

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

zapoznanie studentów z metodami ocen liczebności płazów, gadów, drapieżników i dużych ssaków
roślinożernych oraz z zasadami doboru metod w zależności od badanych gatunków i środowisk

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

wykład; liczba godzin 15;

Metody dydaktyczne14):

wykład, dyskusja, opracowanie koncepcji, konsultacje

Pełny opis przedmiotu15):

przegląd metod: względne metody oceny liczebności (metody transektowe, tropienia, liczenia punktowe),
metody bezwzględne (pędzenia próbne, taksacje pasowe, symulacja wokalna); zasady doboru metod
w zależności od celu i oczekiwanych efektów; zasady postępowania w terenie (w tym postępowania
ze zwierzętami) podczas liczeń/połowów; sposoby kameralnego opracowania materiałów zebranych
w terenie

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

zoologia leśna, ekologia

Założenia wstępne17):

podstawowe informacje z zakresu zoologii leśnej, ekologii i gospodarki łowieckiej

Efekty kształcenia18):

01 – zna metody oceny liczebności płazów, gadów, ssaków drapieżnych oraz dużych ssaków
roślinożernych oraz techniki badań wykorzystywane w monitoringu tych zwierząt
02 – ma teoretyczne podstawy i rozumie zasady postępowania w terenie
03 - ma teoretyczne podstawy postępowania ze schwytanymi zwierzętami
04 – zna zasady opracowania materiału zebranego w terenie i zasady wnioskowania
05 – orientuje się w zaletach i wadach metod oceny liczebności wybranych grup kręgowców (płazów,
gadów, drapieżnych i dużych ssaków roślinożernych), potrafi wskazać najlepsze metody oceny
liczebności w zależności od grupy zwierząt, gatunku i charakteru środowiska

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

zaliczenie testowe, ocena prawidłowości opracowanej koncepcji oceny liczebności płazów, gadów,
drapieżnych i dużych ssaków roślinożernych w wyznaczonym terenie

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

rok 3

semestr 6

ECTS 2)

1,5

c) stacjonarne

arkusze pytań i odpowiedzi, praca pisemna z oceną
obecności na zajęciach, ocena testu i ocena pracy pisemnej
sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
8. Berger L. 2000. Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
9. Bouchner M. 1992. Śladami zwierząt. Przewodnik. Multico, Warszawa.
10. Dzieduszycki A. 2008. Pierwsza pomoc i leczenie psów ukąszonych przez żmiję zygzakowatą. Wydawnictwo SI-MA, Warszawa.
11. Jędrzejewska B. i Jędrzejewski W. 2001. Ekologia ssaków drapieżnych Puszczy Białowieskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
12. Jędrzejewski W., Sidarowicz W. 2010. Sztuka tropienia zwierząt. Zakład badania ssaków PAN, Białowieża.
13. Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa.
14. Mitrus S. 2007. Metody badań i ochrony żółwia błotnego. Podręcznik metodyczny. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
15. Najbar B. 2000. Gniewosz plamisty. Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin.
16. Najbar B. 2002. Ochrona węży i ich siedlisk. Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin.
17. Najbar B. 2004. Wąż Eskulapa Elaphe (Zamenis) longissima (Laurenti, 1768) w Bieszczadach Zachodnich. Środowisko występowania, czynniki
ograniczające zasięg i liczebność populacji oraz możliwości jej rozwoju, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
18. Najbar B. 2004. Wąż Eskulapa. Monografie przyrodnicze. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin.
19. Pęksa M. i Pęksa Ł. 2006. Ośrodek czynnej ochrony płazów i gadów Jaszczurówka. Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna. Tatrzański Park
Narodowy, Zakopane.
20. Romanowski J. 1990. Śladami zwierząt. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : wykład 15 h, konsultacje – 5 h, koncepcyjne opracowanie oceny liczebności ptaków i
drobnych ssaków - 15 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:

43 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.:

0,5 ECTS

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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
LES1_W01, LES_W01

02

zna metody oceny liczebności płazów, gadów, drapieżnych i dużych ssaków
roślinożernych oraz techniki badań wykorzystywane w monitoringu tych zwierząt
ma teoretyczne podstawy i rozumie zasady postępowania w terenie

03

ma teoretyczne podstawy postępowania ze schwytanymi zwierzętami

LES1_W01, LES1_K02, LES1_K06

04

zna zasady opracowania materiału zebranego w terenie i zasady wnioskowania

LES1_U17

05

orientuje się w zaletach i wadach metod oceny liczebności wybranych grup kręgowców
(płazów, gadów, drapieżnych i dużych ssaków roślinożernych), potrafi wskazać najlepsze
metody oceny liczebności w zależności od grupy zwierząt, gatunku i charakteru
środowiska

LES1_W01, LES1_W02, LES_W01,

LES1_W01, LES_W01, LES1_K02

LES1_U17, LES1_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 Wildlife Management

Kierunek studiów4):

leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr Dagny Krauze-Gryz

Prowadzący zajęcia6):

prof. dr hab. Jacek Goszczyński, dr hab. Michał Wasilewski, prof. SGGW, dr hab. Joanna Werka,
prof. SGGW, dr inż. Elżbieta Jancewicz, dr Dagny Krauze-Gryz, dr inż. Paweł Nasiadka,
dr inż. Patryk Rowiński

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot specjalizacyjny

b) stopień 1

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

zapoznanie studentów z metodami ocen liczebności różnych grup kręgowców (płazów, gadów, ptaków,
małych ssaków, dużych ssaków roślinożernych, drapieżnych) oraz z zasadami doboru metod
w zależności od badanych gatunków i środowisk

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

wykład; liczba godzin

rok 3

semestr 6

ECTS 2)

6

c) stacjonarne

60;

wykład, wykład terenowy, dyskusja, opracowanie koncepcji, konsultacje
wykłady: Metody oceny liczebności kręgowców cz. 1. ptaki i małe ssaki
Metody oceny liczebności kręgowców cz. 2. płazy, gady, drapieżne, duże ssaki roślinożerne

Pełny opis przedmiotu15):

przegląd metod: względne metody oceny liczebności (metody transektowe, przemarsze, tropienia,
liczenia punktowe), metody bezwzględne (kartowanie, pędzenia próbne, taksacje pasowe, symulacja
wokalna); metody stosowane w monitoringu poszczególnych grup ptaków i ssaków; zasady
przyżyciowych połowów drobnych ssaków (rodzaje pułapek, sposób ich rozmieszczenia w terenie,
przynęty, czas badań); zasady doboru metod w zależności od celu i oczekiwanych efektów; zasady
postępowania w terenie (w tym postępowania ze zwierzętami) podczas liczeń/połowów; sposoby
kameralnego opracowania materiałów zebranych w terenie
zajęcia o charakterze praktycznym
zasady planowania i prowadzenia monitoringu; monitoring ptaków: zasady, metody, analiza zebranych
danych; nauka rozpoznawania tropów, tropienie na transektach; metody oceny drobnych i średnich
ssaków (zastosowanie pułapek żywołownych), analiza danych; analiza danych zebranych przy użyciu
fotopułapek oraz kamery termowizyjnej do oceny zagęszczenie oraz struktury populacji zwierzyny
płowej, liczenie grup odchodów na transektach

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

zoologia leśna, gospodarka łowiecka, ekologia ogólna

Założenia wstępne17):

podstawowe informacje z zakresu zoologii leśnej, ekologii, gospodarki łowieckiej

Efekty kształcenia18):

01 – zna metody oceny liczebności kręgowców oraz techniki badań wykorzystywane w monitoringu tych
zwierząt
02 – ma teoretyczne podstawy i rozumie zasady postępowania w terenie
03 - ma teoretyczne podstawy postępowania ze schwytanymi zwierzętami
04 – zna zasady opracowania materiału zebranego w terenie i zasady wnioskowania
05 – orientuje się w zaletach i wadach metod oceny liczebności kręgowców, potrafi wskazać najlepsze
metody oceny liczebności w zależności od grupy zwierząt, gatunku i charakteru środowiska
06 – potrafi zaplanować i przeprowadzić monitoring liczebności gatunków ptaków oraz ssaków

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

zaliczenie testowe, ocena prawidłowości opracowanej koncepcji oceny liczebności kręgowców
w wyznaczonym terenie,

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

arkusze pytań i odpowiedzi, praca pisemna z oceną
obecności na zajęciach, ocena testu i ocena pracy pisemnej
sala dydaktyczna, zajęcia w terenie

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Berger L. 2000. Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
2. Bouchner M. 1992. Śladami zwierząt. Przewodnik. Multico, Warszawa.
3. Chylarecki P., Sikora A. i Cenian Z. (red.) 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą

Ptasią. GIOŚ, Warszawa.
4. Dzieduszycki A. 2008. Pierwsza pomoc i leczenie psów ukąszonych przez żmiję zygzakowatą. Wydawnictwo SI-MA, Warszawa.
5. Jędrzejewska B. i Jędrzejewski W. 2001. Ekologia ssaków drapieżnych Puszczy Białowieskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
6. Jędrzejewski W., Sidarowicz W. 2010. Sztuka tropienia zwierząt. Zakład badania ssaków PAN, Białowieża.
7. Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa.
8. Mitrus S. 2007. Metody badań i ochrony żółwia błotnego. Podręcznik metodyczny. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
9. Najbar B. 2000. Gniewosz plamisty. Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin.
10. Najbar B. 2002. Ochrona węży i ich siedlisk. Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin.
11. Najbar B. 2004. Wąż Eskulapa Elaphe (Zamenis) longissima (Laurenti, 1768) w Bieszczadach Zachodnich. Środowisko występowania, czynniki
ograniczające zasięg i liczebność populacji oraz możliwości jej rozwoju, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
12. Najbar B. 2004. Wąż Eskulapa. Monografie przyrodnicze. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin.
13. Pęksa M. i Pęksa Ł. 2006. Ośrodek czynnej ochrony płazów i gadów Jaszczurówka. Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna. Tatrzański Park
Narodowy, Zakopane.
14. Romanowski J. 1990. Śladami zwierząt. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.
15. Tomiałojć L. 1980. Kombinowana odmiana metody kartograficznej do liczenia ptaków lęgowych. Notatki Ornitologiczne 21: 33-61.
16. Sutherland W. J. (ed.) 1996. Ecological Cenzus Technigues. A handbook. Cambridge University Press.
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : wykład 60 h, konsultacje – 20 h, opracowanie koncepcji oceny liczebności kręgowców 30 h, dokończenie obliczeń – 15 h, przygotowanie do zaliczenia - 25 h,
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

150 h, 6 ECTS

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

3 ECTS

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

2 ECTS

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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
LES1_W01, LES_W01

02

zna metody oceny liczebności kręgowców oraz techniki badań wykorzystywane
w monitoringu tych zwierząt
ma teoretyczne podstawy i rozumie zasady postępowania w terenie

03

ma teoretyczne podstawy postępowania ze schwytanymi zwierzętami

LES1_W01, LES1_K02, LES1_K06

04

zna zasady opracowania materiału zebranego w terenie i zasady wnioskowania

LES1_U17

05

orientuje się w zaletach i wadach metod oceny liczebności kręgowców, potrafi wskazać
najlepsze metody oceny liczebności w zależności od grupy zwierząt, gatunku i charakteru
środowiska
potrafi zaplanować i przeprowadzić monitoring liczebności gatunków ptaków oraz ssaków

LES1_W01, LES1_W02, LES_W01,

06

LES1_W01, LES_W01, LES1_K02

LES1_U17, LES1_K01
LES1_W01, LES1_U03, LES1_U09,
LES1_U12, LES1_U14, LES1_U15,
LES1_U19

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zoologia leśna

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Forest Zoology

Kierunek studiów4):

Wydział Leśny

Koordynator przedmiotu5):

dr hab. Joanna Werka, prof. SGGW

Prowadzący zajęcia6):

dr hab. Joanna Werka, prof. SGGW, dr inż. Elżbieta Jancewicz, dr inż. Patryk Rowiński,
doktoranci

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot podstawowy

b) stopień I

rok I

5,5

c) stacjonarne

Jęz. wykładowy11): polski

Cykl dydaktyczny10):
Założenia i cele przedmiotu12):

ECTS 2)

Umiejętność rozpoznawania kręgowców wyższych (płazów, gadów, ptaków i ssaków), w tym gatunków
chronionych, znajomość ich biologii i ekologii
a)

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

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
b)

ćwiczenia laboratoryjne……………………………………………………; liczba godzin .. 30;

c)

ćwiczenia terenowe ………………………………………………………; liczba godzin ....12;

Metody dydaktyczne14):

Praca z eksponatami (odpowiednio spreparowane płazy i gady, wypchane okazy ptaków i ssaków,
czaszki, kości i skóry ssaków, kał, pogryzy), atlasami kręgowców i kluczami do oznaczania, konsultacje.
Eksperymentalne połowy drobnych zwierząt w sieci i pułapki w terenie.
Analiza występowania kręgowców lądowych w terenie na podstawie śladów ich obecności.

Pełny opis przedmiotu15):

Wykład: Las jako środowisko życia kręgowców. Podstawy systematyki kręgowców lądowych (płazy,
gady, ptaki, ssaki), ich pochodzenie. Ewolucja kręgowców lądowych. Podstawy morfologii polskiej
herpetofauny, awifauny i teriofauny. Charakterystyka rzędów w poszczególnych gromadach kręgowców.
Przegląd leśnych gatunków kręgowców. Trendy zmian liczebności kręgowców w Polsce w okresie
ostatnich kilkudziesięciu lat ze szczególnym uwzględnieniem fauny leśnej.
Ćwiczenia laboratoryjne: Przegląd i rozpoznawanie gatunków kręgowców w ramach poszczególnych
gromad, systematyka, biologia i ekologia kręgowców – płazów, gadów, ptaków i ssaków; rozmieszczenie
w Polsce, wymagania środowiskowe, wzorzec aktywności dobowej i rocznej, cechy rozrodu, pokarm,
wędrówki sezonowe i roczne, zimowanie, długość życia, zagrożenia; ślady obecności zwierząt w terenie;
podstawowe pomiary biometryczne
Ćwiczenia terenowe: Praktyczne rozpoznawanie w terenie gatunków zwierząt (płazów, gadów, ptaków,
ssaków), ich śladów obecności (tropy, kał, pogryzy, pióra, gniazda, nory) oraz rozpoznawanie głosów
ptaków. Nauka technik odłowów drobnych zwierząt (ptaków i ssaków) oraz manipulacja żywymi
zwierzętami, kontrola skrzynek lęgowych ptaków. Odnajdywanie w terenie gniazd ptaków drapieżnych,
nor ssaków.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

-

Założenia wstępne17):

Podstawowe informacje z zakresu biologii i ochrony przyrody ze szkoły średniej.

Efekty kształcenia18):

01 – potrafi i umie rozpoznać gatunki polskich płazów, gadów, ptaków i ssaków
02 – potrafi rozpoznać kości szkieletu polskich płazów, gadów, ptaków i ssaków
03 – potrafi rozpoznawać czaszki ssaków i zna cechy budowy czaszek i uzębienia charakterystyczne
poszczególnym taksonów ssaków
04 - potrafi wykonać podstawowe pomiary biometryczne kręgowców
05 – potrafi podać status prawny poszczególnych gatunków kręgowców
06 – zna elementy biologii i ekologii omawianych gatunków, wie, w jakich środowiskach występują, kiedy
można je obserwować,
07 - umie określić jakie są istotne zagrożenia dla tych gatunków
08 – potrafi identyfikować w terenie kręgowce lądowe i ślady ich obecności

kolokwium pisemne obejmujące 30 zagadnień/pytań (po 10 z 3. części, herpetologii, ornitologii i
teriologii)
Sposób weryfikacji efektów
kolokwium ustne – rozpoznawanie okazów (po 10 okazów z 3. części – herpetologii, ornitologii i
kształcenia19):
teriologii)
egzamin pisemny 20 pytań
Forma dokumentacji osiągniętych efektów arkusze pytań z ocenami (dotyczy części pisemnej)
kształcenia 20):
lista z ocenami (dotyczy części ustnej)
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
kolokwium pisemne i ustne; warunek zaliczenia – zdobycie min. 12 punktów z 20 możliwych z każdej
końcową21):
części kolokwium; ocena końcowa z kolokwium zależna od sumy zdobytych punktów: ocena

dostateczna 73-81, dostateczna plus 82-89, dobra 90-97, dobra plus 98-106, bardzo dobra 107-120.
Egzamin; 20 pytań po 2 punkty każde: ocena dostateczna 21-24, dostateczna plus 25-28, dobra 29-32,
dobra plus 33-36, bardzo dobra 37-40.
50% kolokwium pisemne i ustne, 50% egzamin
Miejsce realizacji zajęć22):

sala dydaktyczna, zajęcia w terenie (LZD Rogów)

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Aulak W., Rowiński P. 2010. Tabele biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
2. Berger L., 2000: Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
3. Blab J. i Vogel H. 1999. Płazy i gady Europy Środkowej. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
4. Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.) 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą
Ptasią. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska , Warszawa.
5. Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
6. Głowaciński Z. i Rafiński J. (red.) 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Status – rozmieszczenie – ochrona. Biblioteka monitoringu środowiska,
Warszawa-Kraków.
7. Juszczyk W. 1974: Płazy i gady krajowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
8. Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
Warszawa.
9. Pucek Z. (red.) 1984. Klucz do oznaczania ssaków Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
10. Sokołowski J. 1977. Ptaki Polski. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
11. http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php
12. Szarski H. 1998. Historia zwierząt kręgowych. PWN, Warszawa.
UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne: Doskonalenie chemicznych metod ochrony lasu

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Improvement of chemical methods of forest protection

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Artur Rutkiewicz

Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Artur Rutkiewicz

Jednostka realizująca7):

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

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot specjalizacyjny

b) stopień …I

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni (6)

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

rok …III

ECTS 2)

3,0

c) stacjonarne

Znajomość podstaw stosowanych obecnie technik i technologii w metodach ochrony lasu, gdzie głównym lub
jednym z wielu ich elementów są pestycydy, pozwala na ich racjonalne i ostrożne stosowanie w ekosystemach
leśnych
a) ……………… wykład audytoryjny
………………………………… ………; liczba godzin
..15...;

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
b)

……………… zajęcia seminaryjne……………………………………………; liczba godzin ..9.;

c)
Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Zajęcia terenowe

liczba godzin .. 6.;

Wykład audytoryjny; zajęcia terenowe; analiza przypadku; dyskusja, analiza i interpretacja wyników obserwacji
terenowych
Historyczny przegląd metod, technik i środków stosowanych w ochronie lasu.
Aktualny zakres zagrożeń w lasach Polski oraz podejmowanych zabiegów ratowniczych.
Uregulowania prawne dotyczące środków ochrony roślin stosowanych w leśnictwie. Podział i ogólna
charakterystyka pestycydów. Generacje zoocydów. Pozostałe środki ochrony roślin stosowane w leśnictwie.
Przegląd substancji czynnych i insektycydów zalecanych i stosowanych w leśnictwie. Optymalizacja
dawkowania zoocydów i technologii ich aplikacji do środowiska.
Organizacja i prowadzenie chemicznych zabiegów zabezpieczających i ratowniczych. Przegląd sprzętu do
wykonywania zabiegów ratowniczych w lasach. Systemy naprowadzania statków lotniczych na pola zabiegowe.
Organizacja i prowadzenie ocen skuteczności zabiegów ratowniczych w lasach. Zjawiska odporności na
działanie zoocydów.
Terenowe metody prognozowania zagrożenia, podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu zabiegów
zabezpieczenia i ratowniczych.
Metody i wyniki badań nad wpływem stosowanych w lasach insektycydów na pożyteczną faunę leśną.
Przegląd badawczych metod oceny skuteczności działania insektycydów.
Metody integrowanego stosowania środków sterowania populacjami szkodników w lasu. Metody IPM.
zoologia, ekologia; entomologia leśna; ochrona lasu; chemia

Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

01 – zna podstawowe pestycydów i inne środki
stosowane w ochronie roślin, zalecane do stosowania
w leśnictwie
02 – zna nowoczesne metody doboru i stosowania w
leśnictwie pestycydów i innych środków ochrony roślin
03 – potrafi ocenić poziom zagrożeń związanych z
występowaniem szkodliwych organizmów oraz potrafi
dobierać różne metody z zastosowaniem pestycydów

04 – potrafi na podstawie wyników kontroli
wykonywanych w terenie analizować zagrożenia
związane z organizmami szkodliwymi oraz na tej
podstawie dobierać właściwe dla poziomu zagrożenia
działania ratownicze.

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Efekt 01, 02, 03, 04 – kolokwium zaliczeniowe
Efekt 03, 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 przygotowane w ramach pracy własnej wraz z ich oceną
Pytania na kolokwium wraz z oceną
Prezentacje – 30%
Kolokwium - 70%

Miejsce realizacji zajęć22):

sala dydaktyczna; teren LZD Rogów.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
Dobrowolski M. 1997. Genetyczne i ekologiczne aspekty powstawania odporności owadów na insektycydy. Sylwan 2
Łęski O. (red.). 2001. Poradnik Ochrony Lasu. Warszawa
Malinowska H., 2001. Stosowanie Środków ochrony lasu przede owadami w warunkach realizacji proekologicznego modelu gospodarczego. Wyd. Świat.
Warszawa.
Goszczyński W., 1993. Zoocydy w ochronie roślin. Wyd. SGGW. Warszawa.

IBL., 2009. Środki ochrony roślin zalecane do stosowania w leśnictwie w roku 2012. PDF,
SITLiD 2012., Nowoczesne narzędzia w ochronie lasu. Seria: Postępy techniki w leśnictwie. Nr. 117. Wyd. Świat, Warszawa.
Skrzecz I. 1998. Znaczenie środków pomocniczych w chemicznej ochronie lasu. Las Pol. 6
Starzyk J. 1996. Wykorzystanie feromonów do prognozowania i zwalczania szkodników wtórnych w lasach górskich. Sylwan 1/1996.
Stocki J., 2000. Biotechniczne metody ochrony lasu. Wyd. Świat. Warszawa.
Szukiel E. 2000. Środki odstraszające roślinożerne ssaki – poszukiwania światowe nad składnikami czynnymi repelentów. Sylwan 8/2000.
Więsik J., 1991. Maszyn Leśne, cz.II. Wyd. SGGW - AR, 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:

…90 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, projektowe, itp.:

1,0 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol
efektu
01
02
03
04

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
zna podstawowe pestycydów i inne środki stosowane w ochronie roślin, zalecane do
stosowania w leśnictwie
zna nowoczesne metody doboru i stosowania w leśnictwie pestycydów i innych środków
ochrony roślin
potrafi ocenić poziom zagrożeń związanych z występowaniem szkodliwych organizmów
oraz potrafi dobierać różne metody z zastosowaniem pestycydów
potrafi na podstawie analiz wykonywanych w terenie analizować zagrożenia związane z
organizmami szkodliwymi oraz na tej podstawie dobierać właściwe dla poziomu
zagrożenia działania ratownicze.

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_WO2, K1_W08
K1_W03, K1_W09, K1_W12, K1_W18
K1_U05, K1_U08, K1_U11, K1_U12,
K1_K02,
K1_U03, K1_U06, K1_U07, K1_U11,
K1_U12, K1_U14, K1_U17; K1_K01,

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS 3):
Wykłady
Zajęcia seminaryjne
Zajęcia realizowane w terenie
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na kolokwium
Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w terenie
Przygotowanie do prezentacji projektów
Przygotowanie do kolokwium
Razem:

15h
9h
6h
10h
2h
20h
8h
20h
90 h
3,0 (3) ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady; zajęcia w terenie; zajęcia seminaryjne
30h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
10h
Kolokwium
2h
Razem:
42 h
1,4 (1,5) ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym:
Zajęcia terenowe
6h
Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie zajęć realizowanych w terenie
20h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
10h
Razem:
36h
1,2 (1,0) ECTS

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE - EKOLOGIA EKOSYSTEMÓW

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

SPECIALISATION - ECOSYSTEM ECOLOGY

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Taida Tarabuła

Prowadzący zajęcia6):

Dr inż. Taida Tarabuła

Jednostka realizująca7):

Katedra Ochrony Lasu i Ekologii

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot specjalizacyjny

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11):

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem jest zapoznanie studentów ze strukturą, funkcjonowaniem i dynamiką biocenoz i ekosystemów. Studenci
poznają różne typy specyficznych ekosystemów świata i zasady, które determinują ich funkcjonowanie w
biosferze
a)

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

rok III

ECTS 2)

1,5

c) stacjonarne
polski

Wykład; liczba godzin 15

Wykład
Tematyka wykładów:

Pełny opis przedmiotu15):

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

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Pojęcie ekosystemu dawniej i współcześnie; Holizm i redukcjonizm w ekologii; Struktura, funkcje i dynamika
podstawowych procesów ekosystemalnych oraz czynniki kształtujące; Główne ekosystemy lądowe świata;
Główne ekosystemy wodne świata; Ekosystemy wodne a lądowe – porównanie; Ekosystemy przekształcone
przez człowieka (ekosystem miejski); Produktywność ekosystemów i czynniki które ją określają; Przepływ
energii w różnych biocenozach; Sukcesja ekologiczna; Różnorodność biologiczna – jej rola w przyrodzie,
różnorodność a stabilność ekosystemów – współczesne teorie; Wewnątrzekosysemalny obieg pierwiastków;
Dekompozycja i mineralizacja w ekosystemach; Wpływ człowieka na ekosystemy;
Ekologia ogólna
Student zna definicje podstawowych pojęć ekologicznych, rozumie zasady funkcjonowania populacji, biocenoz i
ekosystemów
01 - Zna i rozumie złożone zjawiska i procesy
03 - Jest świadomy zagrożeń cywilizacyjnych w
ekologiczne zachodzące w ekosystemach oraz w
środowisku i roli lasów w ich ograniczaniu
biosferze
04 – Ma świadomość odpowiedzialności za stan
02 Rozumie wpływ czynników naturalnych i
środowiska i jego zmiany
antropogenicznych na funkcjonowanie ekosystemów
Efekt 01, 02, 03, 04 – kolokwium zaliczeniowe

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Pytania na kolokwium wraz z oceną
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Kolokwium – 100%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Chapin Matson, Mooney – Principles of terrestrial ecosystem ecology, Springer 2002
2. Weiner J. Życie I ewolucja biosfery , PWN Warszawa
3. Krebs Ch. J. Ekologia 2011
4. Jorgensen S.E. Ecosystem Ecology, Elsevier2009,
5. Leveque Ch. Ecology: From ecosystem to biosphere, Science Publishers 2003
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:

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
02

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Zna i rozumie złożone zjawiska i procesy ekologiczne zachodzące w ekosystemach oraz
w biosferze
Rozumie wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na funkcjonowanie

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W01,
K1_W05

ekosystemów
03

Jest świadomy zagrożeń cywilizacyjnych w środowisku i roli lasów w ich ograniczaniu

K1_K03

04

Ma świadomość odpowiedzialności za stan środowiska i jego zmiany

K1_K03

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajecia specjalizacyjne: Owady i ludzie

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Insects and People

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Adam Byk

Prowadzący zajęcia6):

Dr inż. Adam Byk, Dr hab. Tomasz Mokrzycki

Jednostka realizująca7):

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

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni (4)

Jęz. wykładowy11):

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnorodnością świata owadów oraz rolą jaką owady odgrywają
w życiu człowieka jako jego sprzymierzeńcy i wrogowie. Studenci poznają relacje zachodzące na styku owady i
ludzie. Zdobywają umiejętność rozpoznawania owadów użytecznych, kwarantannowych, koprofagicznych,
nekrofagicznych, krwiopijnych i mycetofagicznych, jak również umiejętność inwentaryzowania stanowisk
owadów chronionych.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

w)
x)
y)
z)

ECTS 2)

rok II

3

c) stacjonarne
polski

wykład: liczba godzin 12,
zajęcia terenowe: liczba godzin 8,
zajęcia laboratoryjne: liczba godzin 6,
zajęcia seminaryjne: liczba godzin 4.

Metody dydaktyczne14):

Wykład, projekt indywidualny, prezentacja i dyskusja

Pełny opis przedmiotu15):

Szkodniki owadzie i owady pożyteczne. Owady jako pokarm dla zwierząt i ludzi. Owady użyteczne. Owady w
kulturze, sztuce i filmie. Owady w medycynie. Owady jako wektory chorób człowieka i zwierząt domowych oraz
ich toksyczne i alergiczne oddziaływanie na człowieka. Owady grzybożerne. Rola i znaczenie owadów
koprofagicznych. Rola i znaczenie owadów nekrofagicznych. Owady w kryminalistyce – entomofauna zwłok.
Entomofaunana naszych mieszkań i domów. Owady jako zwierzęta domowe. Owady krwiopijne – komary i
meszki. Owady kwarantannowe – historia stonki ziemniaczanej i brudnicy nieparki. Kolekcje owadów – ich
zbieranie, preparowanie, etykietowanie, przechowywanie i eksponowanie. Handel owadami – giełdy i wyprawy
entomologiczne. Inwentaryzacja stanowisk pachnicy próchniczki i kozioroga dębosza.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Ekologia ogólna, Entomologia ogólna

Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

Student zna definicje podstawowych pojęć ekologicznych, rozumie zasady funkcjonowania populacji, biocenoz i
ekosystemów, jak również zna taksonomię owadów i nabył umiejętność rozpoznawania rzędów i rodzin owadów
04 - Potrafi rozpoznawać wybrane owady: użyteczne,
01 - Zna rolą jaką owady odgrywają w życiu człowieka
kwarantannowe, koprofagiczne, nekrofagiczne,
jako jego sprzymierzeńcy i wrogowie.
krwiopijne, mycetofagiczne.
02 - Rozumie relacje zachodzące na styku owady i
05 - Potrafi przeprowadzić inwentaryzacje stanowisk
ludzie.
chronionych gatunków owadów.
03 - Wie jakie są konsekwencje przyrodnicze i
06 - Poznaje znaczenie kolekcjonerstwa i ruchu
środowiskowe działań człowieka na populacje
amatorskiego dla rozwoju entomologii i rozumie
owadów, a w konsekwencji na funkcjonowanie
zagrożenia związane z niekontrolowanym
biocenoz, ekosystemów, w tym lasu.
pozyskiwaniem owadów.

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Efekt 01, 02, 03, 04, 05, 06 – kolokwium zaliczeniowe
Efekt 02, 05– 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. BOCZEK J. 2001. Człowiek i owady. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa.
2. BOROWSKI J. 2006. Chrząszcze (Coleoptera) grzybów nadrzewnych – studium waloryzacyjne. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
3. EVANS A.V., BELLAMY Ch.L. 2000. An Inordinate Fondness for Beetles. Nevraumont Publishing Company New York, New York.
4. GUTOWSKI J. M. 1997. Kolekcjonerstwo a ochrona owadów. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 16.4: 35 - 41.
5. GUTOWSKI J. M., BOBIEC A., PAWLACZYK P., ZUB K. 2004. Drugie życie drzewa. WWW Polska, Warszawa-Hajnówka.
6. KOSTROWICKI A. S. 1999. Geografia biosfery. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
7. ŁUCZAJ Ł. 2005. Podręcznik robakożercy – czyli jadalne bezkręgowce środkowej Europy. Chemigrafia, Krosno.
8. MAETERLINCK M. 1992. Życie mrówek. Wydawnictwo Alfa, Warszawa.
9. MAETERLINCK M. 1993. Życie termitów. Wydawnictwo Alfa, Warszawa.
10. PIOTROWSKI F. 1990. Zarys entomologii parazytologicznej. PWN, Warszawa.
11. RAZOWSKI J. 1996. Słownik morfologii owadów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków.
12. ŚLIWA J. 2003. Skarabeusz egipski. Ossolineum. Wrocław.
13. SZUJECKI A. 1983. Ekologia owadów leśnych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.
14. WEINER J. 2004. Życie i ewolucja biosfery. PWN, 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:

80 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.:

1,0 ECTS

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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
01 - Zna rolą jaką owady odgrywają w życiu człowieka jako jego sprzymierzeńcy i

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W02, K1_W14, K1_U17

wrogowie.
02

02 - Rozumie relacje zachodzące na styku owady i ludzie.

K1_W02, K1_K05, K1_U17

03

03 - Wie jakie są konsekwencje przyrodnicze i środowiskowe działań człowieka na

K1_W02, K1_K05, K1_W05

populacje owadów, a w konsekwencji na funkcjonowanie biocenoz, ekosystemów, w tym
lasu.
04

04 - Potrafi rozpoznawać wybrane owady: użyteczne, kwarantannowe, koprofagiczne,

K1_U08

nekrofagiczne, krwiopijne, mycetofagiczne.
05

05 - Potrafi przeprowadzić inwentaryzacje stanowisk chronionych gatunków owadów.

K1_U15, K1_U16

06

06 - Poznaje znaczenie kolekcjonerstwa i ruchu amatorskiego dla rozwoju entomologii i

K1_W02, K1_W10

rozumie zagrożenia związane z niekontrolowanym pozyskiwaniem owadów.

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne: Strategie obronne owadów

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specilaisation - Insects defensive strategies

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr hab. Tomasz Mokrzycki

Prowadzący zajęcia6):

Dr hab. Tomasz Mokrzycki

Jednostka realizująca7):

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

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień I, rok 4

c) stacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy (7)

Jęz. wykładowy11):

polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem jest zapoznanie studentów z wybranymi przykładami sposobów obronnych owadów. Studenci poznają
mechanizmy powstawania reakcji obronnych oraz znaczenie doboru naturalnego.

ECTS 2)

a)
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

b)

1,5

Wykład; liczba godzin 13;

Ćwiczenia seminaryjne; liczba godzin 2

Wykład, dyskusja
Podstawy ewolucji owadów. Chemia obronna owadów. Czynna i bierna obrona. Mimikra müllerowska i
batesjańska. Kryptyzm i kamuflaż.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Entomologia ogólna

Założenia wstępne17):

Student zna podstawowe definicje, rozumie mechanizmy powstawania reakcji obronnych i znaczenie doboru
naturalnego
03 – Wie, w jaki sposób dobór naturalny selekcjonował
01 – Rozumie podstawowe mechanizmy ewolucji
owady pod kątem powstawania mechanizmów
02 – Potrafi wymienić podstawowe rodzaje strategii obronnych
obronnych
04 – Obserwując owady potrafi wskazać, jakimi
strategiami obronnymi mogą dysponować

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Efekt 01-03 – kolokwium z wykorzystaniem wybranych gatunków owadów do analizy strategii obronnych
Efekt 04 – ocena prezentacji

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Zestaw pytań na kolokwium zaliczeniowe, złożone prezentacje
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Kolokwium – 60%, ocena prezentacji 40%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Wykłady i seminarium w sali dydaktycznej

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Aneshansley D.J., Edgerton H.E, Eisner T. 1990. Defensive spray of the bombardier beetle: a biological pulse jet. Science, 248: 1219-21.
2. Dettner K. 1987. Chemosystematics and evolution of beetle chemical defenses. Ann. Rev. Entomol. 32: 17-48.
3. Jones T.H., Clark D.A., Edwards A.A., Davidson D.W., Spande T.F., Snelling R.R. 2004. The chemistry of exploding ants, Camponotus spp. (cylindricus
complex). J. Chem. Ecol., 30(8): 1479-1492.
4. Gillott. C. 2005. Entomology. Springer: 831 pp.
5. Peschke K., Eisner T. 1987. Defensive secretion of the tenebrionid beetle, Blaps mucronata: physical and chemical determinants of effectiveness. J.
Comp. Physiol., 161(3): 377-388.
6. Zanetti A. 1979. The World of Insects. Gallery Books: 256 pp.
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 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
efektu
01
Rozumie podstawowe mechanizmy ewolucji

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W02

02

Potrafi wymienić podstawowe rodzaje strategii obronnych

K1_W02

03

Wie, w jaki sposób dobór naturalny selekcjonował owady pod kątem powstawania
mechanizmów obronnych
Obserwując owady potrafi wskazać, jakimi strategiami obronnymi mogą dysponować

K1_W02

04

K1_W02

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne: Zapobieganie korozji biologicznej konstrukcji drewnianych

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - BIOLOGICAL CORROSION PREVENTION TIMBER STRUCTURES

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Artur Rutkiewicz

Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Artur Rutkiewicz

Jednostka realizująca7):

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

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot specjalizacyjny

b) stopień …I

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy (7)

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Znajomość podstaw stosowanych obecnie technik i technologii w metodach ochrony i zwalczania korozji
biologicznej drewna ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia spowodowanego występowaniem owadów i
grzybów.
a)

rok …IV

ECTS 2)

1,5

c) stacjonarne

…………………wykład……………………………………
…………………; liczba godzin ..11...;

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
b)

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

Metody dydaktyczne14):

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

Pełny opis przedmiotu15):

Podstawowe definicje korozji, korozji biologicznej oraz główne czynniki sprawcze.
Cechy gatunków drewna konstrukcyjnego w budowlach i budynkach. Wybrane techniczne właściwości drewna.
Cech drewna preferowane przez różne organizmy w tym owady ksylofagiczne.
Przegląd gatunków i biologii najczęściej spotykanych gatunków szkodników drewna w Polsce.
Metody i Rozpoznawanie gatunków szkodników drewna konstrukcyjnego po objawach żerowania. Klucze do
oznaczania szkodników technicznych drewna.
Przegląd metod zabezpieczania drewna budynków i budowli wolnostojących. Metody gruntowania i
przygotowania pod powłoki ochronne.
Ochrona nowych budowli i konserwacja starszych. Ocena stopnia uszkodzenia konstrukcji dalsze postępowanie
z nimi. Dezynsekcja elementów drewnianych budowli zasiedlonych przez ksylofagi.
Procedury wyboru i stosowania środków ochrony drewna przed korozją biologiczną. Podziały środków i
preparatów do ochrony drewna.
Technika wykonywania zabiegów i kontrola ich skuteczności. Przegląd dostępnej na rynku literatura pomocnej w
samodzielnej konserwacji i dezynsekcji drewna. Zasady BHP w stosowaniu środków ochrony drewna.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

ekologia; entomologia leśna; surowiec drzewny; ochrona lasu; chemia

Założenia wstępne17):

Student powinien znać podstawowe gatunki ksylofagów oraz rozpoznawać ich żerowiska.

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01 – zna podstawowe organizmy uszkadzające
drewno i powodujące jego korozję biologiczną
02 – zna nowoczesne metody doboru i stosowania
metod i środków ochrony drewna konstrukcji
drewnianych.
03 – potrafi ocenić poziom zagrożeń związanych z
występowaniem szkodliwych organizmów
powodujących korozję biologiczną drewna oraz potrafi
dobierać różne metody dezynsekcji i zabezpieczania

04 – potrafi na podstawie analiz zasiedlenia konstrukcji
drewnianych ustalić poziom zagrożenia związany z
organizmami szkodliwymi oraz na tej podstawie
dobierać właściwe dla poziomu zagrożenia działania
ratownicze.

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 / laboratorium entomologiczne;

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
Dominik J., i inni. 1998. Atlas owadów uszkadzających drewno. Mulico O.W., Warszawa.
Dominik J., Starzyk J., 2004. Owady uszkadzające drewno. PWRiL., Warszawa.
Dzbeński W. (red.), 1996. Drewno – Tworzywo Inżynierskie. Wyd. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.
Kolk A., i inni. 1996. Atlas szkodliwych owadów leśnych. Mulico O.W., Warszawa.
Kozarski P., 1997. Konserwacja domu. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław

Krzysik F., Nauka o drewnie - Technologia drewna. Wyd. REA s.j. Warszawa
Polskie Normy: PN- 79/D- 01011: PN-79/D- 01012
Schneider Z., 1991. Atlas uszkodzeń drzew i krzewów powodowanych przez roztocza. PWN, 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:

…47 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.:

0 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol
efektu
01
02
03

04

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
zna podstawowe organizmy uszkadzające drewno i powodujące jego korozję biologiczną
zna nowoczesne metody doboru i stosowania metod i środków ochrony drewna konstrukcji
drewnianych.
potrafi ocenić poziom zagrożeń związanych z występowaniem szkodliwych organizmów
powodujących korozję biologiczną drewna oraz potrafi dobierać różne metody dezynsekcji
i zabezpieczania
potrafi na podstawie analiz zasiedlenia konstrukcji drewnianych ustalić poziom zagrożenia
związany z organizmami szkodliwymi oraz na tej podstawie dobierać właściwe dla
poziomu zagrożenia działania ratownicze.

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_WO2, K1_W08
K1_W03, K1_W09, K1_W12, K1_W18
K1_U05,
K1_K02,

K1_U08,

K1_U11,

K1_U12,

K1_U03, K1_U06, K1_U07, K1_U14,
K1_U17; K1_K01,

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

12h
3h
5h
2h
25h
47 h
1,56 (1,5) 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
15h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
5h
Kolokwium
2h
Razem:
22 h
0,73 (1) ECTS

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne: Zoogeografia

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Zoogeography

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

prof. dr hab. Sławomir Mazur

Prowadzący zajęcia6):

prof. dr hab. Sławomir Mazur

Jednostka realizująca7):

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

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot podstawowy

b) stopień …I

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy (5)

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

ECTS 2)

rok …3

3

c) stacjonarne

zapoznanie z ogólną problematyką stanu zdrowotnego i zagrożeń ekosystemów leśnych Polski.

a)

…………………wykłady…………………………………
……………………; liczba godzin .30.;

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
b)

Metody dydaktyczne14):

dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych

Pełny opis przedmiotu15):

Zoogeografia jest nauką zajmującą się rozprzestrzenieniem zwierząt, przyczynami tego rozmieszczenia oraz
zróżnicowaniem przestrzennym zwierząt

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

zoologia, ekologia

Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01 – zna podstawowe zasady formowania się fauny na
poziomie lokalnym i globalnym
02 – potrafi ocenić stopień lokalną i9 krajową faunę w
aspekcie jej naturalności i zagrożeń ze strony obcych
gatunków
03 – zna działania przeciwdziałające zagrożeniom
fauny
ze
strony
czynników
naturalnych
i
antropogennych

…………-

praca pisemna przygotowana w ramach pracy własnej studenta

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. Umiński T. Zwierzęta i kontynent. Wyd. Szkolne i Ped., Warszawa, kilka wydań od 1974
2. Udvardy M. Zoogeografia dynamiczna, PWN, Warszawa, 1978
3. Wielki atlas zwierząt: pochodzenie, rozmieszczenie i zagrożenia fauny. Muza S.A., Warszawa, 1994
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:

80 godz.

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 ECTS

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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
zna podstawowe zasady formowania się fauny na poziomie lokalnym i globalnym

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K_WO1, PA2_WO1, WO4

02

potrafi ocenić lokalną i krajową faunę w aspekcie jej naturalności i zagrożeń ze strony

K_UO2, K_UO4, P2_UO2, UO4

obcych gatunków
03

zadziałania przeciwdziałające zagrożeniom fauny ze strony czynników naturalnych i
antropogennych

04
05

K_KO1, K_KO4, P2!_KO1, P2A_KO4

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE - ZASADY PISANIA I PREZENTOWANIA
PRZYRODNICZYCH PRAC DYPLOMOWYCH

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

SPECIALIZATION - PRINCIPLES OF WRITING AND PRESENTING WORKS IN NATURAL SCIENCES

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Taida Tarabuła

Prowadzący zajęcia6):

Dr inż. Taida Tarabuła

Jednostka realizująca7):

Katedra Ochrony Lasu i Ekologii

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot specjalizacyjny

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11):

Założenia i cele przedmiotu12):

Pełny opis przedmiotu15):

b)

c) stacjonarne
polski

Ćwiczenia projektowe; liczba godzin 8

Wykład, projekt indywidualny, prezentacja i dyskusja
Tematyka wykładów:
Praca dyplomowa i jej związki z nauką; Metoda naukowa w badaniach przyrodniczych; Główne działy prac
naukowych i ich niezbędna zawartość; Wystąpienia publiczne – zasady przygotowywania prezentacji, aspekty
psychologiczne wystąpień.
Tematyka ćwiczeń:
Cytowanie prac naukowych; Konstruowanie tabel i wykresów; Użyteczne zwroty i częstsze błędy; Prezentacje
ustne

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

-

Założenia wstępne17):

-

Efekty kształcenia18):

1,5

Celem jest przygotowanie studentów do samodzielnego pisania i prezentowania prac o charakterze naukowym,
a zwłaszcza pracy inżynierskiej i magisterskiej
a) Wykład; liczba godzin 7

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):

rok III

ECTS 2)

01 – Student zna kolejność i zasady pisania rozdziałów
pracy naukowej
02 – Student zna zasady i potrafi konstruować tabele i
ilustracje
do
prac
naukowych
oraz
pisać
specjalistyczne teksty naukowe
03 – Student potrafi korzystać z literatury fachowej w j.
polskim i j. obcym przy opracowywaniu materiałów
naukowych

04 – Student potrafi przygotowywać i prezentować
profesjonalne wystąpienia ustne w dziedzinie nauk
przyrodniczo-leśnych
05
–
Student
ma
świadomość
potrzeby
samokształcenia i potrzebę uczenia się przez całe
życie

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Efekt 01-05 – kolokwium i ocena projektów indywidualnych

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):

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, PWN 2013
2. Czachorowski S. Jak napisać pracę magisterską, Olsztyn 2005
3.Zabielski R. Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW
4.Gambarelli G. Łucki Z. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Universitas 1998
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 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol
efektu
01
02
03
04

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Student zna kolejność i zasady pisania rozdziałów pracy naukowej
Student zna zasady i potrafi konstruować tabele i ilustracje do prac naukowych oraz pisać
specjalistyczne teksty naukowe
Student potrafi korzystać z literatury fachowej w j. polskim i j. obcym przy opracowywaniu
materiałów naukowych
Student potrafi przygotowywać i prezentować profesjonalne wystąpienia ustne w

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W01
K1_W01, K1_U17
K1_U20
K1_U17

dziedzinie nauk przyrodniczo-leśnych
05

Student ma świadomość potrzeby samokształcenia i potrzebę uczenia się przez całe życie

K1_K05

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

ECTS 2)

5

Nazwa przedmiotu1):

Ekologia

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Ecology

Kierunek studiów4):

leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

prof. dr hab. Henryk Tracz

Prowadzący zajęcia6):

prof. dr hab. Jarosław Skłodowski, dr inż. Taida Tarabuła, dr inż. Marek Sławski, prof. dr hab. Henryk
Tracz

Jednostka realizująca7):

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

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot podstawowy

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni (2)

Jęz. wykładowy11):polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Poznanie podstawowych pojęć związanych z budową i strukturą systemów przyrodniczych na różnych
poziomach organizacji, podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie. Zdobycie podstaw do
studiowania innych dyscyplin leśnych.

a)
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b)
c)
d)

rok I

c) stacjonarne

wykłady; liczba godzin 20
ćwiczenia laboratoryjne; liczba godzin 20
ćwiczenia projektowe; liczba godzin 6
ćwiczenia terenowe; liczba godzin 12

Metody dydaktyczne14):

Wykład, prezentacje multimedialne, przygotowanie prac kontrolnych, ćwiczenia projektowe, dyskusje

Pełny opis przedmiotu15):

Wykłady: Ekologia a ochrona środowiska i ochrona przyrody. Autekologia – czynniki środowiskowe a organizm.
Organizacja populacji. Struktura i funkcje biocenoz. Homeostaza układów ekologicznych. Sukcesje ekologiczne i
ich praktyczne wykorzystanie w leśnictwie i ochronie przyrody. Bioenergetyka. Antropopresje w ekosystemach
leśnych i konsekwencje ekologiczne. Synantropizacja, Monitoring i bioindykacje. Ruszt ekologiczny w
przestrzeni przyrodniczej. Sieć ekologiczna: WSOCH, ECONET, NATURA 2000.Ekotony, Korytarze ekologiczne
Ćwiczenia laboratoryjne: Ekologia osobnika. Przystosowania roślin do środowiska – stresy i zaburzenia.
Dynamika liczebności populacji i czynniki kształtujące. Procesy wewnątrzpopulacyjne. Metapopulacja i jej
funkcjonowanie w krajobrazie. Produktywność ekosystemów. Przepływ energii przez łańcuch troficzny.
Funkcjonowanie zespołów i zgrupowań w krajobrazie. Analiza ważności gatunków w zespole. Sukcesja
ekologiczna – łańcuchy Markova. Ocena różnorodności biologicznej – różne wskaźniki. Model odpływu azotu ze
zlewni polno-leśnej. Ekologizacja gospodarki leśnej.
Ćwiczenia terenowe: Porównanie struktury wybranych ekosystemów leśnych w różnych fazach sukcesyjnych.
Opracowanie modelu sukcesji dla drzewostanów w Rogowie. Wybrane metody badawcze w ekologii. Przykłady
struktury i funkcjonowania ekosystemów leśnych.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Zakres wiedzy biologicznej na poziomie szkoły średniej

Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

01 – Ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii
pojęciowych i terminologii ekologicznej
02 – Potrafi scharakteryzować budowę i strukturę 04– Ma świadomość stosowania przyjaznych dla
systemów przyrodniczych oraz rozumie podstawowe ekosystemów leśnych i bioróżnorodności zabiegów i
zjawiska i procesy przyrodnicze
technik w ramach leśnictwa proekologicznego
03 – Umie ocenić czynniki wpływające na trwałość i
zagrożenia równowagi układów przyrodniczych

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć, przygotowanie zespołowej analizy wyznaczonego projektu –
zadania, kolokwium zaliczeniowe, egzamin pisemny

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 1 - prezentacja komputerowa; 2 – projekty zespołowe; 3 – wyniki kolokwium z ocenami; 4 - wyniki egzaminu
kształcenia 20):
pisemnego z ocenami
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
1 – 10%; 2 – 10%; 3 – 20%; 4 – 60%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

aula wykładowa, sale laboratoryjne, teren Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Andrzejewski R., Falińska K., 1986. Populacje roślin i zwierząt – ekologiczne studium porównawcze. PWN Warszawa
2. Banaszak J., Wiśniewski H., 1999. Podstawy Ekologii. WSP Bydgoszcz
3. Begon M., Mortimer M., Thompson D.J., 1999. Ekologia populacji. PWN
4. Falińska K., 1996. Ekologia roślin. PWN Warszawa
5. Krebs Ch. J., 2011. Ekologia. PWN Warszawa
6. Obmiński Z., 1978. Ekologia lasu. PWN
7. Podbielkowsk M., Podbielkowski Z., 1992. Przystosowanie roślin do środowiska
8. Richling A., Solon J., 1996. Ekologia krajobrazu. PWN Warszawa
9. Weiner J., 1999. Życie i ewolucja biosfery. PWN Warszawa
10. Trojan P. 1978. Ekologia ogólna. PWN Warszawa

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Entomologia leśna

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Forest entomology

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Borowski Jerzy, dr hab.

Prowadzący zajęcia6):

pracownicy zakładu

Jednostka realizująca7):

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

ECTS 2)

3

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

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni (4)

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Poznanie biologii i znaczenia gospodarczego najważniejszych, szkodliwych owadów leśnych. Entomologia leśna
jest podstawą do realizacji ochrony lasu.

rok II

a)
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b)

ćwiczenia laboratoryjne; liczba godzin: 20

c)

ćwiczenia terenowe; liczba godzin: 6

c) stacjonarne

wykład; liczba godzin: 10

Metody dydaktyczne14):

dyskusja, doświadczenia, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, konsultacje

Pełny opis przedmiotu15):

W ramach wykładów student poznaje typy osłabienia i obumierania drzew, klasyfikacje owadów ze względu na
wyrządzane szkody, klasyfikacje uszkodzeń powodowanych przez owady oraz warunki życia owadów w
drewnie. Dodatkowo student zapoznaje się z gatunkami introdukowanymi oraz możliwościami aklimatyzacji tych
owadów w Polsce. Student poznaje biologię najważniejszych szkodliwych owadów leśnych.
W ramach ćwiczeń laboratoryjnych student poznaje uszkodzenia jakie powodują najważniejsze szkodliwe owady
leśne oraz uczy się je rozpoznawać.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Niezbędne jest wcześniejsze zaliczenie Entomologii ogólnej.

Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Student powinien posiadać ugruntowaną wiedzę z zakresu entomologii ogólnej na poziomie studiów pierwszego
stopnia. Student powinien posiadać podstawową wiedzę dotyczącą terminologii leśnej.
01 - Potrafi rozpoznawać ważniejsze uszkodzenia 04 - Potrafi wskazać zagrożenia ze strony
roślin spowodowane przez owady leśne
introdukowanych owadów
02 - Potrafi zinterpretować i nazywać uszkodzenia 05 - Potrafi zidentyfikować środowiska leśne
roślin powodowane przez owady leśne
charakterystyczne dla poszczególnych owadów
03 - Potrafi scharakteryzować rozwój poszczególnych 06 - Potrafi wyszukiwać i pozyskiwać żerowiska
gatunków owadów leśnych
owadów leśnych.
Ad 01 - kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych; Ad 02, 03, 04, 05 - egzamin ustny; Ad 06 - ocena wynikająca z
obserwacji w trakcie zajęć laboratoryjnych i terenowych.

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Imienne karty oceny studenta (protokoły z zaliczeń)
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
ocena z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych, terenowych oraz ocena z egzaminu
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

sala dydaktyczna, laboratorium oraz w terenie

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Szujecki A. 1995. Entomologia leśna T.2. Wyd. SGGW, Warszawa.
2. Dominik J., Starzyk J.R. 2004. Owady uszkadzające drewno. PWRiL, Warszawa
3. KOLK A., STARZYK J. R. KINELSKI S., DZWONKOWSKI R. 1996. Atlas szkodliwych owadów leśnych. Multico, Warszawa
4. Starzyk J.R. 2007. Klucze do oznaczania owadów leśnych. PWRiL, Warszawa.
5. Starzyk J. R., Skrzypczyńska M., Rossa R., Michalcewicz J. 2007. Ćwiczenia z entomologii leśnej. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne,
Warszawa.
6. SCHNAIDER Z. 1991. Atlas uszkodzeń drzew i krzewów powodowanych przez owady i roztocza. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
UWAGI24):
Minimalna, akceptowalna ocena, niezbędna do uzyskania punktów ECTS to ocena dostateczna (3) zarówno z ćwiczeń laboratoryjnych, ćwiczeń terenowych
jak i z egzaminu.

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Entomologia ogólna

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

General entomology

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Borowski Jerzy, dr hab.

Prowadzący zajęcia6):

pracownicy zakładu

Jednostka realizująca7):

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

ECTS 2)

3

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

a) przedmiot podstawowy

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy (3)

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Poznanie anatomicznej i morfologicznej budowy owadów, rozwoju owadów oraz najważniejszych rzędów
owadów. Entomologia ogólna jest podstawą do entomologii leśnej.

rok II

a)
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b)

c) stacjonarne

wykład; liczba godzin: 20

ćwiczenia laboratoryjne; liczba godzin 26

Metody dydaktyczne14):

dyskusja, doświadczenia, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, konsultacje

Pełny opis przedmiotu15):

W ramach wykładów student poznaje definicje owada, wybrane zagadnienia z budowy morfologicznej,
anatomicznej oraz fizjologii. Ponadto, student jest zapoznany z rozwojem i rozmnażaniem owadów. Student
poznaje historię entomologii ze szczególnym uwzględnieniem entomologii leśnej. Omawiane są także
systematyka i podstawowe zagadnienia z taksonomii owadów oraz umiejscowienie owadów w świecie zwierząt.
Znaczną część wykładów poświęcona jest na charakterystykę rzędów owadów.
W ramach ćwiczeń student poznaje przedstawicieli poszczególnych rzędów i rodzin owadów na przykładach
owadów leśnych.

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

Student powinien posiadać ugruntowaną wiedzę z zakresu zoologii bezkręgowców na poziomie szkoły
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Efekty kształcenia18):

01 - Potrafi rozpoznawać ważniejsze owady leśne
04 - Potrafi określać etapy rozwojowe owadów
02 - Potrafi przedstawić budowę owada
05 - Potrafi korzystać z fachowej literatury
03 - Potrafi interpretować główne tezy systematyki i 06 - Potrafi wyszukiwać, preparować i etykietować
taksonomii owadów
owady

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Ad 01 - kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych; Ad 02, 03 - egzamin ustny; Ad 04, 05, 06 - ocena wynikająca z
obserwacji w trakcie zajęć.

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Imienne karty oceny studenta (protokoły z zaliczeń)
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
ocena z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych oraz ocena z zaliczenia części wykładowej
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

sala dydaktyczna oraz laboratorium

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Szujecki A. 1995. Entomologia leśna T.1. Wyd. SGGW, Warszawa.
2. Szwanwicz B. 1956. Entomologia ogólna. PWRiL, Warszawa.
3. Razowski J. 1987. Słownik entomologiczny. PWN, Warszawa.
4. Starzyk J.R. 2007. Klucze do oznaczania owadów leśnych. PWRiL, Warszawa.
5. Starzyk J. R., Skrzypczyńska M., Rossa R., Michalcewicz J. 2007. Ćwiczenia z entomologii leśnej. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne,
Warszawa.
6. BANASZAK J. 1994. Przegląd systematyczny owadów. Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
7. RAZOWSKI J. 1996. Słownik morfologii owadów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków.
UWAGI24):
Minimalna, akceptowalna ocena, niezbędna do uzyskania punktów ECTS to ocena dostateczna (3) zarówno z ćwiczeń laboratoryjnych jak i zaliczenia
wykładów.

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

ECTS 2)

Nazwa przedmiotu1):

Ochrona lasu

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Forest protection

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr hab. Tomasz Mokrzycki

Prowadzący zajęcia6):

dr hab. Tomasz Mokrzycki, dr hab. Małgorzata Sławska, prof SGGW; dr Artur Rutkiewicz

Jednostka realizująca7):

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

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień I, rok 3

c) stacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy (7)

Jęz. wykładowy11):

polski

4

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

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

b)

Ćwiczenia seminaryjne; liczba godzin 6;

c)

Ćwiczenia projektowe; liczba godzin 20;

d)

Ćwiczenia terenowe; liczba godzin 6;

Wykład; liczba godzin 20;

Metody aktywizujące (mapa mentalna, rybi szkielet), dyskusja, prezentacje studentów, konsultacje
Tematyka wykładów: Cel i założenia ochrony lasu. Ochrona lasów w Polsce i na świecie.
Schemat organizacji ochrony lasu w Polsce. Metody ochrony produkcji leśnej a postulaty ochrony środowiska.
Inżynieria ekologiczna a ochrona lasu.
Stan zdrowotny lasów Polski. Metody oceny stanu zdrowotnego -wielkoobszarowe inwentaryzacje, monitoring
techniczny i biologiczny.
Predyspozycje i dyspozycje chorobowe drzew i drzewostanów. Reakcje obronne drzew.
Biologiczne i chemiczne sposoby zwalczania szkodliwych owadów. Podstawy odporności szkodników na
preparaty. Metoda kompleksowo-ogniskowa.
Szkody powodowane w lesie przez czynniki atmosferyczne (wysokie i niskie temperatury, opady atmosferyczne,
powodzie, erozja gleby, wiatry). Sposoby przeciwdziałania.
Wpływ niekorzystnych warunków glebowych (niedostatek lub nadmiar wody, wahania poziomu wód gruntowych,
ograniczony dostęp do biogenów) na rozmiar szkód w lesie. Konsekwencje i sposoby przeciwdziałania.
Szkody powstałe w lesie na skutek niewłaściwej eksploatacji (prace zrębowe, zrywkowe, żywicowanie).
Szkodnictwo leśne (naruszanie granic, kradzież drewna, niszczenie runa, itp.).
Ochrona lasu a turystyka. Szacowanie dopuszczalnej pojemności turystycznej kompleksów leśnych.
Antropopresja ruchu turystycznego i szkody z tym związane. Metody ograniczania szkód.
Pożary leśne. Rodzaje pożarów. Przyczyny i warunki ich powstawania. Profilaktyka i metody prognozowania
pożarów. Sposoby gaszenia pożarów. Sieć alarmowo-dyspozycyjna w nadleśnictwie i RDLP.
Konsekwencje przecinania terenów leśnych szlakami komunikacyjnymi. Sposoby ograniczania niekorzystnych
zmian.
Charakterystyka uszkodzeń spowodowanych przez jeleniowate, gryzonie i ptaki. Metody ograniczania szkód.
Ochrona różnorodności biologicznej w lasach. Pojęcie drzewa biocenotycznego.
Mechanizm oddziaływania przemysłu na las. Minimalizacja szkód. Wyznaczanie stref zagrożenia w lasach.
Proces zamierania lasów w Polsce i na świecie. Prognozy na nadchodzące lata. Aktualne zagrożenia lasów w
Polsce.
Tematyka ćwiczeń: Ogólne zasady ochrony lasu. Abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne czynniki
szkodotwórcze. Szkodnictwo leśne.
Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny, obowiązkowe i nadzwyczajne kontrole szkodników
pierwotnych.
Prognozowanie zagrożenia przez szkodniki drzewostanów młodszych klas wieku. Szkodniki wtórne – kontrola i
zwalczanie
Zabiegi ochronne w drzewostanach zagrożonych przez owady. Zasady obowiązujące przy stosowaniu środków
chemicznych. Wady i zalety stosowania środków chemicznych. Feromony w ochronie lasu. Projekt kontroli i
zwalczania wybranych owadów.
Zagrożenie lasów przez pożary. Przyczyny wysokiego zagrożenia pożarowego lasów w Polsce. Metoda
określania kategorii zagrożenia pożarowego. Zakres zabezpieczania pożarowego lasów w zależności od
kategorii. Metoda określania stopnia zagrożenia pożarowego. Postępowanie ochronne w drzewostanach
popożarowych.
Ochrona lasu przed zwierzyną i gryzoniami. Charakterystyka i rozpoznawanie uszkodzeń powodowanych przez
kręgowce. Szacowanie szkód od zwierzyny. Zapobieganie szkodom powodowanym przez gryzonie i zwierzynę
płową. Ograniczanie szkód powodowanych przez bobry.
Ochrona różnorodności biologicznej w lasach. Praktyczne sposoby poprawy warunków bytowania w lasach
płazów, gadów, ptaków drapieżnych, sów, dziuplaków oraz nietoperzy i ssaków nadrzewnych (prezentacje
studentów).
Cele i kierunki działań profilaktycznych. Czynniki biotyczne i abiotyczne wpływające ograniczająco na szkodliwe
owady. Metoda ogniskowo-kompleksowa.
Zamieranie lasów. Przyczyny i objawy zamierania drzewostanów dębowych, bukowych, świerkowych,

jodłowych, jesionowych, olszowych, brzozowych oraz wiązu. Szkodniki owadzie i choroby grzybowe
występujące w drzewostanach osłabionych i zamierających (prezentacje studentów ).
Spiralny model choroby lasu. Szkody od przemysłu i postępowanie w drzewostanach uszkodzonych. Ochrona
drzewostanów uszkodzonych przez wiatr i powódź.
Problemy z zalesianiem gruntów porolnych i metody ich rozwiązywania lub zapobiegania. Kontrola
zapędraczenia gleby. Rozpoznawanie pędraków. Metody zwalczania chrabąszczowatych.
Ocena zagrożenia lasu przez ważniejsze grzyby patogeniczne. Kontrola szkód powodowanych przez hubę
korzeniową. Metody zapobiegania i zwalczania huby korzeniowej.
Kalendarium ważniejszych prac leśnych z zakresu ochrony lasu
Ćwiczenia terenowe: Jesienne poszukiwania pierwotnych szkodników sosny. Ocena zagrożenia upraw przez
pędraki (chrabąszcze, wałkarz, guniak).

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

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Entomologia ogólna, entomologia leśna, ekologia i ochrona środowiska, fitopatologia leśna
Student zna definicje podstawowych pojęć z zakresu ochrony lasu, zna zasady funkcjonowania ekosystemów
lasu, potrafi powiązać przyczyny i skutki tzw. chorób lasu, zwraca uwagę na ochronę różnorodności biologicznej.
01 – Rozumie wpływ czynników biotycznych, 05 – Na podstawie literatury fachowej potrafi
abiotycznych i antropogenicznych na stan przygotować i wygłosić prezentację na tematy
zdrowotny drzewostanów
związane z zagrożeniami i ochroną ekosystemów
02 – Zna sposoby profilaktyki, ograniczania i leśnych
zwalczania pożarów, chorób lasu, gradacji 06 – Potrafi opracować plan zadań ochronnych
szkodliwych owadów
uwzględniający
aktualny
stan
drzewostanu
03 – Potrafi ocenić stan zagrożenia lasu ze strony zagrożeń i adekwatną do tego stanu specyfikę
fitofagów, grzybów, zwierzyny oraz zaplanować zagrożeń ze strony czynników abiotycznych i
odpowiednie
działania
profilaktyczne
lub biotycznych
zwalczanie
07 – Decyzje dotyczące planowanych zadań
04 – Korzystając z instrukcji i dokumentacji potrafi profilaktycznych i ochronnych podejmuje kierując
zaplanować, wykonać i ocenić wykonanie prac z się racjonalnymi przesłankami oraz wykorzystując
zakresu prognozowania zagrożenia lasu ze strony umiejętność krytycznego myślenia
szkodników owadzich i patogenów grzybowych
08 – Zwraca uwagę na konieczność ochrony
różnorodności biologicznej w lasach
01-03, 08 – egzamin pisemny
01-07 - ocena projektów, ocena prezentacji, kolokwium ustne

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Zestaw pytań na egzamin i kolokwium zaliczeniowe, prezentacje studentów w formie elektronicznej
kształcenia 20):
Egzamin pisemny 50%
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Kolokwium zaliczeniowe 30%
końcową21):
Prezentacje i projekty studentów 20%
Miejsce realizacji zajęć22):

Wykłady i ćwiczenia kameralne w sali dydaktycznej, ćwiczenia terenowe w terenie

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Bałazy S. 1968. Analysis of bark beetle mortality in spruce forests in Poland. Ekol. Pol. Ser. A, XVI
2. Boczek J., Lipa J. 1978. Biologiczne metody walki ze szkodnikami roślin. PWN, Warszawa
3. Baraniak A. 1996. Postępy w stosowaniu skutecznych i bezpiecznych insektycydów w ochronie lasu. Sylwan 7
4. Curzydło J. 1996. Oddziaływanie autostrady na grunty rolnicze i leśne. Aura 6.
5. Curzydło J. 1998. Zielone mosty. Aura
6. Dobrowolski M. 1997. Genetyczne i ekologiczne aspekty powstawania odporności owadów na insektycydy. Sylwan 2
7. Dominik J., Starzyk J. 2004. Owady uszkadzające drewno. PWRiL, Warszawa
8. Grodzki W. 1997. Parazytoidy, drapieżce i komensale kambiofagów świerka w warunkach zubożenia różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych
Sudetów. Prace IBL, Seria A, nr 841
9. Gutowski J. M. (red.), Bobiec A., Pawlaczyk P., Zub K. 2004. Drugie życie drzewa. WWF Polska, Warszawa – Hajnówka, 245 pp.
10. Gwiazdowicz D. (red) 2005. Ochrona przyrody w lasach. I. Ochrona zwierząt. Wydawnictwo PTL.
11. Jędrzejewski W., Nowak S., Kurek R., Mysłajek R. W., Stachura K., Zawadzka B. 2006. Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wpływu
dróg na populacje dzikich zwierząt. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.
12. Koehler W. 1981. Zarys hylopatologii. Wydanie drugie. PWN Warszawa
13. Łęski O. (red.). 2001. Poradnik Ochrony Lasu. Warszawa
14. Santorski Z. 2001. Kierunki rozwoju ochrony przeciwpożarowej lasu. Lasy Państwowe
15. Skrzecz I. 1998. Znaczenie środków pomocniczych w chemicznej ochronie lasu. Las Pol. 6
16. Starzyk J. 1996. Wykorzystanie feromonów do prognozowania i zwalczania szkodników wtórnych w lasach górskich. Sylwan 1.
17. Szukiel E., Misiewicz J. 1991. Ochrona lasu przed gryzoniami. IBL. Warszawa.
18. Szukiel E. 2000. Środki odstraszające roślinożerne ssaki – poszukiwania światowe nad składnikami czynnymi repelentów. Sylwan 8.
19. Szukiel E. 2000. Przebieg badań nad wykorzystaniem osłon do ochrony drzew przed roślinożernymi ssakami w mijającym stuleciu. Sylwan 10.
20. Tracz H., Mazur S. 2003. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne a ochrona lasu. Sylwan, 8: 93-96.
21. Wawrzoniak J. 2002: System monitoringu lasu w Polsce. IV Krajowe Sympozjum Reakcje Biologiczne Drzew na Zanieczyszczenia Powietrza.
Wydawnictwa Naukowe, 2002 Poznań
22. Wiler K. 2007. Ochrona lasów przed pożarami. Warszawa. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
23. Instrukcja ochrony lasu cz. I i II - http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/gospodarka-lesna/ochrona_lasu/
24. Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu - http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/gospodarka-lesna/ochrona_lasu/
25. Zabiegi agrolotnicze w ochronie lasu - http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/gospodarka-lesna/ochrona_lasu/
26. http://www.ibles.waw.pl/b-zy/pozary/index.php
UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Wybrane zagadnienia urządzania lasu

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Selected issues of the forest management planning

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Prof. dr hab. Stanisław Miścicki

Prowadzący zajęcia6):

Prof. dr hab. Stanisław Miścicki

Jednostka realizująca7):

Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot
kierunkowy/fakultatywny

b) stopień I.

Cykl dydaktyczny10):

Semestr letni

Jęz. wykładowy11):

Założenia i cele przedmiotu12):

W trakcie wykładów i zajęć terenowych student poznaje zagadnienia poszerzające wiedzę dotyczącą
przygotowania planu urządzenia lasu, funkcjonowania różnych rodzajów gospodarstw leśnych oraz
specyfiki prac urządzeniowych w lasach objętych ochroną. Nabiera umiejętności posługiwania się stałymi
powierzchniami próbnymi.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

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

Efekty kształcenia18):

rok III, sem. 6

3,0

c) stacjonarne
polski

Wykłady ; liczba godzin 30; (w tym wykład i demonstracja w terenie)
Wykłady i dyskusja, w trakcie zajęć terenowych: studium przypadku i doświadczenie/eksperyment
WYKŁADY
Tabele zasobności i przyrostu drzewostanów
Zmiany gospodarowania w lasach
Sposoby zagospodarowania
Model gospodarstw leśnych
Las przerębowy i kontrolna metoda urządzania
Stałe (kontrolne) powierzchnie próbne
Pomiar stałych powierzchni próbnychi (zajęcia terenowe)
Wykorzystanie zdjęć lotniczych w urządzaniu lasu
Naturalne fazy rozwojowe drzewostanu
Taksacja lasu naturalnego (zajęcia terenowe)
Urządzanie lasu w parkach narodowych
Botanika leśna, geodezja leśna, statystyka, dendrometria, nauka o produkcyjności lasu, hodowla lasu,
urządzanie lasu
Student potrafi rozpoznać gatunki drzew i krzewów, zna zasady naziemnych pomiarów
dendrometrycznych, zna budowę drzewostanów, posiada wiedzę dotyczącą rozwoju drzewostanów, zna
metody fotogrametrii lotniczej, posługuje się podstawowymi metodami wnioskowania statystycznego, zna
rębnie i sposoby pielęgnowania drzewostanów, posiada wiedzę o inwentaryzacji lasu i regulacji
użytkowania
01 Zna tradycyjne i współczesne źródła danych 04 Potrafi przeprowadzić pomiar stałych
wykorzystywanych w urządzaniu lasu
powierzchni próbnych oraz wykonać opis
drzewostanów w lesie naturalnym.
02 Potrafi przedstawić, przy pomocy modeli,
funkcjonowanie różnych rodzajów gospodarstw 05 Jest świadomy potrzeby ustawicznego
leśnych
uczenia się, w tym samokształcenia.
03
Zna
różnice
funkcjonowania
lasu
zagospodarowanego, a objętego ochroną oraz
potrzeby odmiennego postępowania przy opisie i
urządzaniu tych lasów

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

ECTS 2)

06 Ma świadomość odpowiedzialności
zawodowej, społecznej i etycznej w zakresie
stanu i kształtowania środowiska
przyrodniczego.

01, 02, 03 – zaliczenie pisemne,
04 – ocena pracy podczas zajęć w terenie
05, 06 – dyskusja w ramach zajęć (w tym prowadzonych w terenie)

Forma dokumentacji osiągniętych efektów Wyniki i arkusze zaliczenia pisemnego (01, 02, 03), wyniki ocen z pracy na zajęciach terenowych (04),
kształcenia 20):
wyniki ocen dyskusji oraz zajęć (01, 02, 03, 04, 05, 06)
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Zaliczenie pisemne 100%
końcową21):
Sala wykładowa, teren (las objęty ochroną, mało przekształcony, z istniejącą siecią stałych powierzchni
Miejsce realizacji zajęć22):
próbnych)
Literatura podstawowa i uzupełniająca23
1. Stępień E., 1996a. Znaczenie informacji w urządzaniu lasu na tle aktualnych zadań leśnictwa. Sylwan, 1: 45-51.
2. Poznański R., Jaworski A., 2000. Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych,
Warszawa.
3. Poznański R., Zięba S., Zygmunt R., 2002. Problemy inwentaryzacji lasu. Przewodnik do ćwiczeń. AR Kraków.
4. Przybylska K., Banaś J., Zięba S., Zygmunt R., Żuchowski J., 2006. Inwentaryzacja lasu. Przewodnik do ćwiczeń terenowych z urządzania
lasu. AR Kraków.
5. Chodzicki E., 1960. Zagadnienia ujednolicenia niektórych pojęć techniczno-gospodarczych zróżnicowania lasów (Kryteria pojęć oraz
zasady klasyfikacji sposobów prowadzenia lasu). Sylwan, 5: 1-24.

6.
7.
8.
9.

Miścicki S., 1994. Naturalne fazy rozwojowe drzewostanów – podstawa taksacji leśnych rezerwatów przyrody. Sylwan, 4: 29-39.
Miścicki S., 2000. Problemy sporządzania planu ochrony ekosystemów leśnych parku narodowego. Szczeliniec, 4: 87-98.
Poznański R., 2003. Regulacja gospodarstw leśnych jako podstawa utrzymania trwałego i zrównoważonego rozwoju lasu. SITLiD, Bibl.
Leśniczego, z. 177.
Poznański R., 2004. Nowe metody regulacji w urządzaniu lasu. Kraków, Wyd. AR.

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.:

92 h
1,5 ECTS
0,5 ECTS

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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

01

Zna tradycyjne i współczesne źródła danych wykorzystywanych w urządzaniu lasu

02

Potrafi przedstawić, przy pomocy modeli, funkcjonowanie różnych rodzajów gospodarstw
leśnych
Zna różnice funkcjonowania lasu zagospodarowanego, a objętego ochroną oraz potrzeby
odmiennego postępowania przy opisie i urządzaniu tych lasów

03

04

Potrafi przeprowadzić pomiar stałych powierzchni próbnych oraz wykonać opis
drzewostanów w lesie naturalnym.

05

Jest świadomy potrzeby ustawicznego uczenia się, w tym samokształcenia.

06

Ma świadomość odpowiedzialności zawodowej, społecznej i etycznej w zakresie stanu i
kształtowania środowiska przyrodniczego.

Odniesienie do efektów dla
programu kształcenia na kierunku
K1_W03
K1_W05
K1_W01
K1_W10
K1_W12
K1_U01
K1_U04
K1_U12
K1_K05
K1_K03

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):
Wykłady
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Dokończenie opracowania materiałów zebranych podczas zajęć w terenie
Obecność na zaliczeniu
Przygotowanie do zaliczenia
Razem:

30h
5h
15h
2h
40h
92 h
3,0 ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady
30h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
5h
Obecność na zaliczeniu
2h
Razem:
37 h
1,5 ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym:
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
5h
Zajęcia w terenie
10h
Obecność na zaliczeniu
2h
Razem:
17 h
0,5 ECTS

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Historia gospodarowania w lasach

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - History of forest management

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Justyna Nowakowska

Prowadzący zajęcia6):

Dr inż. Justyna Nowakowska

Jednostka realizująca7):

Katedra Urządzania Lasu Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Zakład Urządzania Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

Semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

rok III sem. 6

ECTS 2)

1,0

c) stacjonarne

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Zapoznanie słuchaczy z historią gospodarowania w lasach i zarządzania gospodarstwem leśnym. Omówienie
rozwoju procedur legislacyjnych dotyczących gospodarki leśnej prowadzonej w lasach różnych form własności w
okresie od XV do XX wieku.
aa) Wykłady, liczba godzin 15;

Metody dydaktyczne14):

Wykłady, prezentacje i dyskusja.

Pełny opis przedmiotu15):

Wykłady
1. Początki gospodarczego wykorzystywania i udostępniania lasów w Polsce przedrozbiorowej (uspławnianie
rzek, handel drewnem, zagospodarowanie lasów różnych form własności).
2. Wiek XIX – podstawy gospodarki leśnej w zaborach: pruskim, austriackim i rosyjskim.
3. Organizowanie gospodarki leśnej w II Rzeczpospolitej. Uwarunkowania prawne tworzenia państwowego
gospodarstwa leśnego Lasy Państwowe.
4. Rola Lasów Państwowych w procesie odbudowy państwa polskiego.
5. Przesłanki zagospodarowania lasów drobnej własności.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Propedeutyka leśnictwa, historia leśnictwa

Założenia i cele przedmiotu12):

Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

Znajomość podstawowych terminów używanych w leśnictwie. Ogólna wiedza na temat gospodarki prowadzonej
w lasach. Podstawowa wiedza na temat rozwoju gospodarki leśnej na ziemiach polskich
Wiedza
Kompetencje społeczne
01 Rozumie wpływ historii gospodarki leśnej na
06 Ma świadomość odpowiedzialności społecznej,
funkcjonowanie i trwałość ekosystemów leśnych
zawodowej i etycznej za kształtowanie i stan
02 Zna rolę lasów w historii, sztuce, krajobrazie i
środowiska naturalnego oraz w stosunku do różnych
gospodarce człowieka
grup społecznych
03 Zna zmiany podstawowych danych statystycznych
07 Ma świadomość potrzeby dokształcania i
charakteryzujące lasy i leśnictwo w Polsce na tle lasów samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Europy w historii
leśnika i rozumie potrzebę uczenia się przez całe
04 Zna historyczne uwarunkowania aktów prawnych
życie.
prowadzenia gospodarki leśnej
Umiejętności
05 Potrafi analizować ekonomiczne,
środowiskotwórcze i społeczne konsekwencje działań
prowadzonych w gospodarstwie leśnym.

Sposób weryfikacji efektów
01 – 07 – zaliczenie pisemne
kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Wyniki i arkusze zaliczenia pisemnego
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Zaliczenie pisemne 100%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala wykładowa

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Józef Broda – „Historia leśnictwa w Polsce” – wyd. AR w Poznaniu, 2000 r.
2. Andrzej Szujecki (red.) – „Z dziejów Lasów Państwowych i leśnictwa polskiego 1924-2004” – Centrum Informacyjne LP, Warszawa 2006.
Tom I – Okres międzywojenny
3. Antoni Żabko-Potopowicz, 1960: Historia leśnictwa. Skrypt SGGW. 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:

26 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 26)

Nr /symbol
efektu
01
02

03
04
05
06
07

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Rozumie wpływ historii gospodarki leśnej na funkcjonowanie i trwałość ekosystemów
leśnych
Zna rolę lasów w historii, sztuce, krajobrazie i gospodarce człowieka

Zna zmiany podstawowych danych statystycznych charakteryzujące lasy i leśnictwo w
Polsce na tle lasów Europy w historii
Zna historyczne uwarunkowania aktów prawnych prowadzenia gospodarki leśnej
Potrafi analizować ekonomiczne, środowiskotwórcze i społeczne konsekwencje działań
prowadzonych w gospodarstwie leśnym.
Ma świadomość odpowiedzialności społecznej, zawodowej i etycznej za kształtowanie i
stan środowiska naturalnego oraz w stosunku do różnych grup społecznych
Ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego
zawodu leśnika i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W05
K1_W04
K1_W10
K1_W11
K1_W14
K1_W17
K1_W19
K1_W03
K1_W18
K1_U16
K1_U19
K1_K03
K1_K05

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2)
Wykłady
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na zaliczeniu
Przygotowanie do zaliczenia
Razem:

10h
5h
1h
10h
26 h
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
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
5h
Obecność na zaliczeniu
1h
Razem:
16 h
0,5 ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym: same wykłady – 0h

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Historia metod urządzania lasu

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - History of forest management metods

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Justyna Nowakowska

Prowadzący zajęcia6):

Dr inż. Justyna Nowakowska

Jednostka realizująca7):

Katedra Urządzania Lasu Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Zakład Urządzania Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot
specjalizacyjny/fakultatywny

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

rok IV

ECTS 2)

1,0

c) stacjonarne

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

W trakcie wykładów student poznaje pierwotne potrzeby zorganizowania gospodarki leśnej w Europie i w
Polsce. Zapoznaje się z rozwojem sposobów kształtowania ładu przestrzennego i czasowego
bb) Wykłady, liczba godzin 15;

Metody dydaktyczne14):

Wykłady, prezentacje i dyskusja.

Założenia i cele przedmiotu12):

Pełny opis przedmiotu15):

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

Efekty kształcenia18):

Wykłady
6. Definicja metody urządzania lasu,
7. Początki organizowania gospodarstwa leśnego w Europie,
8. Historyczne sposoby organizowania gospodarki leśnej w Europie i w Polsce
9. Systematyka metod urządzania lasu
10. Wpływ metod urządzania lasu na sposoby regulacji użytkowania rębnego,
11. Rozwój metody urządzania lasu oraz podziału na jednostki regulacyjne w Polsce w XX wieku,
Urządzanie lasu, hodowla lasu, historia leśnictwa
Student zna podstawy hodowli lasu i zasady stosowania podstawowych sposobów zagospodarowania lasu.
Rozumie pojęcie jednostki regulacyjnej (gospodarstwa), podstawowe zasady regulacji użytkowania rębnego i
przedrębnego. Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju gospodarki leśnej na ziemiach polskich.
Wiedza
Kompetencje społeczne
01 Rozumie wpływ czynników (zewnętrznych i
05 Ma świadomość odpowiedzialności społecznej,
wewnętrznych, biotycznych i abiotycznych,
zawodowej i etycznej na kształtowanie i stan
antropogenicznych, ekonomicznych i społecznych) na środowiska naturalnego oraz w stosunku do różnych
funkcjonowanie i trwałość ekosystemów leśnych.
grup społecznych.
02 Zna podstawowe źródła, metody, techniki i
06 Potrafi myśleć i działać racjonalnie oraz
technologie oraz urządzenia do pozyskiwania i
przetwarzania danych charakteryzujących środowisko i podejmować decyzje.
ekosystemy leśne oraz procesy w nich zachodzące
03 Zna uwarunkowania prawne i zasady planowania,
07 Dba o jakość i staranność wykonywanych zadań.
organizowania i prowadzenia zrównoważonej i
wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, w tym prac
urządzeniowych.
Umiejętności
04 Potrafi sporządzać dokumenty związane z
planowaniem gospodarki leśnej, umie interpretować
zapisane w nich dane oraz ocenić ich przydatność i
konsekwencje.

Sposób weryfikacji efektów
01 – 07 – zaliczenie pisemne
kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Wyniki i arkusze zaliczenia pisemnego
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Zaliczenie pisemne 100%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala wykładowa

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
4. Jedliński W., 1932: Nowe kierunki rozwoju urządzania lasu na tle poprzedzających je metod drzewostanowych i nowa systematyka metod
regulacji dochodów i systemizacji lasu. Sylwan nr 3, str. 69. Warszawa.
5. Zabielski B., 1976: Urządzanie lasu. PWRiL. Warszawa
6. Instrukcje Urządzania Lasu z lat 1957, 1970, 1980, 1994, 2003..
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:

26 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 26)
Nr /symbol
efektu
01

02

03

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Rozumie wpływ czynników (zewnętrznych i wewnętrznych, biotycznych i abiotycznych,
antropogenicznych, ekonomicznych i społecznych) na funkcjonowanie i trwałość
ekosystemów leśnych.
Zna podstawowe źródła, metody, techniki i technologie oraz urządzenia do pozyskiwania i
przetwarzania danych charakteryzujących środowisko i ekosystemy leśne oraz procesy w
nich zachodzące
Zna uwarunkowania prawne i zasady planowania, organizowania i prowadzenia
zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, w tym prac urządzeniowych.

04

Potrafi sporządzać dokumenty związane z planowaniem gospodarki leśnej, umie
interpretować zapisane w nich dane oraz ocenić ich przydatność i konsekwencje.

05
06

Ma świadomość odpowiedzialności społecznej, zawodowej i etycznej na kształtowanie i
stan środowiska naturalnego oraz w stosunku do różnych grup społecznych.
Potrafi myśleć i działać racjonalnie oraz podejmować decyzje.

07

Dba o jakość i staranność wykonywanych zadań.

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W04
K1_W05
K1_W06
K1_W07
K1_W03
K1_W09
K1_W01
K1_W12
K1_W10
K1_W19
K1_U12
K1_U14
K1_U13
K1_U11
K1_U15
K1_U16
K1_K03
K1_K01
K1_K03
K1_K04
K1_K05
K1_K09

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2)
Wykłady
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na zaliczeniu
Przygotowanie do zaliczenia
Razem:

15h
5h
1h
5h
26 h
1 ECTS

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady
15h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
5h
Obecność na zaliczeniu
1h
Razem:
21 h
0,5 ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym: same wykłady – 0h

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Ocena jakości drzew i drzewostanów w urządzaniu
lasu

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Quality assessment of trees and stands in forest management planning

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Michał Orzechowski

Prowadzący zajęcia6):

Dr inż. Michał Orzechowski

Jednostka realizująca7):

Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot
kierunkowy/fakultatywny

b) stopień 1.

Cykl dydaktyczny10):

zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

rok 3

ECTS 2)

1,0

c) stacjonarne

W trakcie wykładów i zajęć terenowych student poznaje problematykę oceny jakości drzewostanów
wykorzystywanej w pracach urządzeniowych, oraz oceny stanu deprecjacji pojedynczych drzew z
wykorzystaniem metod tradycyjnych i nowoczesnych. Nabiera umiejętności interpretowania zapisanych w
planie cech jakościowych oraz rozpoznawania stopnia deprecjacji pnia z powodu zgnilizny wewnętrznej.
cc) Wykłady ; liczba godzin 10;
dd) Zajęcia terenowe; liczba godzin ..5;
Wykłady i dyskusja, w trakcie zajęć terenowych: studium przypadku i doświadczenie/eksperyment
WYKŁADY
1. Ocena jakości drzewostanów wg obowiązującej IUL (krytyczny przegląd zasad i problemów diagnozy)
2. Jakość drzewostanów – ujęcie historyczne wg kolejnych rewizji urządzenia lasów w Polsce (1946–19551967-1978-1991-2002-2011)
3. Główne gatunki lasotwórcze i ich wady drewna powodowane przez najczęściej występujące grzyby
patogeniczne.
4.i5. Metody diagnozy cech jakościowych drzewostanów (na podstawie cech zewnętrznych, metoda
akustyczna, pomiar przepływu prądu, odwierty korzeni grubych, pomiar prędkości propagacji fali
dźwiękowej, metoda radarowa i inne) w praktyce i w wynikach badań
ZAJĘCIA TERENOWE
Ocena jakości drzewostanu (uprawa, uprawa pod okapem, młodnik, drzewostan w fazie intensywnego
wzrostu, drzewostan dojrzały, drzewostan przeszłorębny). Niedestrukcyjne metody oceny stopnia
deprecjacji (NDE) z wykorzystaniem młotka impulsowego (ImpulseHammer)

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Botanika leśna, fizjologia roślin, fitopatologia

Założenia wstępne17):

Student potrafi rozpoznać gatunki drzew lasotwórczych oraz zna budowę wewnętrzną pnia; zna
podstawowe gatunki leśnych grzybów patogenicznych, rozumie proces rozkładu drewna drzew żywych
oraz konsekwencje tego procesu dla organizmu drzewa.

Efekty kształcenia18):

01 Rozumie wpływ czynników biotycznych (grzyby, 04 Potrafi rozpoznać przyczyny obniżenia jakości
owady, ssaki roślinożerne) na trwałość ekosystemów drzew i drzewostanów
leśnych oraz kształtowanie cech jakościowych drzew i
05 Ma świadomość odpowiedzialności
drzewostanów.
społecznej, zawodowej i etycznej za
02 Zna zasady określania cech jakościowych drzew i kształtowanie i stan środowiska naturalnego.
drzewostanów w trakcie prac urządzeniowych oraz
badań naukowych, rozumie znaczenie określania 06 Wykazuje umiejętność adaptacji do nowych
jakości
i
konsekwencje
dla
planowania sytuacji, ma świadomość potrzeby dokształcania i
urządzeniowego.
samodoskonalenia w zakresie wykonywanego
zawodu i rozumie potrzebę uczenia się.
03 Potrafi określić jakość hodowlaną upraw i warstw w
drzewostanach młodszych oraz jakość techniczną
gatunków w drzewostanach rębnych i starszych, z
wykorzystaniem metod tradycyjnych i nowoczesnych.

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01, 02, 03, 04 - egzamin pisemny,
02, 03, 04, 05, 06 - ocena pracy na ćwiczeniach terenowych

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

Wyniki i arkusze egzaminu pisemnego (01, 02, 03, 04,), wyniki ocen z pracy na ćwiczeniach terenowych
(02, 03, 04, 05, 06)
Egzamin pisemny 100%, zajęcia terenowe – zaliczenie obowiązkowe (możliwość podniesienia
oceny końcowej)
Sala wykładowa, teren (najczęściej jako zajęcia popołudniowe w trakcie trwania ćwiczeń teerenowych z
Urządzania Lasu)

Miejsce realizacji zajęć22):

Literatura podstawowa i uzupełniająca23
10. Chachulski Z. 2000. Poradnik. Chirurgia i pielęgnacja drzew. Legraf.
11. Chomicz E., Niemtur S. 2008, Występowanie zgnilizny odziomkowej w wybranych drzewostanach świerkowych Karpat Zachodnich Leśne
Prace Badawcze (Forest Research Papers), 69 (3): 233–241.
12. Larsson B., Bengtsson B., Gustafsson M., 2004, Nondestructive detection of decay in living trees, Tree Physiology 24, 853–858 Heron
Publishing—Victoria, Canada
13. Mańka K. 2005. Fitopatologia leśna. Wydanie VI. PWRiL, Warszawa.

14. Stępień E., Orzechowski M. 2003, Aktualne problemy diagnozowania stanu zdrowotnego drzew w inwentaryzacji lasu. W: „Reakcje
biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe” pod red. R. Siweckiego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań :217-226
15. Stępień E., Orzechowski M., 2000. Monitorowanie stanu zdrowotnego drzew świerka i jodły na podstawie zmian drewna korzeni grubych.
Sylwan, 5: 75-83.
16. Stępień E., Orzechowski M., 2001. Aktualne problemy diagnozowania stanu zdrowotnego drzew w inwentaryzacji lasu. IV Krajowe
Sympozjum „Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe”. Instytut Dendrologii PAN. Polskie Towarzystwo
Fitopatologiczne. Poznań - Kórnik 29 maj - 1 czerwiec.
UWAGI24):Zajęcia powinny być realizowane w II połowie semestru ze względu na możliwość odbywania zajęć terenowych łącznie z
ćwiczeniami terenowymi z Urządzania Lasu
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:

31 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.:

0,5 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr
/symbol
efektu
01
02

03

04
05
06

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów dla
programu kształcenia na kierunku

Rozumie wpływ czynników biotycznych (grzyby, owady, ssaki roślinożerne) na trwałość
ekosystemów leśnych oraz kształtowanie cech jakościowych drzew i drzewostanów
Zna zasady określania cech jakościowych drzew i drzewostanów w trakcie prac urządzeniowych
oraz badań naukowych, rozumie znaczenie określania jakości i konsekwencje dla planowania
urządzeniowego

K1_W05
K1_W06
K1_W07
K1_W12

Potrafi określić jakość hodowlaną upraw i warstw w drzewostanach młodszych oraz jakość
techniczną gatunków w drzewostanach rębnych i starszych, z wykorzystaniem metod tradycyjnych i
nowoczesnych.
Potrafi rozpoznać przyczyny obniżenia jakości drzew i drzewostanów

K1_U03
K1_U04
K1_U11
K1_U05

Ma świadomość odpowiedzialności społecznej, zawodowej i etycznej za kształtowanie i stan
środowiska naturalnego.
Wykazuje umiejętność adaptacji do nowych sytuacji, ma świadomość potrzeby dokształcania i
samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się.

K1_K03
K1_K05

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):
Wykłady
Zajęcia terenowe
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na egzaminie
Przygotowanie do egzaminu
Razem:

10h
5h
5h
1h
10h
31 h
1,0 ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady
10h
Zajęcia terenowe
5h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
5h
Obecność na egzaminie
1h
Razem:
21 h
0,7 ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym:
Zajęcia terenowe
5h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
5h
Obecność na egzaminie
1h
Razem:
11 h
0,5 ECTS

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Program TAKSATOR

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Program TAKSATOR

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Roman Wójcik

Prowadzący zajęcia6):

Dr inż. Roman Wójcik

Jednostka realizująca7):

Katedra Urządzania Lasu Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Zakład Urządzania Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot
specjalizacyjny/fakultatywny

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

ECTS 2)

rok IV, sem. 7

c) stacjonarne

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

W trakcie zajęć student zapoznaje się z programem Taksator służącym do wprowadzania danych, ich
przetwarzania i wizualizacji na potrzeby sporządzenia planu urządzenia lasu.
ee) Wykłady liczba godzin 15

Metody dydaktyczne14):

Wykłady, prezentacje i dyskusja.

Założenia i cele przedmiotu12):

Pełny opis przedmiotu15):

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

Efekty kształcenia18):

1,0

Wykłady
12. Wprowadzenie. Dotychczasowe programy i sprzęt komputerowy wykorzystywany do przetwarzania
danych w urządzaniu lasu.
13. Struktura i rodzaje baz danych wykorzystywanych w leśnictwie. Formaty wymiany danych.
14. Możliwości programu Taksator. Import danych z Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.
15. Wprowadzanie danych opisu taksacyjnego i z powierzchni kołowych do programu Taksator.
16. Przetwarzanie danych w programie Taksator, rodzaje tworzonych raportów.
17. Eksport danych do SILP. Łączenie danych z leśną mapą numeryczną.
Urządzanie lasu, informatyka w leśnictwie,
Student posiada wiedzę z zakresu urządzania lasu, szczególnie w zakresie taksacji i inwentaryzacji lasu oraz
zna podstawy informatyki w leśnictwie, w tym z zakresu Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.
Wiedza
Kompetencje społeczne
01 Rozumie wpływ czynników (zewnętrznych i
05 Ma świadomość odpowiedzialności społecznej,
wewnętrznych, biotycznych i abiotycznych,
zawodowej i etycznej za kształtowanie i stan
antropogenicznych, ekonomicznych i społecznych) na środowiska naturalnego
06 Potrafi myśleć i działać racjonalnie oraz
funkcjonowanie i trwałość ekosystemów leśnych.
02 Zna podstawowe źródła, metody, techniki i
podejmować decyzje.
technologie oraz urządzenia do pozyskiwania i
przetwarzania danych charakteryzujących środowisko i 07 Dba o jakość i staranność wykonywanych zadań.
ekosystemy leśne oraz procesy w nich zachodzące
03 Zna uwarunkowania prawne i zasady planowania,
organizowania i prowadzenia zrównoważonej i
wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, w tym prac
urządzeniowych.
Umiejętności
04 Potrafi sporządzać dokumenty związane z
planowaniem gospodarki leśnej, umie interpretować
zapisane w nich dane oraz ocenić ich przydatność i
konsekwencje.

Sposób weryfikacji efektów
01 – 07 – zaliczenie pisemne
kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Wyniki i arkusze zaliczenia pisemnego
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Zaliczenie pisemne 100%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala wykładowa

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
7. Andrzejewski A., Błasiak M. 2000. Rejestrator jako narzędzie inwentaryzacji, planowania i prowadzenia gospodarki przez leśniczego.
Biblioteczka Leśniczego – zeszyt 136. Wydawnictwo Świat. Warszawa.
8. Instrukcja użytkownika programu TAKSATOR 6.0 z 2011 roku.
9. Instrukcja Urządzania Lasu z 2011 roku.
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:

26 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 26)
Nr /symbol
efektu
01

02

03

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Rozumie wpływ czynników (zewnętrznych i wewnętrznych, biotycznych i abiotycznych,
antropogenicznych, ekonomicznych i społecznych) na funkcjonowanie i trwałość
ekosystemów leśnych.
Zna podstawowe źródła, metody, techniki i technologie oraz urządzenia do pozyskiwania i
przetwarzania danych charakteryzujących środowisko i ekosystemy leśne oraz procesy w
nich zachodzące
Zna uwarunkowania prawne i zasady planowania, organizowania i prowadzenia
zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, w tym prac urządzeniowych.

04

Potrafi sporządzać dokumenty związane z planowaniem gospodarki leśnej, umie
interpretować zapisane w nich dane oraz ocenić ich przydatność i konsekwencje.

05
06

Ma świadomość odpowiedzialności społecznej, zawodowej i etycznej na kształtowanie i
stan środowiska naturalnego
Potrafi myśleć i działać racjonalnie oraz podejmować decyzje.

07

Dba o jakość i staranność wykonywanych zadań.

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W04
K1_W05
K1_W06
K1_W07
K1_W03
K1_W09
K1_W01
K1_W12
K1_W10
K1_W19
K1_U12
K1_U14
K1_U13
K1_U11
K1_U15
K1_U16
K1_K03
K1_K01
K1_K03
K1_K04
K1_K05
K1_K09

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2)
Wykłady
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na zaliczeniu
Przygotowanie do zaliczenia
Razem:

15h
5h
1h
5h
26 h
1 ECTS

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady
15h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
5h
Obecność na zaliczeniu
1h
Razem:
21 h
0,5 ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym: same wykłady – 0h

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Zasady przygotowywania referatów i prac dyplomowych

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specilisation - Principles of the preparation presentations and diploma theses

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Justyna Nowakowska

Prowadzący zajęcia6):

Dr inż. Justyna Nowakowska

Jednostka realizująca7):

Katedra Urządzania Lasu Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Zakład Urządzania Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot specjalizacyjny

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

W trakcie wykładów student poznaje zasady pisania pracy dyplomowej, konstruowania hipotez roboczych,
zasady korzystania z literatury, zbierania i opracowywania materiałów oraz prezentowania i interpretacji
otrzymanych wyników. Poznaje zasady przygotowywania i wygłaszania referatów.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

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

Efekty kształcenia18):

ff)

rok III

ECTS 2)

1,0

c) stacjonarne

Wykłady, liczba godzin 15;

Wykłady, prezentacje i dyskusja.
Wykłady
1. Charakterystyka merytoryczna pracy dyplomowej. Rodzaje prac dyplomowych..
2. Wybór tematu i konstruowanie tytułu pracy. Czynności przygotowawcze – ustalenie zakresu
problematyki i hipotez roboczych.
3. Zasady korzystania z literatury. Układ pracy inżynierskiej
4. Sposoby opracowywania i prezentowania wyników pracy.
5. Przygotowanie i wygłaszanie referatu.
Podstawy informatyki, statystyka matematyczna
Student potrafi korzystać z informacji zawartych na stronach internetowych. Umie zestawiać i opracowywać
dane w programie EXCEL, sporządzać wykresy i tabele oraz proste obliczenia statystyczne. Umie sporządzać
prezentacje w programie PowerPoint.
Wiedza
04 Potrafi przygotowywać prace pisemne i wystąpienia
01 Ma podstawową wiedzę z zakresu nauk
ustne, wygłosić prezentację oraz prowadzić dyskusję
matematyczno-przyrodniczych, umożliwiającą
na tematy związane z leśnictwem z wykorzystaniem
analizowanie i rozwiązywanie problemów związanych
dostępnych technologii informacyjnych.
z leśnictwem.
Kompetencje społeczne
02 Zna podstawowe parametry statystyczne, źródła,
05 Potrafi pracować samodzielnie i w zespole
metody, techniki i technologie pozyskiwania i
odgrywając w nim różne role.
przetwarzania danych charakteryzujących środowisko
06 Potrafi myśleć i działać racjonalnie oraz
leśne oraz procesy w nich zachodzące i sposoby
przetwarzania i wizualizacji otrzymanych wyników.
podejmować decyzje.
Umiejętności
03 Potrafi wykorzystywać w praktyce instrukcje,
dokumentacje, informacje zawarte w literaturze.

07 Dba o jakość i staranność wykonywanych zadań.

Sposób weryfikacji efektów
01 – 07 – zaliczenie pisemne
kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Wyniki i arkusze zaliczenia pisemnego
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Zaliczenie pisemne 100%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala wykładowa

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
10. Weiner J., 1998: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych – Przewodnik praktyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Warszawa..
11. Woyke J., 1986: Poradnik pisania przyrodniczych prac magisterskich i doktorskich oraz wygłaszania referatów naukowych. Wyd. II. Wydawnictwo
SGGW-AR.. 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:

26 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 26)
Nr /symbol
efektu
01

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Ma podstawową wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, umożliwiającą
analizowanie i rozwiązywanie problemów związanych z leśnictwem.

02

Zna podstawowe parametry statystyczne, źródła, metody, techniki i technologie
pozyskiwania i przetwarzania danych charakteryzujących środowisko leśne oraz procesy w
nich zachodzące i sposoby przetwarzania i wizualizacji otrzymanych wyników.

03

Potrafi wykorzystywać w praktyce instrukcje, dokumentacje, informacje zawarte w
literaturze..

04

Potrafi przygotowywać prace pisemne i wystąpienia ustne, wygłosić prezentację oraz
prowadzić dyskusję na tematy związane z leśnictwem z wykorzystaniem dostępnych
technologii informacyjnych.

05

Potrafi pracować samodzielnie i w zespole odgrywając w nim różne role.

06

Potrafi myśleć i działać racjonalnie oraz podejmować decyzje.

07

Dba o jakość i staranność wykonywanych zadań.

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W01
K1_W05
K1_W03
K1_W01
K1_W03
K1_W12
K1_W10
K1_U12
K1_U03
K1_U13
K1_U17
K1_U11
K1_U17
K1_U03
K1_U13
K1_U11
K1_K01
K1_K06
K1_K07
K1_K03
K1_K04
K1_K05
K1_09

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2)
Wykłady
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na zaliczeniu
Przygotowanie do zaliczenia
Razem:

15h
5h
1h
5h
26 h
1 ECTS

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady
15h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
5h
Obecność na zaliczeniu
1h
Razem:
21 h
0,5 ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym: same wykłady – 0h

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Zróżnicowanie regionalne lasów w Polsce (duże obszary
leśne Polski)

Tłumaczenie nazwy na jęz.
angielski:

Specialisation - Regional diversity of forests in Poland (Carge areas of Polish forests)

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Roman Zielony

Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Roman Zielony

Jednostka realizująca7):

Katedra Urządzania Lasu Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Zakład Urządzania Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot specjalizacyjny

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

W trakcie zajęć student poznaje zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze wybranych dużych obszarów
leśnych Polski

Formy dydaktyczne, liczba
godzin13):

Wykłady o charakterze seminaryjnym, liczba godzin 15;

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

rok IV

ECTS 2)

1,0

c) stacjonarne

Wykłady i dyskusja, z możliwością prezentacji przygotowywanych przez studentów opartych na przykładach z
praktyki.
Wykłady
1. Rozmieszczenie lasów w Polsce – warunki przyrodnicze, przesłanki historyczne, gospodarcze,
społeczne
2. Charakterystyka wybranych dużych obszarów leśnych, warunki przyrodnicze, gospodarcze, społeczne,
historia, przyszłość. Miejsce w gospodarce leśnej kraju oraz rola zachowaniu walorów przyrodniczych
Polski

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Propedeutyka leśnictwa, historia leśnictwa, ochrona przyrody

Założenia wstępne17):

Student zna geografię Polski, ogólnie specyfikę gospodarki leśnej oraz ochrony przyrody w lasach
Wiedza
01 Zna obowiązujące w Polsce prawo z zakresu
leśnictwa i ochrony przyrody
02 Zna specyfikę gospodarki leśnej, wymagania
siedliskowe zbiorowisk roślinnych oraz rolę lasów w
gospodarce narodowej

Efekty kształcenia18):
Umiejętności
03 Potrafi określić produkcyjne i pozaprodukcyjne
funkcje lasów
04 Potrafi zastosować podstawowe metody
inwentaryzacji lasu

05 Potrafi określić przydatność gruntów do
zalesienia i przygotować wytyczne do planu ich
zalesienia
Kompetencje społeczne
06 Ma świadomość odpowiedzialności społecznej,
zawodowej i etycznej za kształtowanie i stan
środowiska leśnego w długim okresie czasu.
07 Wykazuje umiejętność współpracy z specjalistami
z innych niż leśnictwo działów gospodarki narodowej
i życia społecznego, ma świadomość potrzeby
dokształcania się
08 Dba o jakość i staranność wykonywanych zadań.

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

01, 02, 03, 04, 05, 06, 08 – zaliczenie pisemne
06, 07 - ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć
Arkusze z ocenami z zaliczenia
Zaliczenie 60%, zaangażowanie na zajęciach, uczestnictwo w dyskusji podczas zajęć, przygotowanie
prezentacji 40%
Sala wykładowa,

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
12. Olaczek R., 2008. Skarby przyrody i krajobrazu Polski. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
13. Zaręba R. 1986. Puszcze, bory i lasy Polski, PWRiL, Warszawa Wyd. III
14. Zawadzka D., Kwiecień E., 2011. Puszcze i lasy Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
15. Leśne obszary funkcjonalne. Studia i Mat. CEPL, Rogów, zesz.3 (19), cykl artykułów
UWAGI24): Brak

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.:

30 h
0,5 ECTS
0,0 ECTS

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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Zna obowiązujące w Polsce prawo z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody

03

Zna specyfikę gospodarki leśnej, wymagania siedliskowe zbiorowisk roślinnych oraz rolę
lasów i drewna gospodarce narodowej
Potrafi określić produkcyjne i pozaprodukcyjne funkcje lasów

04

Potrafi zastosować podstawowe metody inwentaryzacji lasu

05

Potrafi określić przydatność gruntów do zalesienia i przygotować wytyczne do planu ich
zalesienia

06

Ma świadomość odpowiedzialności społecznej, zawodowej i etycznej za kształtowanie i
stan środowiska leśnego w długim okresie czasu.
Wykazuje umiejętność współpracy z specjalistami z innych niż leśnictwo działów
gospodarki narodowej i życia społecznego

02

07

08

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku

08 Dba o jakość i staranność wykonywanych zadań.

K1_W04
K1_W05
K1_U01
K1_U02
K1_U03
K1_U11
K1_U12
K1_U14
K1_U15
K1_K03
K1_K05

K1_K06

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2)
Wykłady
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na zaliczeniu
Przygotowanie do zaliczenia
Razem:

15 h
1h
1h
13 h
30 h
1,0 ECTS

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady
15 h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
1h
Obecność na zaliczeniu
1h
Razem:
17 h
0,5 ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym: 0 h; brak w programie zajęć praktycznych

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Hydrologia

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Hydrology

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

prof. dr hab. Edward Pierzgalski

Prowadzący zajęcia6):

prof. dr hab. Edward Pierzgalski, dr inż. Piotr Leciejewski, dr inż. Jarosław Kikulski

Jednostka realizująca7):

Katedra Kształtowania Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień …I….

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11):Język polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

ECTS 2)

rok …2…

2

c) stacjonarne

Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy o obiegu wody w siedliskach leśnych, zasadami regulowania
stosunków wodnych w zlewni rzecznej, systemami odwadniającymi i nawadniającymi stosowanymi w
obszarach leśnych, urządzeniami malej retencji oraz metodami ochrony gleb przed erozją wodną.
gg) Wykład ………………………………………………………………………… liczba godzin 10
hh) Ćwiczenia projektowe ………………………………………………………… liczba godzin 13
wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja, heureza, indywidualne projekty studenckie, konsultacje .
Wykłady: Relacje las-woda. Cele, zasady i podstawy prawne gospodarowania wodą w lasach. Podstawy
hydrologii (obieg wody w zlewni rzecznej, bilans wodny, określanie czynników bilansu wodnego. pomiary
hydrometryczne w rzekach, charakterystyczne przepływy wód). Przepływ wody w rowach i ciekach - prawo
Chezy. Woda w glebie: infiltracja, podsiąk kapilarny, przepływ wód podziemnych w strefie saturacji - prawo
Darcy. Źródła zasilania w wodę i typy gospodarki wodnej w profilu glebowym. Warunki wodne siedlisk
leśnych: wymagania wilgotnościowe i potrzeby wodne drzew, dostępność wody dla roślin (krzywa pF).
Antropogeniczne oddziaływanie na jakościowe i ilościowe warunki wodne w lasach (melioracje wodne, ujęcia
wód, obiekty hydrotechniczne, drogi, kopalnie kruszyw). Przyczyny i skutki nadmiernego uwilgotnienia i
przesuszenia siedlisk leśnych. Metody regulacji stosunków wodnych w lasach. Urządzenia i systemy
odwadniające (elementy systemu odwadniającego i zasady ich rozplanowania, przekrój poprzeczny, spadki i
rozstawa rowów, wpływ braku konserwacji rowów na ich przepustowość). Podstawowe informacje o
nawodnieniach. Odpływ regulowany (schemat rozplanowania urządzeń, sposób eksploatacji, zastawki i inne
urządzenia piętrzące). Systemy nawadniające w szkółkach leśnych. Retencja wodna: pojęcie retencji wodnej,
cele i formy retencji wodnej w lasach. Urządzenia małej retencji (zbiorniki wodne, spowalnianie odpływu,
mokradła śródleśne). Eksploatacja urządzeń małej retencji. Erozja wodna: podział zjawisk erozyjnych,
przyczyny i skutki erozji wodnej w obszarach leśnych, sposoby zapobiegania erozji wodnej. Formy erozji
wietrznej, zasady i sposoby ochrony przed erozją wietrzną. Monitoring zmian warunków wodnych.
Ćwiczenia: Przyrodnicze podstawy nawodnień i stosowane rodzaje nawodnień w leśnictwie. Rodzaje
deszczowni i urządzeń deszczujących stosowanych w szkółkach leśnych w Polsce. Obliczenie
zapotrzebowania na wodę, dobór elementów deszczowni i przestrzenne zagospodarowanie szkółki. Procesy
przepływu wody: infiltracja, podsiąk kapilarny, filtracja, przepływ w rowach, ciekach wodnych i rurociągach.
Właściwości retencyjne gleb. Metody ustalania zawartości wody łatwodostępnej w glebie. Zasady ustalania
wielkości dawek polewowych w różnych okresach nawodnień deszczownianych. Obliczenia parametrów
infrastruktury melioracyjnej. Zasady opracowywania projektów nawodnień w szkółce leśnej.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Technologie informatyczne, matematyka ze statystyką, fizyka,
gleboznawstwo leśne

Założenia wstępne17):

Posiadanie wiedzy i umiejętności uzyskanych na przedmiotach wprowadzających

Efekty kształcenia18):

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

meteorologia i klimatologia leśna,

01 – Posiada wiedzę w zakresie podstaw hydrologii 04
–
Jest
wrażliwy
na
zachowanie
leśnej, potrafi opisać podstawowe zjawiska, procesy zrównoważonego gospodarowania wodą. Ma
zachodzące w obiegu wody w przyrodzie. Zna techniki świadomość
konieczności
racjonalnego
poprawy warunków wodnych i ochrony gleb przed erozja użytkowania zasobów wodnych i glebowych oraz
w lasach.
ochrony ich przed degradacją. Rozumie globalne
02 – Umie określić potrzeby, cel i zakres poprawy zagrożenia środowiskowe i potrafi postępować w
warunków wodnych w lasach. Potrafi identyfikować stanach zagrożenia
zagrożenia związane z wodą w lasach i ustalać metody 05 – Posiada umiejętność pracy samodzielnej i
ich ochrony.
zespołowej. Rozumie potrzebę i zna możliwości
03 – Zna i umie stosować podstawowe metody, narzędzia rozwoju
wiedzy
własnej,
pracowników i
i techniki obliczeń parametrów infrastruktury melioracyjnej współpracowników.
w celu wykonania prostych zadań projektowych.
ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat (02, 03, 04, 05),
kolokwium końcowe z części ćwiczeniowej i wykładowej (01, 02, 03, 04),
Wykonanie opracowania projektowego, treść pytań egzaminacyjnych wraz z punktacją. Lista studentów ze
szczegółową punktacją za opracowanie projektowe, egzamin, informacje o obowiązkowych konsultacjach,
aktywności na zajęciach i uzyskanej ocenie końcowej
Praca studenta na zajęciach 5%, Opracowanie projektowe 15%, zaliczenie końcowe z części ćwiczeniowej i
wykładowej 80%
Przedmiot realizowany jest w sali wykładowej oraz dydaktycznej wyposażonej w sprzęt multimedialny i
komputerowy

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Babiński St. 1987. Melioracje wodne w lasach. Dział Wydawnictw SGGW w Warszawie
2. Bajkiewicz-Grabowska E. Mikulski Z. 2008. Hydrologia ogólna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, wyd. IV zmienione i poprawione, dodruk
3. Byczkowski A.1999. Hydrologia tom I, Wydawnictwo SGGW w Warszawie
4. Karczmarczyk S. Nowak L. (red.). 2006. Nawadnianie roślin. PWRiL, Warszawa
5. Leciejewski P. 2011. Nawodnienia w szkółkach leśnych. Biblioteczka Leśniczego nr 330 wyd. SITLiD w Warszawie
6. Pierzgalski E. 1996. Melioracje użytków zielonych-nawodnienia podsiąkowe. Wyd. SGGW w Warszawie
7. Pierzgalski E. i in. 2002. Wytyczne nawadniania szkółek leśnych na powierzchniach otwartych. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych,
Warszawa
8. Prochal P.(red.). 1986. Podstawy melioracji rolnych. T.2 rozdz. 11- Melioracje leśne. PWRiL, Warszawa
9. Prochal P. 1987. Melioracje przeciwerozyjne. Wyd. Akademii Rolniczej w Krakowie
10. Prochal P.,Maślanka K.,Koreleski K. 2005. Ochrona środowiska przed erozją wodną, Wyd. Akademii Rolniczej w Krakowie.
11. Wesoły W. i Hauke M. 2009. Szkółkarstwo leśne od A do Z. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa
12. Wybrane aktualne akty normatywne z zakresu ochrony środowiska, budownictwa i gospodarki wodnej
UWAGI24): Ze względu na konieczność prowadzenia systematycznych konsultacji indywidualnych projektów studenckich podczas ćwiczeń
laboratoryjnych liczba studentów w grupach nie powinna być większa niż 16 osób.

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Typologia leśna

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Forest site typology

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Roman Zielony

Prowadzący zajęcia6):

pracownicy Zakładu Urządzania Lasu SGGW

Jednostka realizująca7):

Katedra Urządzania Lasu Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Zakład Urządzania Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

Semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

W trakcie wykładów i zajęć kameralnych i terenowych student poznaje teorię i praktykę wykonywania
prac glebowo-siedliskowych jako podstawę prac urządzeniowych, nabiera umiejętności interpretowania
zapisów dokumentacji i zawartych na mapa glebowo-siedliskowych.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

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

Efekty kształcenia18):

ECTS 2)

rok II sem 3

ii)

wykłady, liczba godzin 10;

jj)

ćwiczenia projektowe; liczba godzin 13;

2,0

c) stacjonarne

kk) ćwiczenia terenowe; liczba godzin 12

Wykłady i dyskusja, indywidualne projekty studenckie oparte na studium przypadku, rozwiązywanie
problemu, konsultacje, w ramach ćwiczeń terenowych studia przypadku – diagnozy powierzchni
typologicznych.
Wykłady
3. Wiadomości wstępne, zakres siedliskoznawstwa leśnego, miejsce typologii siedlisk leśnych w
leśnictwie
4. Zróżnicowanie warunków produkcji leśnej w Polsce. Regionalizacja przyrodniczo-leśna
5. Przegląd metod określania siedlisk leśnych. Metoda określania siedlisk leśnych stosowana w
praktyce leśnej.
6. Rozwój prac siedliskowych: historia, stan obecny, przyszłość.
7. Amplitudy ekologiczne drzew i krzewów na tle typów siedliskowych lasu.
8. Wykorzystanie wyników prac siedliskowych w praktyce leśnej i nauce.
Ćwiczenia projektowe
Prezentacja dokumentacji siedliskowej, map, materiałów źródłowych (opisów powierzchni
typologicznych), opracowań końcowych
Wykonanie projektu – student otrzymuje opisy 15 powierzchni typologicznych, w których brak jest
diagnoz cząstkowych odnośnie typu siedliskowego lasu oraz diagnozy końcowej (syntetycznej).
Zadaniem studenta jest dokonanie dla każdej powierzchni diagnoz cząstkowych – określenie typu
siedliskowego lasu oraz diagnozy syntetyczne;, to jest ustalenie typu siedliskowego lasu i jego wariantu
uwilgotnienia a także stanu siedliska i typu lasu. Konsultacje i dyskusje o trafności dokonywanych
diagnoz.
Synteza wybranych typów siedliskowych. Na podstawie danych wykonywanego projektu student
dokonuje syntezy 1-2 wybranych typów siedliskowych lasu, jakie wystąpiły w jego projekcie najliczniej
określając ich zróżnicowanie glebowe oraz w zakresie roślinności runa i drzewostanu.
Oddanie projektu, w trakcie oddawania projektu student uzasadnia dokonane diagnozy
Ćwiczenia terenowe
Studenci poznają metodykę i technologię prac typologicznych na przykładzie wybranych typów
siedliskowych lasu. Wykonują opis powierzchni typologicznych.
Botanika leśna, fitosocjologia, gleboznawstwo
Student umie rozpoznać podstawowe typy i podtypy gleb leśnych, określić bonitację drzewostanu,
rozpoznać gatunki drzew, krzewów i roślin runa leśnego
Wiedza
04 Potrafi zastosować podstawowe metody
01 Zna podstawowe parametry statystyczne i
laboratoryjne i analityczne przydatne w diagnozowaniu
przestrzenne, źródła, metody, techniki i
typów siedliskowych lasu i niższych jednostek
technologie oraz urządzenia do pozyskiwania
siedliskowych
danych służące do charakteryzowania
05 Potrafi sporządzać opisy powierzchni typologicznych
abiotycznej części środowiska leśnego i
procesów w nim zachodzących oraz sposoby
oraz interpretować dane zawarte w dokumentacji
ich szacowania, pomiaru, opisu, kartowania,
siedliskowej i na mapach gleb i siedlisk
przetwarzania i wizualizacji
Kompetencje społeczne
02 Zna właściwości gleby i procesy w nich
06 Ma świadomość odpowiedzialności społecznej,
zachodzące i rolę środowiska glebowego dla
zawodowej i etycznej za kształtowanie i stan
funkcjonowania ekosystemu leśnego oraz
środowiska naturalnego oraz w stosunku do różnych
diagnozy jednostek glebowo-siedliskowych
grup społecznych.
Umiejętności
03 Potrafi rozpoznać gatunki drzew, krzewów i

07 Wykazuje umiejętność adaptacji do nowych sytuacji,
ma świadomość potrzeby dokształcania i

roślin runa wykorzystywane jako fitoindykatory
warunków siedliskowych.

samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

08 Dba o jakość i staranność wykonywanych zadań.
01, 02, 03, 04, 05, 06 – zaliczenie pisemne
03, 04, 05, 08 - ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat
06, 07 - ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć terenowych
Forma dokumentacji osiągniętych efektów Zaliczenie pisemne (01, 02, 03, 04, 05, 06 ), ocenione projekty i arkusze odpowiedzi kolokwium (03, 04,
kształcenia 20):
05, 08), wyniki ocen z pracy na ćwiczeniach terenowych (06, 07)
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Zaliczenie pisemne 60%, wyniki projektów 40%
końcową21):
Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Miejsce realizacji zajęć22):

Sala wykładowa, pracownia projektowa, teren

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
16. Instrukcja urządzania lasu Część II, Instrukcja wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych, 2011: Wyd. CILP , Warszawa.
17. Klasyfikacja gleb leśnych Polski (zbiorowe opr. PTG), wyd. Centrum Inf. LP 2000.
18. Szymański S. 2000. Ekologiczne podstawy hodowli lasu. PWRiL.
19. Starkel L. (red.) 1991. Geografia Polski Środowisko Przyrodnicze. PWN Warszawa.
20. Siedliskowe podstawy hodowli lasu, załącznik do Zasad Hodowli Lasu 2004, Wyd. ORW LP w Bedoniu.
21. Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska A., 1990: Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologicznofizjograficznych, PWRiL Warszawa.
UWAGI24):
Zaliczenie przedmiotu wymaga osiągnięcia minimalnych ocen (zaliczenie) wszystkich części składowych oceny: Egzamin pisemny, wyniki projektów,

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Urządzanie Lasu

Tłumaczenie nazwy na jęz.
angielski3):

Forest management planning

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Prof. dr hab. Stanisław Miścicki

Prowadzący zajęcia6):

Pracownicy Zakładu Urządzania Lasu , dr inż. Roman Wójcik, dr inż. Justyna Nowakowska, dr
inż. Michał Orzechowski

Jednostka realizująca7):

Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa; Zakład Urządzania Lasu

ECTS 2)

5

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

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

Semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

W trakcie wykładów, zajęć kameralnych i terenowych student poznaje teoretycznie i praktycznie
całość prac urządzeniowych prowadzących do powstania planu urządzenia lasu oraz nabiera
umiejętności interpretowania zapisów planu.
ll)

Formy dydaktyczne, liczba
godzin13):

Metody dydaktyczne14):

rok III, sem. 6.

c) stacjonarne

Wykłady, liczba godzin 30;

mm) Ćwiczenia projektowe; liczba godzin 39;
nn) Ćwiczenia terenowe; liczba godzin 30);

Wykłady i dyskusja, indywidualne projekty studenckie oparte na studium przypadku, rozwiązywanie
problemu, konsultacje, w ramach ćwiczeń terenowych: indywidualne projekty studenckie oparte na
własnych danych pomiarowych i szacunkowych
Wykłady
6. Urządzanie lasu jako dyscyplina naukowa i przedmiot nauczania. Cele, zadania i
uwarunkowania urządzania lasu.
7. Organizacja ładu przestrzennego w lesie. Kształtowanie budowy lasu i struktury
drzewostanów. Modele budowy lasu.
8. Wielkość, stan i ocena zasobów leśnych Polski..
9. Proces produkcji podstawowej na pniu (PPP).
10. Inwentaryzacja lasu. Zarys rozwoju metod. Teoretyczne podstawy metody statystycznomatematycznej.
11. Zasady wykonywania pomiarów i obliczeń w różnych systemach inwentaryzacji.
12. Czasowa organizacja procesu produkcji towarowej (PPT). Podstawy określania długości
cyklu produkcji w leśnictwie. Kryteria i sposoby określania wieku dojrzałości rębnej
drzewostanów.
13. Wprowadzenie do problemu regulacji rozmiaru użytkowania rębnego.
14. Regulacja rozmiaru użytkowania rębnego w różnych gospodarstwach. Zasady wyboru
etatu.
15. Regulacja rozmiaru użytkowania przedrębnego. Pojęcie etatu całkowitego.
16. Podstawy tworzenia planu cięć.

Pełny opis przedmiotu15):

Ćwiczenia projektowe
Plan urządzenia lasu.
Podział powierzchniowy. Analiza i korekta.
Taksacja lasu (zasady wyodrębniania i opisu drzewostanów)
Inwentaryzacja lasu 1 (zakres prac pomiarowych; obliczenie, interpretacja i wykorzystanie wyników w
opisach taksacyjnych).
Inwentaryzacja lasu 2 (ocena dynamiki lasu)
Podstawy gospodarki przyszłej – obliczenie wieku dojrzałości rębnej drzewostanów
Wpływ celu produkcji na długość cyklu produkcyjnego
Podstawy gospodarki przyszłej – obliczenie etatów użytkowania rębnego i przedrębnego
drzewostanów
Ocena skutków zmiany wieku rębności drzewostanów
Ćwiczenia terenowe
Taksacja drzewostanów przydzielonego obiektu leśnego (korekta granic wyłączeń, wykonanie opisu
taksacyjnego wraz z pomiarem i szacunkiem cech taksacyjnych, zaplanowanie zaleceń
gospodarczych). Zaplanowanie, wykonanie i opracowanie wyników inwentaryzacji lasu. Terenowa
kontrola wykonania prac taksacyjnych i inwentaryzacyjnych. Nowe technologie pomiaru na
powierzchniach kołowych. Omówienie w terenie wyników prac. Podsumowanie w postaci
Indywidualnej prezentacji wybranych problemów.

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

Geodezja leśna, dendrometria, nauka o produkcyjności lasu, botanika leśna, typologia leśna,
fitosocjologia, statystyka matematyczna
Student umie: rozpoznać warunki siedliskowe i zakwalifikować do typu siedliskowego lasu; wykonać
podstawowe pomiary przestrzeni leśnej, drzewa i drzewostanu; ocenić poprawność i wiarogodność
uzyskanych wyników obliczeń.

Wiedza
01 Rozumie wpływ czynników (zewnętrznych i
wewnętrznych, biotycznych, abiotycznych,
antropogenicznych, ekonomicznych i społecznych) na
funkcjonowanie i trwałość ekosystemów leśnych.

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

05 Potrafi sporządzać dokumenty związane
z planowaniem gospodarki leśnej z
wykorzystaniem aktualnie stosowanych
technologii i aplikacji, umie interpretować
informacje zawarte w planie urządzenia lasu
oraz ocenić ich przydatność.

02 Zna podstawowe źródła, metody, techniki i
Kompetencje społeczne
technologie oraz urządzenia do pozyskiwania i
przetwarzania danych charakteryzujących środowisko i 06 Ma świadomość odpowiedzialności
ekosystemy leśne oraz procesy w nich zachodzące.
społecznej, zawodowej i etycznej za
kształtowanie i stan środowiska naturalnego
03 Zna uwarunkowania prawne i zasady planowania,
oraz w stosunku do różnych grup
organizowania i prowadzenia zrównoważonej i
społecznych.
wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, w tym prac
07 Wykazuje umiejętność adaptacji do
urządzeniowych.
nowych sytuacji, ma świadomość potrzeby
Umiejętności
dokształcania i samodoskonalenia w
04 Potrafi posługując się odpowiednio dobranymi
zakresie wykonywanego zawodu i rozumie
metodami i przyrządami wykonać pomiar drzewa i
potrzebę uczenia się przez całe życie.
drzewostanu, określić jego mierzalne i szacowane
cechy taksacyjne, zaplanować przyszłe postępowanie 08 Dba o jakość i staranność wykonywanych
gospodarcze i ocenić konsekwencje podjętych decyzji. zadań.
01, 02, 03, 05, 06 – egzamin pisemny
02, 03, 05, 08 – ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat / kolokwium na
zajęciach ćwiczeniowych
04, 06, 07 – ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć terenowych

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

Egzamin pisemny (01, 02, 03, 05, 06), ocenione projekty i arkusze odpowiedzi w trakcie okresowego
kolokwium (02, 03, 05, 08), wyniki ocen z pracy na ćwiczeniach terenowych (04, 06, 07)
Egzamin pisemny 50%, wyniki okresowych kolokwiów 20%, wyniki projektów 15%, wyniki
ćwiczeń terenowych 15%

Miejsce realizacji zajęć22):

Sala wykładowa, pracownia projektowa, teren wybranego nadleśnictwa

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
22. Klocek A., Rutkowski B., 1986: Optymalizacja regulacji użytkowania rębnego drzewostanów. PWRiL, Warszawa.
23. Miś R., 2007: Urządzanie lasów wielofunkcyjnych. Wyd. AR w Poznaniu.,
24. Ważyński B., (red.). 2005: Przewodnik „Urządzanie lasu”. Wyd. Świat. Warszawa
25. Rosa W., Stępień E., 1996: Technologia sporządzania operatu urządzania lasu. Wyd. SGGW
26. Stępień E. (red.) 2004: Urządzanie lasu wielofunkcyjnego – opinie – poglądy – propozycje. Wyd. Fundacja „Rozwój SGGW”
27. Szymkiewicz B., Bernadzki E., Zaręba R., Rosa W., 1996: Urządzanie lasu. Podstawy urządzania lasu. Cz. I. Wyd. SGGW.
28. Jaszczak R., Magnuski K., 2010. Urządzanie lasu. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
29. Poznański R., Zięba S., Zygmunt R., 2002. Problemy inwentaryzacji lasu. Przewodnik do ćwiczeń. AR Kraków.
30. Przybylska K., Banaś J., Zięba S., Zygmunt R., Żuchowski J., 2006. Inwentaryzacja lasu. Przewodnik do ćwiczeń terenowych z
urządzania lasu. AR Kraków.
31. Literatura uzupełniająca zalecana na wykładach i ćwiczeniach: publikacje w Sylwanie, Instrukcja urządzania lasu, Zasady
hodowli lasu, Siedliskowe podstawy hodowli lasu, Instrukcja ochrony lasu.
UWAGI24):
Zaliczenie przedmiotu wymaga osiągnięcia minimalnych ocen (zaliczenie) wszystkich części składowych oceny: Egzamin pisemny, wyniki
okresowych kolokwiów, wyniki projektów, wyniki ćwiczeń terenowych

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Wprowadzenie do leśnictwa (propedeutyka leśnictwa i historia leśnictwa)

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Introduction to forestry (Propaedeutics of forestry and history of forestry)

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Justyna Nowakowska

Prowadzący zajęcia6):

Prof. dr hab. Tomasz Borecki i dr inż. Justyna Nowakowska

Jednostka realizująca7):

Katedra Urządzania Lasu Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Zakład Urządzania Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

rok I

ECTS 2)

1,0

c) stacjonarne

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Student poznaje podstawy wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w Polsce, rolę lasów w gospodarce,
społeczeństwie, historii, kulturze i sztuce; podstawowe informacje o gatunkach lasotwórczych i organizacji PGL
Lasy Państwowe. Zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi historii gospodarowania w
lesie na terenie Polski w okresie od wczesnego średniowiecza do wybuchu II wojny światowej.
oo) Wykłady, liczba godzin 20;

Metody dydaktyczne14):

Wykłady, prezentacje i dyskusja.

Pełny opis przedmiotu15):

Wykłady
18. Podstawy gospodarki leśnej (podstawowe pojęcia z zakresu leśnictwa)
19. Funkcje lasu; zasoby leśne Polski na tle Europy.
20. Organizacja PGL Lasy Państwowe; podstawowe działy leśnictwa.
21. Gatunki lasotwórcze drzew i ich zasięgi.
22. Charakterystyka działalności gospodarczo-leśnej w średniowieczu.
23. Charakterystyka bartnictwa: definicje; organizacja pracy; sąd bartny; sposoby oznaczania barci.
24. Początki gospodarstwa leśnego w Polsce przedrozbiorowej:
25. Serwituty leśne: rodzaje; znaczenie dla ekosystemów leśnych i gospodarki leśnej.
26. Leśnictwo na ziemiach polskich w okresie zaborów. Charakterystyka lesistości, struktury własności,
struktury organizacyjnej lasów państwowych, aktów prawnych dotyczących organizacji gospodarki leśnej
w zaborze pruskim, Galicji i Królestwie Polskim.
27. Dzieje szkolnictwa wyższego głównie leśnego na ziemiach polskich: historia Instytutu Agronomicznego w
Marymoncie; Szczególna Szkoła Lasowa;
28. Charakterystyka gospodarki leśnej w okresie międzywojennym: lesistość; struktura własności; struktura
organizacyjna lasów państwowych; działalność Jana Miklaszewskiego, Adama Loreta.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Brak

Założenia wstępne17):

Brak

Założenia i cele przedmiotu12):

Efekty kształcenia18):

Wiedza
01 Rozumie wpływ czynników wewnętrznych i
zewnętrznych oraz historii gospodarki leśnej na
funkcjonowanie i trwałość ekosystemów leśnych
02 Zna rolę lasów w historii, kulturze i sztuce,
krajobrazie i gospodarce człowieka
03 Zna zmiany podstawowych danych statystycznych
charakteryzujące lasy i leśnictwo w Polsce na tle lasów
Europy w historii
04 Zna historyczne uwarunkowania aktów prawnych
prowadzenia gospodarki leśnej
05 Ma świadomość zagrożeń ekosystemów leśnych
oraz trwałości prowadzenia wielofunkcyjnej gospodarki
leśnej
Umiejętności
05 Zna podstawy prawne prowadzenia gospodarki
leśnej
06 Potrafi analizować ekonomiczne,
środowiskotwórcze i społeczne konsekwencje działań
prowadzonych w gospodarstwie leśnym.
07 Potrafi prawidłowo posługiwać się podstawową
terminologią używaną w leśnictwie

Sposób weryfikacji efektów
01 – 10 – zaliczenie pisemne
kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Wyniki i arkusze zaliczenia pisemnego
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Zaliczenie pisemne 100%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala wykładowa

Kompetencje społeczne
08 Ma świadomość odpowiedzialności społecznej,
zawodowej i etycznej za kształtowanie i stan
środowiska naturalnego oraz w stosunku do różnych
grup społecznych
09 Ma świadomość potrzeby dokształcania i
samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
leśnika i rozumie potrzebę uczenia się przez całe
życie.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
32. Aktualny Raport o stanie lasów CILP PGL LP
33. Marszałek T., 1994: O dziedzictwie leśnym Polski i świata. Wyd. SGGW
34. Bernadzki E., 2006: Lasy i leśnictwo krajów Unii Europejskiej, IBL-CILP, Warszawa.
35. Wiśniewski J., 2004: Kulturotwórcza rola lasu. Wyd. AR im. Augusta Cieszkowskiego. Poznań
36. Broda J., „Historia leśnictwa w Polsce” – wyd. AR w Poznaniu, 2000 r.
37. Szujecki A. (red.) – „Z dziejów Lasów Państwowych i leśnictwa polskiego 1924-2004” – Centrum Informacyjne LP, Warszawa 2006.
Tom I – Okres międzywojenny
38. Heymanowski K., 1969: Podstawy organizacyjno-prawne bartnictwa na Mazowszu "Sylwan" nr 11
39. Heymanowski K.,1971: Znaczenie gospodarcze bartnictwa (XV-XVIII w.). Sylwan nr 11.
40. Kielak B., 2004: Historia bartnictwa na Mazowszu. Materiały konferencyjne "Potencjał pszczelarstwa na Mazowszu oraz jego wpływ na
ekosystemy i różnorodność biologiczną". Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce
41. Żabko-Potopowicz A. 1960: Historia leśnictwa. Skrypt SGGW. Warszawa.
42. Żabko-Potopowicz A. 1954: Zagadnienia lasów w Polsce przed rozbiorami od schyłku XV wieku do połowy XVIII wieku. Sylwan, z.5.
43. Grzywacz A. (red.), 2008: Od Szczególnej Szkoły Leśnictwa do Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – wyd. SGGW.
UWAGI24):

Rok
akademicki:

Grupa przedmiotów:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne: Powiązanie sektora leśno-drzewnego w użytkowaniu lasu

Tłumaczenie nazwy na jęz.
angielski3):

Specialization: Forest utilization in relationship between the forestry and wood products sector

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr hab. Tadeusz Moskalik, prof. nadzw. SGGW

Prowadzący zajęcia6):

Dr hab. Tadeusz Moskalik, prof. nadzw. SGGW, dr inż. Grzegorz Jednoralski

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień I rok IV

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Poznanie relacji występujących pomiędzy branżą leśną i drzewną w Polsce i na świecie odnoszących się
bezpośrednio bądź pośrednio do użytkowania lasu (zakres, pojęcia, regulacje, perspektywy rozwoju).
Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom roli użytkowania lasu w rozwoju sektora leśno-drzewnego.
W trakcie zajęć przedstawione zostaną zagadnienia związane z charakterystyką poszczególnych gałęzi
przemysłu drzewnego w odniesieniu do jakości surowca dostarczanego przez właścicieli lasów.

ECTS 2)

1

c) stacjonarne

pp) wykłady ....………………………….……………………………………………; liczba godzin 15;
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):

Wykład, konsultacje, dyskusja.

Pełny opis przedmiotu15):

Tematyka wykładów:
1. Perspektywy rozwoju sektora leśno-drzewnego w Unii Europejskiej w kontekście użytkowania
lasu
2. Rynek surowca drzewnego, kierunki zużycia drewna w Polsce.
3. Charakterystyka przemysłu mechanicznego przerobu drewna.
4. Charakterystyka przemysłu chemicznego przerobu drewna.
5. Charakterystyka przemysłu fizyko-chemicznego przerobu drewna.
6. Aspekty środowiskowe funkcjonowania sektora leśno-drzewnego.

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):
Miejsce realizacji zajęć22):

01 -Ma wiedzę dotyczącą prawnych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań użytkowania lasu oraz
funkcjonowania przemysłu drzewnego w Polsce.
02 - Ma wiedzę dotyczącą funkcjonowania poszczególnych gałęzi przemysłu drzewnego.
03. – Potrafi ocenić wpływ sektora leśno-drzewnego na wybrane elementy środowiskowe.
04 - Zna kierunki zużycia drewna w Polsce z uwzględnieniem poszczególnych sektorów przemysłu
drzewnego.
Zaliczenie w formie pisemnej – efekt 01, 02, 03, 04
Treść pytań zaliczeniowych z oceną, praca pisemna
Do weryfikacji efektów kształcenia służy: 1. ocena z zaliczenia.
Maksymalna ocena punktów możliwych do uzyskania wynosi 100
Przedmiot realizowany jest w sali dydaktycznej wyposażonej w sprzęt multimedialny

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Laurow Z., 1999. Pozyskiwanie drewna. Wyd. SGGW Warszawa.
Paschalis P., 2005. Polskie leśnictwo w Unii Europejskiej. CILP Warszawa.
Paschalis-Jakubowicz P., Wójcik T., Uwarunkowania obecnych i potencjalnych możliwości pozyskania drewna w Lasach Państwowych, w:
Strategia rozwoju lasów i leśnictwa w Polsce do 2030 roku, Zimowa Szkoła Leśna przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, Sękocin Stary,
2011, 15-17 marca
Ratajczak E., Kierunki rozwoju polskiego sektora drzewnego na tle trendów europejskich i światowych, Leśnictwo i drzewnictwo polskie na
tle leśnictwa krajów Unii Europejskiej, Mat. konf., Wydawnictwo Świat, Warszawa 2010
Ratajczak E., Popyt na drewno w Polsce – zmiany strukturalne oraz i możliwości jego zaspokojenia, w: Strategie rozwoju lasów i leśnictwa w
Polsce do 2030 roku, IBL, DGLP Sękocin-Warszawa 2011
Czasopisma: Przemysł Drzewny, 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
81-90 pkt
91-100 pkt

- ocena dobra (4,0)
- ocena dobra plus (4,5)
- 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 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.:

26h
0,5 ECTS
0,5 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku

02

Ma wiedzę dotyczącą prawnych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań użytkowania
lasu oraz funkcjonowania przemysłu drzewnego w Polsce.
Ma wiedzę dotyczącą funkcjonowania poszczególnych gałęzi przemysłu drzewnego.

K2_W01; K2_W03; K2_W10; K2_U07;
K2_K09
K2_W01; K2_W06; K2_U01, K2_U07;

03

Potrafi ocenić wpływ sektora leśno-drzewnego na wybrane elementy środowiskowe.

04

Zna kierunki zużycia drewna w Polsce z uwzględnieniem poszczególnych sektorów
przemysłu drzewnego.

K2_W06; K2_W10; K2_U01; K2_K02;
K2_K03
K2_W01; K2_U01; K2_K04

Nr
/symbol
efektu
01

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne: Rola użytkowania lasu w Narodowych Programach
Leśnych

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialization: The role of forest utilization in the National Forest Programmes

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz

Prowadzący zajęcia6):

Prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień I rok III sem.7

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Poznanie przyczyn i konsekwencji wprowadzenia działu leśnictwa, jakim jest użytkowanie lasu do
Narodowego Programu Leśnego.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

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

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

ECTS 2)

1,5

c) stacjonarne

qq) wykłady ....………………………………………………………………………; liczba godzin 15
Wykład, dyskusja.
Polski model prowadzenia gospodarki leśnej, ze szczególnymi odniesieniami do funkcji użytkowych
(mylonych z produkcyjną) lasu.
Koncepcje, zakres i ocena konsekwencji społecznych i
środowiskowych w realizacji Programów, ilustrowanych przykładami na podstawie zawartości
realizowanych Narodowych Programów Leśnych. Analizy treści programów rozwoju Polski,
zawierające elementy związane z lasami i leśnictwem oraz wymagania stawiane przed użytkowaniem
lasu przez prawo unijne. Treści wykładowe są oryginalnym programem nauczania, co do zakresu i
zawartości, proponowanym wyłącznie na Wydziale Leśnym SGGW.
Nauka o surowcu drzewnym, pozyskiwanie drewna, uboczne użytkowanie lasu, inżynieryjne
zagospodarowanie lasu. Polityka leśna. Urządzenie lasu.
Wiedza i umiejętności w zakresie przedmiotów podstawowych i kierunkowych prowadzonych na
studiach I stopnia
01 - Ma wiedzę dotyczącą zakresu oraz znaczenia użytkowej i produkcyjnej funkcji lasu.
02 - Zna i potrafi ocenić zasady polskiego modelu prowadzenia gospodarki leśnej, ze szczególnymi
odniesieniami do użytkowania lasu.
03 - Ma wiedzę dotyczącą zawartości różnych Narodowych Programów Leśnych realizowanych w
krajach Unii Europejskiej jak i w innych krajach.
04 - Ma wiedzę o zakresie, roli i znaczeniu użytkowania lasu konieczną do budowy Narodowego
Programu Leśnego w Polsce.
Zaliczenie w formie pisemnej – efekt 01, 02, 03 04

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Dokumentacja dotycząca zaliczenia przedmiotu, treść pytań zaliczeniowych wraz z oceną.
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Ocena pisemnego zaliczenia przedmiotu
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Przedmiot realizowany jest w sali wykładowej wyposażonej w sprzęt multimedialny.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
7.
Paschalis-Jakubowicz P. (red.) 2002. Użytkowanie lasu w wielofunkcyjnym, zrównoważonym gospodarstwie leśnym. KUL SGGW, KNL PAN.
Wyd. SGGW Warszawa.
8.
Paschalis-Jakubowicz P. 2004. Polskie leśnictwo w Unii Europejskiej. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa
9.
Paschalis-Jakubowicz P. 2012. Uwarunkowania Strategii Rozwoju Lasów I Leśnictwa . Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.
Warszawa
10. Narodowy Program Foresight „Polska 2020”
11. Programy Krajowe - Fundusze Strukturalne 2013
12. Narodowy Plan Rozwoju Na Lata 2007-2013
13. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 2011
14. Czasopisma o tematyce leśnej: Sylwan, Leśne Prace Badawcze, Postępy Techniki w Leśnictwie, Głos Lasu, Echa Leśne, Las Polski,
Poznajmy Las i inne.
UWAGI24):W Polsce nie ma opracowanego Narodowego Programu Leśnego, a jest on obowiązkowy w krajach Unii. Zdecydowana większość
wiedzy jest przekazywana podczas zajęć.

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.:

45 h
1 ECTS
0,5 ECTS

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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Ma wiedzę dotyczącą zakresu oraz znaczenia użytkowej i produkcyjnej funkcji lasu.

02

Zna i potrafi ocenić zasady polskiego modelu prowadzenia gospodarki leśnej, ze
szczególnymi odniesieniami do użytkowania lasu.

03

Ma wiedzę dotyczącą zawartości różnych Narodowych Programów Leśnych realizowanych
w krajach Unii Europejskiej jak i w innych krajach.

04

Ma wiedzę o zakresie, roli i znaczeniu użytkowania lasu konieczną do budowy
Narodowego Programu Leśnego w Polsce.

Odniesienie do efektów dla
programu kształcenia na kierunku
K1_W01, K1_W03, K1_W10,
K1_W11;K1_W18, K1_W19;
K1_U06, K1_U07, K1_U11,K1_U14,
K1_K01, K1_K03, K1_KO9
K1_W01, K1_W03, K1_W10,
K1_W11;K1_W18, K1_W19;
K1_U06, K1_U07, K1_U11,K1_U14,
K1_K01, K1_K03, K1_K05, K1_KO9
K1_W10, K1_W011, K1_W15,
K1_W18; K1_W19;K1_U03,
K1_U11, K1_U12, K1_U18
K1_W01, K1_W03, K1_W10,
K1_W11, K1_W18, K1_U11,
K1_U12, K1_U15, K1_K02,
K1_K05, K1_K09

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne „Użytkowanie lasu”

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialization: Forest utilization

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr hab. Tadeusz Moskalik, prof. nadzw. SGGW

Prowadzący zajęcia6):

Dr hab. Tadeusz Moskalik, prof. nadzw. SGGW, dr inż. Jarosław Sadowski

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień I rok III, sem 5.

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

ECTS 2)

3

c) stacjonarne

Poznanie podstaw szkolenia drwali-operatorów pilarek spalinowych z uwzględnieniem zasad nauczania, a w
szczególności zasady stopniowania trudności oraz systematyczności. Przybliżenie organizacji prac przy ścince i
wyróbce drewna, jak również po zapoznanie słuchaczy z budową i zasadami eksploatacji pilarki spalinowej.
rr)

wykłady ....………………………….……………………………………………; liczba godzin 30;

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):

Wykład, konsultacje, dyskusja.
Tematyka wykładów:
7.
8.
9.
10.
11.
6.

Pełny opis przedmiotu15):

7.
8.

Budowa silników spalinowych dwusuwowych i ich działanie.
Charakterystyka pilarek używanych w leśnictwie.
Narzędzia i sprzęt pomocniczy do pozyskiwania drewna.
Techniki ścinki i obalania drzew.
Technika okrzesywania, przerzynki kłód i dłużyc.
Zasady organizacji procesu technologicznego pozyskania
drewna w aspekcie wydajności i ochrony pracy.
Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku
drwala operatora pilarki.
Wykaszarki i wycinarki (kosy mechaniczne)
.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

-

Założenia wstępne17):

-

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01 – zna budowę i podstawy obsługi pilarki spalinowej i pomocniczych narzędzi do ścinki i wyróbki surowca
drzewnego.
02 - Ma wiedzę dotyczącą szkolenia drwali.
03 – Zna zasady planowania i organizacji prac zrębowych na poziomie ręczno-maszynowym.
04 - Zna podstawowe akty prawne dotyczące szkolenia drwali oraz prowadzenia prac pozyskaniowych..
Zaliczenie w formie pisemnej – efekt 01, 02, 03, 04

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Treść pytań zaliczeniowych z oceną, praca pisemna
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Do weryfikacji efektów kształcenia służy: 1. ocena z zaliczenia.
końcową21):
Maksymalna ocena punktów możliwych do uzyskania wynosi 100
Miejsce realizacji zajęć22):

Przedmiot realizowany jest w sali dydaktycznej wyposażonej w sprzęt multimedialny

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej.DGLP. Warszawa 1997.
Instrukcja techniki pracy przy usuwaniu złomów i wywrotów. NZLP. Warszawa 1980.
Instrukcja obsługi układów tnących firmy Oregon. Warszawa 1995.
Laurow Z. Pozyskiwanie drewna. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 1999.
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej .
Dziennik Ustaw 2006.
Więsik J. Pilarki przenośne. Fundacja Rozwój SGGW. Warszawa 2002.
Tomczak A.,
Jelonek T. Grzywiński W., 2012. Pozyskiwanie drewna pilarką - techniczne, ergonomiczne i organizacyjne aspekty pracy
drwala. Wydawnictwo G&P.

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
81-90 pkt
91-100 pkt

- ocena dobra (4,0)
- ocena dobra plus (4,5)
- ocena bardzo dobra (5,0)

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
30h
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.:
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :

1,5 ECTS
1,5 ECTS

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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W01 K1_W09; K2_W10; K1_U06;

02

zna budowę i podstawy obsługi pilarki spalinowej i pomocniczych narzędzi do ścinki i
wyróbki surowca drzewnego.
Ma wiedzę dotyczącą szkolenia drwali.

03

Zna zasady planowania i organizacji prac zrębowych na poziomie ręczno-maszynowym

K1_W12; K1_W13; K1_U11;

04

Zna podstawowe akty prawne dotyczące szkolenia drwali oraz prowadzenia prac
pozyskaniowych..

K1_W01; K1_w18;

K1_W01; K1_W11; K1_U04, K2_U07;

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Udostępnianie przestrzeni leśnej dla produkcyjnych i
pozaprodukcyjnych funkcji lasu

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialization: Access to forests in the context of productive and non-productive forest functions

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Paweł Staniszewski

Prowadzący zajęcia6):

Dr hab. Emilia Janeczko, dr inż. Jarosław Kikulski

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień I rok III

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Poznanie złożonej problematyki dotyczącej zasad udostępniania lasów w kontekście pozyskiwania drewna
i użytków ubocznych oraz pozaprodukcyjnych (głównie: rekreacyjnych i ochronnych) funkcji lasu.

1

c) stacjonarne

ss) wykłady ....………………………………………………………………………; liczba godzin 15

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):

ECTS 2)

Wykład, dyskusja.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Zakres i znaczenie produkcyjnych i pozaprodukcyjnych funkcje lasu – współczesność, perspektywy.
Możliwości i zasady udostępniania lasu – poziom legislacyjny. Las jako dobro publiczne. Analiza zasad
udostępniania lasu do użytkowania leśnych surowców i produktów niedrzewnych. Polityka i możliwości w
zakresie promocji użytkowania ogólnie dostępnych surowców leśnych. Przykłady regulacji i zasad
udostępniania obszarów leśnych w wybranych krajach Europy. Walory turystyczno-rekreacyjne lasu.
Podstawowe pojęcia, systematyka walorów, przykłady wykorzystania walorów do budowy produktu
sylwaturystycznego. Rola i funkcje leśnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w udostępnieniu lasu.
Turystyczna baza noclegowa i komunikacyjna na terenach leśnych - charakterystyka, specyfika potrzeb
wynikających z przestrzennej alokacji turystycznej bazy materialnej. Infrastruktura rekreacyjna - podział,
funkcje, przykładowe rozwiązania. Prowadzenie prac leśnych a rekreacyjne użytkowanie lasu. Potrzeby
społeczne w zakresie zagospodarowania rekreacyjnego i komunikacyjnego udostępnienia lasów w Polsce.
Wybrane zagadnienia prawne i projektowe dotyczące dróg (i innych elementów liniowych) w lasach
wielofunkcyjnych.
Nauka o surowcu drzewnym, pozyskiwanie drewna, uboczne użytkowanie lasu, inżynieryjne
zagospodarowanie lasu.

Założenia wstępne17):

-

Efekty kształcenia18):

01 - Ma wiedzę dotyczącą zakresu oraz znaczenia produkcyjnych i pozaprodukcyjnych funkcji lasu.
02 - Zna i potrafi ocenić zasady udostępniania obszarów leśnych w kontekście wszelkich funkcji
realizowanych przez las.
03 - Ma wiedzę z zakresu prawnych, społecznych, ekonomicznych i inżynieryjnych uwarunkowań oraz
konsekwencji udostępniania lasów .

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Zaliczenie w formie pisemnej – efekt 01, 02, 03.

Pełny opis przedmiotu15):

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Dokumentacja dotycząca zaliczenia przedmiotu, treść pytań zaliczeniowych wraz z oceną.
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Ocena pisemnego zaliczenia przedmiotu
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Przedmiot realizowany jest w sali wykładowej wyposażonej w sprzęt multimedialny.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
22. Staniszewski P. (red.) 2007. Las to nie tylko drewno. Wydawnictwo Świat. Warszawa.
23. Paschalis-Jakubowicz P. (red.) 2002. Użytkowanie lasu w wielofunkcyjnym, zrównoważonym gospodarstwie leśnym. KUL SGGW, KNL PAN.
Wyd. SGGW Warszawa.
24. Paschalis-Jakubowicz P. 2004. Polskie leśnictwo w Unii Europejskiej. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa
25. Flink Ch.A., Olka K., Searns R.M. 2001. Trails for the Twenty First Century. Rails - to - Trails Conservancy, Washington.
26. Kikulski J. 2008. Czynniki ograniczające rekreacyjne użytkowanie lasu. Praca doktorska, Katedra Użytkowania Lasu, SGGW, Warszawa.
27. Kikulski J. 2008. Preferencje rekreacyjne i potrzeby zagospodarowania rekreacyjnego lasów nadleśnictw Iława i Dąbrowa (wyniki pierwszej
części badań). Sylwan, R. 152 (5).
28. Kikulski J. 2009. Model rekreacyjnego zagospodarowania lasów na terenach pojezierzy. Studia i Materiały Centrum Edukacji PrzyrodniczoLeśnej. Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo-cennych. Nr. 23. S. 165-171. SGGW w Warszawie, LZD, CEP-L, Rogów.
29. Kikulski J. 2011. Prowadzenie gospodarki leśnej a rekreacyjne użytkowanie lasu. Sylwan, R. 155 (4).
30. Miś R. 2003. Urządzanie lasów wielofunkcyjnych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.
31. Sylwestrzak J.W., Szewczyk J.A. 1988. Materiały do ćwiczeń z projektowania dróg leśnych. Dział Wydawnictw, Warszawa.
32. Ważyński B. 2011. Urządzanie i rekreacyjne zagospodarowanie lasu. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
33. Drogi leśne - poradnik techniczny. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa - Bedoń, 2006.
34. Czasopisma o tematyce leśnej: Sylwan, Leśne Prace Badawcze, Postępy Techniki w Leśnictwie, Głos Lasu, Echa Leśne, Las Polski, Poznajmy
Las i inne.
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:

22 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 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol
efektu
01
02
03

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Ma wiedzę dotyczącą zakresu oraz znaczenia produkcyjnych i pozaprodukcyjnych funkcji
lasu.
Zna i potrafi ocenić zasady udostępniania obszarów leśnych w kontekście wszelkich
funkcji realizowanych przez las.
Ma wiedzę z zakresu prawnych, społecznych, ekonomicznych i inżynieryjnych
uwarunkowań oraz konsekwencji udostępniania lasów .

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W11; K1_W19;
K1_W19;
K1_W18; K1_W19; K1_U18

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne: Użytkowanie lasu w Narodowych Programach Rozwoju

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialization: Forest Utilization in National Development Programmes

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz

Prowadzący zajęcia6):

Dr hab. Emilia Janeczko, dr inż. Jarosław Kikulski, Dr Jarosław Sadowski, prof. Tadeusz Moskalik, dr
Piotr Leciejewski

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień I rok III sem.6

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Poznanie założeń, struktury, celów i opisu prowadzenia użytkowania lasu wpisanych w Narodowe
Programy Rozwoju, ilustrowane przykładami z wybranych krajów Europy oraz uwarunkowań Polskich
Programów Rozwoju.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

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

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

tt)

ECTS 2)

1,5

c) stacjonarne

wykłady ....………………………………………………………………………; liczba godzin 15

Wykład, dyskusja.
Polski model prowadzenia gospodarki leśnej, ze szczególnym podkreśleniem funkcji produkcyjnej
lasu. Przegląd i analizy zawartości Narodowych Programów Leśnych, koncepcje, zakres, ocena
konsekwencji realizacji. Analizy treści programów rozwoju Polski, zawierające elementy związane z
lasami i leśnictwem. Treści wykładowe są oryginalnym programem nauczania, co do zakresu i
zawartości, proponowanym wyłącznie na Wydziale Leśnym SGGW.
Nauka o surowcu drzewnym, pozyskiwanie drewna, uboczne użytkowanie lasu, inżynieryjne
zagospodarowanie lasu. Polityka leśna. Urządzenie lasu.
Wiedza i umiejętności w zakresie przedmiotów podstawowych i kierunkowych prowadzonych na
studiach I stopnia
01 - Ma wiedzę dotyczącą zakresu oraz znaczenia produkcyjnej funkcji lasu.
02 - Zna i potrafi ocenić zasady polskiego modelu prowadzenia gospodarki leśnej, ze szczególnymi
odniesieniami do użytkowania lasu.
03 - Ma wiedzę dotyczącą zawartości różnych Narodowych Programów Leśnych realizowanych w
krajach Unii Europejskiej jak i w innych krajach.
04 - Ma wiedzę o zakresie, roli i znaczeniu użytkowania lasu we wszystkich Programach Rozwoju
Polski
Zaliczenie w formie pisemnej – efekt 01, 02, 03 04

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Dokumentacja dotycząca zaliczenia przedmiotu, treść pytań zaliczeniowych wraz z oceną.
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Ocena pisemnego zaliczenia przedmiotu
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Przedmiot realizowany jest w sali wykładowej wyposażonej w sprzęt multimedialny.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
35. Paschalis-Jakubowicz P. (red.) 2002. Użytkowanie lasu w wielofunkcyjnym, zrównoważonym gospodarstwie leśnym. KUL SGGW, KNL PAN.
Wyd. SGGW Warszawa.
36. Paschalis-Jakubowicz P. 2004. Polskie leśnictwo w Unii Europejskiej. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa
37. Paschalis-Jakubowicz P. 2012. Uwarunkowania Strategii Rozwoju Lasów I Leśnictwa . Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.
Warszawa
38. Narodowy Program Foresight „Polska 2020”
39. Programy Krajowe - Fundusze Strukturalne 2013
40. Narodowy Plan Rozwoju Na Lata 2007-2013
41. ZałożeniaNarodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 2011
42. Czasopisma o tematyce leśnej: Sylwan, Leśne Prace Badawcze, Postępy Techniki w Leśnictwie, Głos Lasu, Echa Leśne, Las Polski,
Poznajmy Las i inne.
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.:

45 h
1 ECTS
0,5 ECTS

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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Ma wiedzę dotyczącą zakresu oraz znaczenia produkcyjnej funkcji lasu.

02

Zna i potrafi ocenić zasady polskiego modelu prowadzenia gospodarki leśnej, ze
szczególnymi odniesieniami do użytkowania lasu.

03

Ma wiedzę dotyczącą zawartości różnych Narodowych Programów Leśnych realizowanych
w krajach Unii Europejskiej jak i w innych krajach.

04

Ma wiedzę o zakresie, roli i znaczeniu użytkowania lasu we wszystkich Programach
Rozwoju Polski

Odniesienie do efektów dla
programu kształcenia na kierunku
K1_W01, K1_W03, K1_W10,
K1_W11;K1_W18, K1_W19;
K1_U06, K1_U07, K1_U11,K1_U14,
K1_K01, K1_K03, K1_KO9
K1_W01, K1_W03, K1_W10,
K1_W11;K1_W18, K1_W19;
K1_U06, K1_U07, K1_U11,K1_U14,
K1_K01, K1_K03, K1_K05, K1_KO9
K1_W10, K1_W011, K1_W15,
K1_W18; K1_W19;K1_U03,
K1_U11, K1_U12, K1_U18
K1_W01, K1_W03, K1_W10,
K1_W11, K1_W18, K1_U11,
K1_U12, K1_U15, K1_K02,
K1_K05, K1_K09

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Budownictwo leśne

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Construction Forestry

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Grzegorz Trzciński

Prowadzący zajęcia6):

Dr hab. inż. Emilia Janeczko, Dr inż. Grzegorz Trzciński, Dr inż. Jarosław Kikulski

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny SGGW, Katedra Użytkowania Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot podstawowy.

b) stopień …I.

Cykl dydaktyczny10):

zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Nabycie przez studentów umiejętności przygotowania, przeprowadzenia, sprawdzania oraz oceniania
dokumentów związanych z procesem budowlanym wynikającym z prawa budowlanego.
Przygotowanie studentów do przeprowadzania procesu realizacji zagospodarowania turystycznego
obszaru leśnego od etapu opracowania koncepcji poprzez procedury prawno-administracyjne do odbioru
prac. Przedstawienie zagadnień związanych z odpowiedzialnością wynikającą z zarządzania obiektami
małej architektury wynikające z prawa budowlanego i kodeksu cywilnego.

ECTS 2)

rok 3

3

c) stacjonarne

uu) ……wykłady………..…………………………………………………………; liczba godzin .10...;
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

vv) ………ćwiczenia projektowe…………………………………………………; liczba godzin ...13.;

Wykłady z wykorzystaniem technik multimedialnymi, heureza, indywidualny projekt studencki, konsultacje
Przedstawienie celów i zakresu zadań inżynieryjnego zagospodarowania lasu dla celów produkcyjnych i
poza produkcyjnych w wielofunkcyjnym użytkowaniu lasu. Charakterystyka i specyfika budownictwa
leśnego. Przepisy prawa budowlanego w aspekcie infrastruktury budowlanej w leśnictwie ze szczególnym
uwzględnieniem budynków i obiektów małej architektury. Prawa i obowiązki zarządcy obiektów
budowlanych. Wymagania stawiane obiektom małej architektury wykorzystywanych przy
zagospodarowaniu obszaru leśnego, aspekty prawne i techniczne. Omówienie realizacji opracowania
„Zagospodarowania turystycznego obszaru leśnego”. Omówienie etapów realizacji opracowania: sposobów
inwentaryzacji obiektów istniejących i ich oceny, planowanie rozmieszczenia elementów liniowych,
powierzchniowych i punktowych w turystycznym zagospodarowaniu obszaru leśnego.
Ćwiczenia
Modernizacja leśniczówki, jej funkcjonalne zagospodarowanie oraz stawiane wymagania.
Energooszczędność w leśniczówce - aspekty termorenowacji.
Zagospodarowanie zagrody leśnej – aspekty funkcjonalne i prawne.
Opracowanie elementów turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania lasu dla wybranego obszaru
leśnego.

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

Efekty kształcenia18):

01 –zna podstawowe zagadnienia i pojęcia z
budownictwa ogólnego i leśnego
02 –potrafi zdefiniować problemy i je rozwiązać z
zakresu funkcjonowania obiektów budowlanych
03 – potrafi zweryfikować i zaprojektować turystyczne
zagospodarowanie lasu
…-

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat (02,03), kolokwium końcowe na zajęciach
(01, 02,03),

…………-

Forma dokumentacji osiągniętych efektów Złożony projekt wykonany na ćwiczeniach i w ramach pracy własnej studenta, pisemna praca zaliczeniowa
kształcenia 20):
(kolokwium) studenta, lista studentów z uzyskaną oceną końcową
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
projekt opracowany na ćwiczeniach 40%, kolokwium 60%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala wykładowa, ćwiczeniowa

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Koczwański St. „Inżynieria i budownictwo leśne”. PWN Warszawa, 1988.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Steckiewicz C. „Inżynieria Leśna” PWRiL Warszawa 1965 r.
„Informator w sprawie realizacji inwestycji i remontów budowlanych w Lasach Państwowych”. Wydano: Lasy Państwowe W-wa 2001. Centrum
Informacyjne Lasów Państwowych.
Trzciński G. W-wa 2004 r. Budownictwo Leśne. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo SGGW.
Kasprzyk, S. 1977. Turystyczne zagospodarowanie lasu. Państwowe Wydaw. Rolnicze i Leśne, Warszawa,
Katalogi i strony internetowe z obiektami małej architektury,
Król, A. 1978. Elementy infrastruktury turystycznej i para turystycznej. IT, Warszawa,
Łonkiewicz, B.; Głuch, B. 1991. Wytyczne rekreacyjnego zagospodarowania lasu. IBL, Warszawa,
Mokrzyński, J.; Lange, B. 1963. Urządzenia turystyczne. Wyd. Arkady, Warszawa,
Leśny przewodnik turystyczny. 2005. Ośrodek Rozwojowo Wdrożeniowy Lasów Państwowych. Centrum Informacyjne LP, Warszawa,
Pieńkos, K. 2000. Problemy turystyki i rekreacji w lasach Polski. Krajowa konferencja naukowa. Polskie Towarzystwo Leśne. Komisja Inżynierii
Leśnej i Gospodarki Wodnej, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Instytut Turystyki i Rekreacji. PTL,
Warszawa,
Pieńkos, K. 2004. Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki, rekreacji i sportu w lasach. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa,
Ważyński, B. 1997. Urządzanie i zagospodarowanie lasu dla potrzeb turystyki i rekreacji. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań,
Ustawy „Prawo budowlane”, „Ustawa o lasach”’ Ustawa o drogach publicznych”.

UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Ergonomia i ochrona pracy

ECTS 2) 3

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Ergonomics and OSH

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr hab. inż. Wiesława Ł. Nowacka

Prowadzący zajęcia6):

Dr hab. inż. Wiesława Ł. Nowacka, dr inż. Małgorzata Woźnicka

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot podstawowy

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Wiedza: Poznanie ergonomicznych uwarunkowań pracy ludzkiej z uwzględnieniem wybranych
aspektów bezpieczeństwa pracy i zdrowia zawodowego. Po ukończeniu zajęć student uzyska
podstawową wiedzę na temat człowieka działającego w otoczeniu obiektów technicznych.
Umiejętności: Uzyskanie umiejętności stosowania właściwych metod, narzędzi, technik służących
diagnozie i usprawnianiu procesów pracy. Stosuje właściwe metody i narzędzia, w tym techniki
pozyskiwania danych dla usprawniania procesów pracy.
Kompetencje społeczne: Świadomość funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach roboczych
stanowiących zagrożenie dla życia bądź zdrowia i swojej w tym odpowiedzialności jako projektanta i
organizatora procesów pracy podejmującego decyzje
Słuchacze otrzymują wiedzę i umiejętność powiązania treści uzyskiwanych w innych przedmiotach, w
których będą uczestniczyć na kolejnych semestrach (np. podstawy prawa, technika leśna,
pozyskiwanie drewna, hodowla lasu, budownictwo leśne, zarządzanie gospodarstwem leśnym itp)

rok II

c) stacjonarne

ww) Wykłady …………………………………………………………………………; liczba godzin 10
xx) Ćwiczenia audytoryjne
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

yy) Ćwiczenia laboratoryjne
zz) Ćwiczenia projektowe …

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

……………; liczba godzin 4
…………… ; liczba godzin 8
…………; liczba godzin 8

Dyskusja, projekty indywidualne, rozwiązywanie problemu, eksperyment, analiza i interpretacja
tekstów źródłowych, konsultacje, wykład, prezentacje multimedialne,
Przedmiot stawia sobie cel, jakim jest przekazanie studentom elementarnej wiedzy o ergonomicznych
uwarunkowaniach pracy ludzkiej, pracy zespołowej, zasadach bezpieczeństwa pracy i czynnikach
warunkujących sprawne działanie pracownika i zespołów ludzi zatrudnionych na różnorodnych
stanowiskach pracy. Syntetyczne podanie informacji o zasadniczych regulacjach prawnych w
zakresie zobowiązań pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa pracy zatrudnionych, ochrony pracy,
procedur powypadkowych i w odniesieniu do chorób zawodowych pozwala na racjonalizację
podejścia przyszłego menedżera do zatrudnionych i do organizacji pracy w przedsiębiorstwie. Celem
przedmiotu jest również przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności rozpoznawania i
interpretowania sytuacji zagrożeniowych i potencjalnie niebezpiecznych z punktu widzenia
pracownika, użytkownika obiektów technicznych, sprzętów roboczych, urządzeń pomocniczych.
Znajomość cyklu życia produktów i obiektów technicznych (w rozumieniu ELCTM) ułatwia ocenę
zagrożeń dla użytkownika, jakie powstają na różnych etapach życia produktu.
Tematyka wykładów:
1.Ergonomia pojęcia podstawowe, pożytki dla organizacji
2.Prawna ochrona pracy: podstawowe pojęcia z zakresu ochrony pracy, bezpieczeństwa i zdrowia
pracowniczego
3. Cykl życia produktu z punktu widzenia zagrożeń dla użytkownika (ELCTM)
4. Czynniki antropometryczne i biomechaniczne
5. Czynniki fizjologiczne pracy, ich badanie i wykorzystanie przez organizatora pracy
6. Czynniki psychologiczne
7. Środowisko pracy człowieka i zagrożenia przezeń niesione
8. Bezpieczeństwo pracy na wybranym stanowisku pracy
9.Zróżnicowane narzędzia analityczne ergonomii
10.Negatywne skutki pracy. Wypadki przy pracy, choroby zawodowe, zmęczenie - prawne
zobowiązania pracodawcy
Tematyka ćwiczeń:
1. Prawna ochrona pracy, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, procedury, zobowiązania
pracodawcy.
2. Elementy ergonomicznej analizy pracy – dniówka aktywności pracowniczej
3. Antropometryczne i biomechaniczne uwarunkowania przestrzeni aktywności człowieka oraz
użytkowania różnorodnych obiektów, urządzeń, produktów, towarów
4. Koszt energetyczny pracy, ocena ciężkości pracy
5. Analiza wybranego stanowiska pracy – punkt widzenia ergonomii i ochrony pracy

6. Środowisko pracy i zagrożenia – pomiary i wartościowanie

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):

Miejsce realizacji zajęć22):

Uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jako zajęć
obowiązkowych dla wszystkich studentów rozpoczynających studia (zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy w uczelniach (Dz. U. z dnia 18 lipca 2007 r.).
Informatyka: swoboda w posługiwaniu się arkuszem kalkulacyjnym(np.excel). Umiejętność korzystania
z internetu i jego zasobów we wskazanych przez prowadzącego obszarach.
Znajomość języka angielskiego w stopniu wystarczającym do zapoznania się z wybraną literaturą
oraz wykorzystania międzynarodowych określeń w zakresie ergonomii, organizacji pracy i
bezpieczeństwa zawodowego(OSH).
Znajomość podstaw prawa i języka prawnego tak by móc ze zrozumieniem poruszać się po
krajowych i ponadkrajowych (np. UE) rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa zatrudnionych i
ergonomii.
01 - Posiada wiedzę w zakresie podstaw ergonomii 04 -zna i umie stosować wybrane metody,
przydatną w zakresie formułowania problemów narzędzia, techniki analizy i oceny
występujących na stanowisku aktywności roboczej środowiska pracy i aktywności człowieka
człowieka
02 - ma elementarne umiejętności pomiaru i oceny 05 -Potrafi zaprojektować i rozwiązywać
parametrów materialnego środowiska pracy i proste zadania związane z właściwym
aktywności człowieka
ergonomicznym kształtowaniem środowiska
aktywności człowieka
03 - ma podstawową wiedzę na temat potrzeb,
możliwości
i
oczekiwań
współpracowników, 06 -rozumie potrzebę i zna możliwości
potencjalnych użytkowników produktów w odniesieniu rozwoju wiedzy własnej, pracowników i
do otoczenia, środowiska aktywności oraz wiedzę o współpracowników, motywowania w tym
kształtowaniu środowiska pracy i aktywności człowieka zakresie
pisemne kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych -01;02;03;04;05;06
ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat- 01;03
ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć -02;04
ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć- 02;04
ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć-01;02;03;04;05;06
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność)-01;02;03;04;05;06
Imienne karty oceny studenta dokumentujące wszystkie elementy weryfikacji efektów kształcenia,
treść pytań kolokwium z oceną
kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
40%
ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat
15%
ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć
10%
ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć
20%
ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
10%
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność) 5%
sale dydaktyczne SGGW (zajęcia projektowe i cześć laboratoryjnych w sali wyposażonej w
komputery i dostępem do internetu)

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Nowacka W.Ł. 2000r. Ochrona zdrowia, ergonomia i bezpieczeństwo pracy przy pozyskiwaniu drewna [w:]Poradnik Użytkowania Lasu,
Wydawnictwo Świat, Warszawa, 2000r.
2. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy w podstawowych operacjach procesu produkcji drewna i przy żywicowaniu, LP-NZLP,
Warszawa, wyd. Świat, 1997r.
3. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, opr. zbiorowe pod redakcją D Koradeckiej, CIOP, Warszawa 1997r.
4. Batogowska A. 1998. Podstawy ergonomii. Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Olsztyn.
5. Górska E. 2002. Projektowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. ficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.Warszawa
6. Górska E., Tytek. 1998. Ergonomia w projektowaniu stanowiska pracy. Podstawy teoretyczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej. Warszawa
7. Józefaciuk J., Nowacka W. 1990. Ćwiczenia z ergonomii i ochrony pracy. Wydawnictwa SGGW. Warszawa
8. Konarska M., Widerszal-Bazyl M. 2002. Metody ergonomicznej analizy i oceny obciążenia pracą. CIOP-PIB Warszawa.
9. Lewandowski J. 2000. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź
10. Nowacka W.Ł. 2009. Ergonomia i bezpieczeństwo prac w stosowanych technologiach pozyskania i zrywki drewna maszynami
wielooperacyjnymi. Biblioteczka Leśniczego zeszyt 283.
11. Nowacka W.Ł. 2001. Aspekty ergonomiczne i bezpieczeństwa pracy przy pozyskiwaniu drewna maszynami wielooperacyjnymi. Postępy
Techniki w Leśnictwie, Problematyka pozyskiwania drewna przy użyciu maszyn wielooperacyjnych z uwzględnieniem aspektów
ekonomicznych. Zeszyt 79, str. 43-51.
12. Nowacka W.Ł. 2011. Choroby zawodowe leśników. Biblioteczka Leśniczego. Zeszyt 326. Wydawnictwo Świat. Warszawa 2011
13. Nowacka W.Ł., Kornatowska B. 2006. Poland.[W:] Time for action. Changing the gender situation in forestry. Str. 58-66. Report of the
UNECE/FAO Team of Specialists on Gender and Forestry. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, 2006
14. Moskalik T., Nowacka W.Ł, Paschalis P., Zastocki D., Bigot M., Cuchem E., Le-Net E. 2006. The socio-economic impast of forest
mechanisation In France and Poland. Folia Forestalia Polonica. Series A-Forestry, Number 48. Str. 75-88
15. Olszewski J. 1997. Podstawy ergonomii i fizjologii pracy. AE w Poznaniu. Poznań.
16. Woźnicka M., Nowacka W. Ł. 2001. Organizacja miejsc wypoczynkowych z punktu widzenia ergonomii, Roczniki Akademii Rolniczej w
Poznaniu, Leśnictwo, CCCXXXI (2001), 39, Pp.265-269.
17. Wybrane aktualne akty normatywne z zakresu: wypadkowość, bezpieczeństwo pracy na wybranych stanowiskach pracy, ochrona pracy,
obowiązki pracodawcy w mierze bezpieczeństwa pracy zatrudnionych
UWAGI24):

Rok
akademicki
:

Grupa przedmiotów:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Inżynieryjne zagospodarowanie lasu

Tłumaczenie nazwy na jęz.
angielski3):

Forest engineering and management

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Jarosław Kikulski

Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Jarosław Kikulski, dr hab. Emilia Janeczko, dr inż. Piotr Leciejewski, dr hab. Grzegorz Trzciński

Jednostka realizująca7):

Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

Wydział, dla którego przedmiot
jest realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień I

Cykl dydaktyczny10):

Semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Poznanie aspektów dotyczących inżynieryjnego zagospodarowania lasu w zrównoważonym
i wielofunkcyjnym leśnictwie ze szczególnym uwzględnieniem drogownictwa leśnego.

ECTS 2)

rok II

4,0

c) stacjonarne / niestacjonarne

aaa) wykłady; liczba godzin 10
Formy dydaktyczne, liczba
godzin13):

Metody dydaktyczne14):

bbb) ćwiczenia laboratoryjne; liczba godzin 26
ccc) ćwiczenia terenowe; liczba godzin 24
Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe, indywidualne projekty studenckie, konsultacje.
Tematyka wykładów
Cele i zakres zadań inżynieryjnego zagospodarowania lasu do celów produkcyjnych i pozaprodukcyjnych
w wielofunkcyjnym użytkowaniu lasu. Znaczenie dróg leśnych dla gospodarstwa leśnego oraz ich specyfika
funkcjonalna i przestrzenna. Klasyfikacja administracyjno-prawna i techniczna dróg leśnych. Obecny stan
komunikacyjnego udostępnienia lasów w Polsce. Przepisy prawa dotyczące dróg leśnych. Podstawy
gruntoznawstwa drogowego, fizyczne i mechaniczne właściwości gruntów, wpływ podłoża gruntowego na
konstrukcje drogi leśnej oraz możliwości wykorzystania gruntów naturalnych do budowy dróg. Metody
stabilizacji gruntów naturalnych. Charakterystyka parametrów geometrycznych dróg leśnych; elementy
ruchu wpływające na parametry drogi. Droga w planie sytuacyjnym, w profilu podłużnym, w przekroju
normalnym. Aspekty odwodnienia drogi. Czynniki wpływające na minimalizację robót przy modernizacji drogi
leśnej. Technologie i maszyny stosowane w drogownictwie. Aspekty drogownictwa leśnego w kontekście
rekreacyjnego użytkowania lasu.

Pełny opis przedmiotu15):

Tematyka ćwiczeń kameralnych
Opracowanie – wybrane elementy gruntoznawstwa drogowego; ocena przydatności gruntów do budowy
dróg leśnych.
Wykonanie projektu modernizacji odcinka drogi leśnej – przebieg trasy, profil podłużny, niweleta
nawierzchni, konstrukcja nawierzchni, przekroje normalne, niweleta robót ziemnych, przekroje poprzeczne,
odwodnienie drogi, roboty ziemne, przedmiar robót.
Tematyka ćwiczeń terenowych
Ustalanie przebiegu trasy, wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, niezbędnych do
opracowania projektu modernizacji odcinka drogi leśnej. Ocena podłoża drogowego. Opracowanie projektu
modernizacji odcinka drogi leśnej. Praktyczne wykonawstwo drogowe – wyznaczenie punktów
szczegółowych łuku, prostej przejściowej, torowiska robót ziemnych. Kompleksowa analiza inżynieryjnego
zagospodarowania obszaru leśnego (drogi leśne, gospodarka wodna, turystyczne i rekreacyjne
udostępnienie lasu).

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Technologie informatyczne, matematyka, fizyka, meteorologia i klimatologia leśna, geodezja leśna,
gleboznawstwo leśne, hydrologia.

Założenia wstępne17):

Posiadanie wiedzy i umiejętności uzyskanych na przedmiotach wprowadzających.

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

01 – Ma wiedzę odnoszącą się do znaczenia inżynieryjnego zagospodarowania lasu w prowadzeniu
wielofunkcyjnego użytkowania lasu.
02 – Posiada wiedzę, dotyczącą właściwości gruntów i ich przydatności w drogownictwie leśnym.
03 – Ma wiedzę dotyczącą zasad projektowania dróg leśnych w zależności od uwarunkowań terenowych
oraz przeznaczenia drogi.
04 – Posiada wiedzę w zakresie przepisów prawa dotyczących dróg leśnych.
05 – Umie scharakteryzować powiązania pomiędzy inżynieryjnym udostępnieniem lasu a wielokierunkowym
jego użytkowaniem.
06 – Potrafi ocenić przydatność podłoża gruntowego w drogownictwie leśnym oraz jego wpływ na
konstrukcję drogi leśnej.
07 – Umie dobrać parametry i sporządzić projekt drogi leśnej.
08 – Potrafi właściwie interpretować przepisy prawa odnoszące się do drogownictwa leśnego.
09 – Rozumie aspekty związane z inżynieryjnym udostępnieniem lasów, jak również potrafi właściwie
komunikować się ze społeczeństwem w tym zakresie.
10 – Rozumie konieczność działań i korzyści wynikające z inżynieryjnego zagospodarowania obszarów
leśnych.
Opracowanie dotyczące gruntoznawstwa drogowego – efekt 02, 06
Projekt modernizacji odcinka drogi leśnej – efekt 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10
Zaliczenie pisemne części ćwiczeniowej – efekt 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10
Zaliczenie pisemne części wykładowej – efekt 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10
Ćwiczenia terenowe:
– projekt modernizacji odcinka drogi leśnej, wykonany na podstawie pomiarów terenowych – efekt 01, 02,
03, 05, 06, 07, 09, 10
– zaliczenie pisemne – efekt 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10
Dokumentacja: opracowania dotyczącego gruntoznawstwa drogowego, projektów modernizacji odcinka
drogi leśnej, zaliczenia części ćwiczeniowej i wykładowej, zaliczenia ćwiczeń terenowych, treści pytań
zaliczeniowych wraz z ocenami.
Opracowanie dotyczące gruntoznawstwa drogowego – 5%
Projekt modernizacji odcinka drogi leśnej – 15%
Zaliczenie pisemne części ćwiczeniowej – 40%
Zaliczenie pisemne części wykładowej – 40%

Ćwiczenia terenowe – zaliczenie pisemne 100% (przystąpienie do zaliczenia po prawidłowym wykonaniu
pomiarów terenowych i wykonaniu projektu).
Przedmiot realizowany jest w sali wykładowej/dydaktycznej wyposażonej w sprzęt multimedialny i
Miejsce realizacji zajęć22):
komputerowy, jak również zajęcia realizowane są w terenie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Edel R. 2009. Odwodnienie dróg. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
Gołębiewska A. 2004. Mechanika gruntów. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Janeczko E. 2011. Waloryzacja krajobrazu leśnego wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Kikulski J. 2006. Dostępność komunikacyjna i zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.
Zeszyty naukowe WSKFiT. Nr 4. Wydawnictwo WSKFiT, Pruszków.
Kikulski J. 2008. Czynniki ograniczające rekreacyjne użytkowanie lasu. Praca doktorska, Katedra Użytkowania Lasu, SGGW,
Warszawa.
Kikulski J. 2009. Model rekreacyjnego zagospodarowania lasów na terenach pojezierzy. Studia i Materiały Centrum Edukacji
Przyrodniczo-Leśnej. Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo-cennych. Nr. 23. S. 165-171. SGGW w Warszawie, LZD, CEP-L,
Rogów.
Kikulski J. 2011. Prowadzenie gospodarki leśnej a rekreacyjne użytkowanie lasu. Sylwan, R. 155 (4).
Leciejewski P. 2000. Wspomaganie komputerowe w projektowaniu komunikacyjnego udostępnienia lasu. [w:] Szewczyk J. i in. (red.).
Podstawy komunikacyjnego udostępnienia lasu w wielofunkcyjnej zrównoważonej gospodarce leśnej. Katedra Użytkowania Lasu,
Wydział Leśny SGGW w Warszawie; Katedra Transportu Leśnego, Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny.
Paschalis-Jakubowicz P., Nowacka W. Ł. (red.) 2001. Użytkowanie lasu i inżynieryjne zagospodarowanie lasu na wydziałach leśnych w
Polsce. Badania naukowe i dydaktyka. Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie.
Pieńkos K. 1993. Problemy badawcze inżynieryjnego zagospodarowania lasów w Polsce.[w:] Miejsce i rola inżynierii leśnej we
współczesnej gospodarce leśnej. Polskie Towarzystwo Leśne, Warszawa.
Pieńkos K. 1995. Problemy komunikacyjnego udostępnienia lasów do celów produkcyjnych.[w:] Pieńkos K. (red.). Proekologiczne i
produkcyjne funkcje szlaków operacyjnych we współczesnej gospodarce leśnej. Polskie Towarzystwo Leśne, Warszawa.
Pisarczyk S. 2001. Gruntoznawstwo inżynierskie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Sylwestrzak J.W., Szewczyk J.A. 1988. Materiały do ćwiczeń z projektowania dróg leśnych. Dział Wydawnictw, Warszawa.
Szewczyk J. 2000. Ocena komunikacyjnego udostępnienia lasów polskich i podstawy projektowania docelowej sieci dróg leśnych. [w:]
Szewczyk J., Pieńkos K. (red.). Podstawy Komunikacyjnego Udostępnienia Lasu w Wielofunkcyjnej Zrównoważonej Gospodarce
Leśnej, Warszawa.
Szewczyk J., Вырко Н, Pieńkos K., Федоренчик А. (red.) 2000. Podstawy Komunikacyjnego Udostępnienia Lasu w Wielofunkcyjnej
Zrównoważonej Gospodarce Leśnej. Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie; Katedra Transportu Leśnego,
Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny.
Trzciński G. 2011. Analiza parametrów technicznych dróg leśnych w aspekcie wywozu drewna samochodami wysokotonażowymi.
Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Trzciński G., Kaczmarzyk S. 2006. Ocena nośności gruntowych dróg leśnych. Sylwan, 150 (4).
Trzciński G., Kaczmarzyk S. 2007. Nośności żużlowych i żwirowych nawierzchni dróg leśnych. Sylwan, 151 (7).
Wiłun Z. 2005. Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
Drogi leśne – poradnik techniczny. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa – Bedoń, 2006.
Rola planu inżynieryjnego zagospodarowania lasu w wielofunkcyjnej zrównoważonej gospodarce leśnej. Materiały z sympozjum.
Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa 1998.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego
lasów.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity).
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity).

26. PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1. Oznaczanie i opis.
27. PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2. Zasady klasyfikowania.
UWAGI24): Ze względu na konieczność prowadzenia systematycznych konsultacji indywidualnych projektów studenckich podczas ćwiczeń
laboratoryjnych liczba studentów w grupach nie powinna być większa niż 12 osób.
Z uwagi na konieczność prowadzenia przez prowadzącego zajęcia stałego nadzoru nad prawidłowością wykonania pomiarów terenowych oraz
mając na uwadze wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy (posługiwanie się specjalistycznym sprzętem pomiarowym oraz potencjalnie
niebezpiecznymi narzędziami – siekiera, szpilki, tyczki, łaty i taśmy geodezyjne) liczba studentów w grupach terenowych nie powinna być
większa niż 12 osób.

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Leśnictwo światowe

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

World forestry

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Grzegorz Jednoralski

Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Grzegorz Jednoralski

Jednostka realizująca7):

Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień I semestr 6

Cykl dydaktyczny10):

Semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

ECTS 2)

1,0

c) stacjonarne

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a)

wykłady; liczba godzin 10

Metody dydaktyczne14):

Wykłady,

Pełny opis przedmiotu15):

Tematyka wykładów
Wprowadzenie do wykładów: Zakres wykładów. Podstawowa i uzupełniająca literatura przedmiotu, wskazanie
sposobów poszukiwania i docierania do treści wykładowych. Różne trendy rozwoju sytuacji w leśnictwie
światowym.
Zarządzanie zasobami leśnymi w skali globalnej. Próba identyfikacja przyczyn, skutków i konsekwencji zmian
w leśnictwie z perspektywy różnych regionów świata. Leśne cele w Millenium Ecosystem Assessment.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Botanika (geografia roślin), geomatyka, ekonomika leśnictwa,

Założenia wstępne17):
Efekty kształcenia18):

Posiadanie wiedzy i umiejętności uzyskanych na przedmiotach wprowadzających, student potrafi skorzystać z
publikacji obcojęzycznych
01 – Posiada wiedzę umożliwiającą identyfikację czynników warunkujących rozwój lasów i leśnictwa w skali
globalnej i regionalnej.
02- Umie scharakteryzować lasy i leśnictwo w skali globalnej i regionalnej,
03 -Rozumie konieczność zmian w leśnictwie w związku z oddziaływaniem czynników globalnych.
Zaliczenie pisemne części wykładowej – efekt 01, 02, 03,

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Egzamin końcowy obejmujący materiał wykładowy
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Egzamin końcowy, 100%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Przedmiot realizowany jest w sali wykładowej

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):

1

Obowiązkowa literatura zawarta w rocznikach czasopism: Sylwan i Folia Forestalia Polonica.

2

Ishii Y., Ishii K., Ki-Van A., 1995, IUFRO – Development of Forest Co-operation and Economical State of Small Forest Owners in Hokkaido, p.
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

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.

7
8

Sustainable Forestry and the European Union. - 2003. Initiatives of the European Commission. Luxembourg.
Global Forest Resources Assessment 2012. Main Report 2012. FAO Rome.

9
10
11
12
13

14
15
16

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.

1.
UWAGI24):

Rok
akademicki:

Grupa przedmiotów:

Numer katalogowy:

ECTS 2)

5,0

Nazwa przedmiotu1):

Nauka o surowcu drzewnym

Tłumaczenie nazwy na jęz.
angielski3):

Wood as a Raw Material

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Prof.dr habil. Piotr Paschalis-Jakubowicz

Prowadzący zajęcia6):

Prof.dr habil. Piotr Paschalis-Jakubowicz, Grzegorz Jednoralski, Jarosław Oktaba, Dariusz Zastocki, Paweł
Staniszewski, Hubert Lachowicz

Jednostka realizująca7):

Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień …I….

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11):polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Pełne przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu znajomości surowca drzewnego tworzącego
podstawowe źródło dochodu w leśnictwie polskim i europejskim. Umiejętność oceny i analizy jakości
technicznej i zmienności wartości użytkowej drewna zarówno drzew jak i drewna okrągłego.
a)

rok II……

c) stacjonarne

wykłady
…………………………………………………………

Formy dydaktyczne, liczba
godzin13):

Metody dydaktyczne14):

………………; liczba godzin .20..;
b)

ćwiczenia laboratoryjne ………………………………………………………; liczba godzin .26...;

c)

ćwiczenia terenowe ……………………………………………………………; liczba godzin .12.;

Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe, konsultacje
Tematyka wykładów
Cele i zakres przedmiotu. Budowa drewna iglastego i liściastego na poziomie nanostruktury, mikrostruktury i
makrostruktury ( właściwości fizyczne i chemiczne). Zmienność jakości technicznej drewna drzew na pniu, w
zależności od gatunku, wieku, wysokości, miejsca na przekroju drzewa. Możliwości kształtowania jakości
technicznej drewna drzew różnymi sposobami zagospodarowania. Zmienność jakości technicznej surowca
drzewnego powodowana warunkami wzrostu drzewa w drzewostanie oraz położeniem geograficznym
drzewostanu, zanieczyszczeniami środowiska (powietrza, wody i gleby) oraz klęskami żywiołowymi i
antropopresją. Baza surowcowa i zasoby surowca drzewnego w Polsce i w Europie. Stan obecny,
perspektywy i kierunki rozwoju. Zasady sprzedaży surowca drzewnego w Polsce i w krajach UE.
Tematyka ćwiczeń kameralnych

Pełny opis przedmiotu15):

Rozpoznawanie gatunków drewna: studenci wiedzą jak rozpoznać podstawowe grupy gatunków drewna,
następnie na zasadzie kolejnych kroków i eliminacji dochodzą do wniosku z jakim gatunkiem mają do
czynienia dowiadują się jakie właściwości ma drewno poszczególnych gatunków i jakie są jego typowe
zastosowania. Zdobywają umiejętność zauważania specyficznych dla określonych gatunków cech drewna,
barwy, zapachu, smaku, ciężaru, twardości itp. Po zajęciach są w stanie dobrać odpowiednie gatunki
drewna do specyficznych zastosowań.
Wady drewna: Studenci zapoznają się z systemem klasyfikacji drewna, poznają wady drewna oraz system
norm na surowiec drzewny, uczą się szacować wartość surowca drzewnego.
Fizyczne i mechaniczne właściwości drewna: Studenci poznają wady i zalety surowca drzewnego jako
materiału inżynierskiego. Zdobywają wiedzę wiążącą miejsce i sposób produkcji drewna z jego
właściwościami fizycznymi.
Tematyka ćwiczeń terenowych
Kompleksowy przerób drewna na tartaku: Studenci poznają cykl przerobu drewna wielkowymiarowego
od dostarczenia go do zakładu, poprzez manipulację, przetarcie, sortowanie i suszenie tarcicy, do produkcji
gotowych wyrobów w stolarni. Poznają typowe dla polskich tartaków maszyny i urządzenia. Istotnym
elementem zajęć jest śledzenie wykorzystania produktów, które powstają przy produkcji tarcicy i wyrobów
stolarskich. Studenci sami zauważają, że przy przerobie drewna nie istnieją odpady zdobywają umiejętność
krytycznej oceny stosowanych metod i technologii przerobu. Ćwiczą umiejętności poprawnej klasyfikacji
surowca drzewnego i wykonywania szacunków brakarskich na drzewach stojących i leżących.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Botanika i fizjologia roślin drzewiastych, technologie informatyczne, matematyka, fizyka, fitopatologia leśna
hodowla lasu, podstawy urządzenia lasu i pozyskiwania drewna.

Założenia wstępne17):

Posiadanie wiedzy i umiejętności uzyskanych na przedmiotach wprowadzających

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01 – Ma wiedzę pozwalającą na identyfikację makroskopowa wszystkich gatunków drzew i krzewów
lasotwórczych w Polsce i w mniejszym zakresie – w Europie.
02 – Posiada wiedzę umożliwiającą identyfikację jakości technicznej na podstawie wad, drewna okrągłego
i na drzewie
03 – Ma wiedzę dotyczącą zasad obrotu surowcem drzewnym
04 –
Umie scharakteryzować powiązania pomiędzy zasadami prowadzenia drzewostanu a jakością
techniczną surowca drzewnego
05 –
Potrafi właściwie interpretować wpływ czynników antropogenicznych i katastrof ekologicznych na
jakość i przydatność techniczna surowca drzewnego.
06 – Umie stosować przepisy norm na sortymenty drzewne oraz przygotować surowiec drzewny do
wszystkich form sprzedaży
07 – Rozumie aspekty związane z surowcem drzewnym jako części funkcji produkcyjnej lasu.
08 – Rozumie konieczność działań i korzyści wynikających ze znajomości zmienności surowca drzewnego.
Zaliczenie pisemne części ćwiczeniowej – efekt 01, 02, 03, 06
Zaliczenie pisemne części wykładowej – efekt 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
Zaliczenie pisemne ćwiczenia terenowe – 01, 02, 06.

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

Egzamin końcowy obejmujący zarówno materiał wykładowy, jak i ćwiczeniowy, zaliczenie pisemne
Egzamin pisemny 100%, po zaliczeniu ćwiczeń kameralnych i terenowych.

Przedmiot realizowany jest w sali wykładowej oraz w specjalnym laboratorium z zakresu nauki o surowcu
drzewnym oraz zajęć realizowanych w terenie i zakładzie przemysłu drzewnego i w lesie
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. 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
2. Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe. Instytut Dendrologii PAN. Sympozjum Poznań-Kórnik 1994
3. M. Kubiak, Z. Laurow - Surowiec drzewny, Fundacja "Rozwój SGGW" 1995
4. Biuletyny informacyjne MŚ i GDLP
5. MCPFE ( Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe. 1990,1994,1999, 2003, 2005, 2007, 2011
6. Paschalis P.– 2004 Polskie leśnictwo w Wspólnocie Europejskiej. CILP Warszawa
7. Bravery T., Ericson L., Paschalis -Jakubowicz P., 2002 COST Action E-19: Life Cycle Assessment of Forestry and Forestry Products. Final
Evaluation Report. Evaluation Panel, January 2002
8. Paschalis -Jakubowicz P., et.al. 2002 COST Cross-sectoral Action E-10: Wood Properties for Industrial Use. COST Technical Committee
„Forests and Forestry products””:.Final Evaluation Report January 2002
9. Oktaba J., Paschalis -Jakubowicz P., Staniszewski P., 2002 Selected indicators of pine and spruce wood technical quality from the forest being
under the impact of industrial pollution Folia Forestalia Polonica Series A – Forestry, Nr 44, p. 77-86
10. Paschalis -Jakubowicz P., 2003 Wybrane elementy sektora leśno-drzewnego i promocja drewna w krajach Wspólnoty Europejskiej. Postępy
Techniki w Leśnictwie nr 85: Problematyka funkcjonowania sektora leśno-drzewnego w warunkach rynku europejskiego, s. 7-11
11. Paschalis-Jakubowicz P. 2006. „Współpraca Lasów Państwowych z przemysłem Drzewnym”. Z dziejów Lasów Państwowych i Leśnictwa
Polskiego 1924-2004. Lata powojenne i współczesność. Centrum Informacyjne L.P. 3(1). Str. 285-311
12. Zobel, B.J, Buijten J.P, 1989. Wood variation, its causes and Control
13. Paschalis P., 1996. Użytkowanie lasu w zrównoważonym rozwoju leśnictwa. Problemy realizacji proekologicznego modelu leśnictwa metodami
aktywnej gospodarki leśnej
14. Wagenfuhr 1974. Holzatlas. VEB Fachbochverlag. Leipzig
15. Galewski, Korzeniewski 1958. Atlas ważniejszych gatunków drewna. PWRiL Warszawa
16. GUS - Rocznik Statystyczny, 2008, 2010, 2012
17. GDLP - Sprawozdanie z działalności za rok 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
18. IBL - Raport o stanie lasów za rok 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
19. Polskie normy – PKN
Miejsce realizacji zajęć22):

UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

ECTS 2)

Nazwa przedmiotu1):

Pozyskiwanie drewna

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Wood harvesting (Forest harvesting, Logging)

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr hab. Tadeusz Moskalik, prof. nadzw. SGGW

Prowadzący zajęcia6):

Pracownicy Katedry Użytkowania Lasu

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot podstawowy

b) stopień I rok II

c) stacjonarne

4

Cykl dydaktyczny10):

Założenia i cele przedmiotu12):

semestr letni

Poznanie problematyki użytkowania surowców drzewnych w Polsce i na świecie (zakres, pojęcia,
regulacje, perspektywy rozwoju). Poznanie zasad organizacji prac przy pozyskiwaniu drewna w różnych
warunkach drzewostanowych (planowanie pracy, wykonawstwo robót). Zapoznanie się z praktyczną
realizacją rębni stosowanych w leśnictwie. Umiejętność oceny stosowanych technologii pod względem
ekonomicznym, ergonomicznym i ekologicznym.
Do realizacji przedmiotu wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu z następujących przedmiotów:
hodowla lasu, urządzanie lasu, ochrona lasu, technika leśna, ergonomia i ochrona pracy oraz nauka o
surowcu drzewnym
ddd) wykłady ....………………………….……………………………………………; liczba godzin 20;
eee) ćwiczenia audytoryjne ……………….......................................................; liczba godzin 26;

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

fff)
Metody dydaktyczne14):

Jęz. wykładowy11): polski

ćwiczenia terenowe …………………………………………………………...; liczba godzin 24.

Wykład, ćwiczenia audytoryjne, konsultacje, dyskusja, indywidualny projekt studencki
Tematyka wykładów:
Zakres użytkowania lasu jako dyscypliny naukowej ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania
drewna. Stan obecny i perspektywy rozwoju użytkowania surowców drzewnych w trwałej i
zrównoważonej gospodarce leśnej.
Proces produkcyjny i technologiczny pozyskiwania drewna. Operacje pomocnicze i technologiczne definicje i podział. Planowanie cięć. Analiza rynku drzewnego. Planowanie wykonania robót. Formy
organizacji pracy oraz poziomy techniki przy pozyskaniu drewna. Systemy i metody pozyskiwania
drewna. Zasady pozyskiwania drewna zgodne z kryteriami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej.
Pozyskiwanie drewna w cięciach przedrębnych i rębnych (zręby zupełne, rębnie złożone). Częściowo
oraz w pełni zmechanizowane procesy pozyskiwania drewna. Strategia użytkowania drzewostanów
poklęskowych Zasady pozyskiwania drewna w drzewostanach poklęskowych. Charakterystyka
technologii pozyskiwania drewna w drzewostanach uszkodzonych przez siły przyrody (wiatrołomy,
wiatrowały, śniegołomy), czynniki biotyczne (owady, grzyby) i abiotyczne (pożarzyska, szkody
poprzemysłowe). Wpływ pozyskiwania drewna na wybrane elementy środowiska leśnego.
Tematyka ćwiczeń audytoryjnych i projektowych:

Pełny opis przedmiotu15):

Dobór narzędzi, urządzeń i maszyn stosowanych w procesie pozyskiwania drewna i ich parametrów w
zależności od warunków produkcji. Wyposażenie drwala w środki ochrony osobistej. Ocena scenariuszy
struktury dnia roboczego; metody pomiaru i normowania czasu pracy przy pozyskiwaniu drewna.
Praktyczne wykorzystanie katalogów pracochłonności.
Projektowanie wykonawstwa prac z
uwzględnieniem istniejących przepisów ogólnych i zasad obowiązujących przy ścince i wyróbce
drewna. Projekt planowania i organizacji procesu pozyskiwania drewna na poziomie nadleśnictwa w
zależności od warunków terenowych i drzewostanowych; ocena przyrodnicza, ergonomiczna oraz
technologiczno-ekonomiczna. Analiza efektywności procesów pozyskiwania drewna na podstawie
wybranych wskaźników techniczno-technologicznych
oraz ekonomicznych przy wykorzystaniu
programów komputerowych. Organizacja wykonawstwa prac leśnych z zakresu pozyskiwania drewna
przez jednostki zewnętrzne.
Tematyka ćwiczeń terenowych:
Organizacja i technologia pracy przy pozyskiwaniu drewna – zagadnienia praktyczne. Szkolenie z
zakresu BHP wraz z praktyczną demonstracją poszczególnych operacji w grupach. Przygotowanie
powierzchni do ćwiczeń – podział przestrzenny powierzchni zrębowych. Zapoznanie się z konstrukcją i
walorami eksploatacyjnymi najnowszych narzędzi, urządzeń i maszyn do pozyskiwania drewna.
Praktyczne zapoznanie się studentów z zasadami bezpiecznej pracy wykonania określonych zadań z
wykorzystaniem pilarek spalinowych i sprzętu pomocniczego. Indywidualne szkolenie w posługiwaniu
się sprzętem. Organizacja pozyskiwania drewna przy wykonywaniu trzebieży wczesnych, trzebieży
późnych oraz w użytkach rębnych. Praktyczna demonstracja możliwości współpracy zespołów
ścinkowych z zespołami zrywkowymi. Wykonywanie poszczególnych zadań (ścinka, okrzesywanie,
przerzynka, zaczepianie i odczepianie ładunku itd.). Wykorzystanie żelaznego konia do pracy przy
pozyskiwaniu drewna w drzewostanach trzebieżowych. Demonstracja zasad odpowiedniej organizacji
pracy przy w pełni zmechanizowanym pozyskiwaniu drewna.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

-

Założenia wstępne17):

-

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01 -Ma wiedzę dotyczącą prawnych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań użytkowania lasu w
trwałej i zrównoważonej gospodarce leśnej.
02 -Ma wiedzę dotyczącą doboru optymalnych technik i technologii odnoszących się do pozyskiwania
drewna w różnych kategoriach cięć.
03 -Zna zasady planowania, organizacji i nadzoru prac związanych z pozyskiwaniem drewna.
04 -Potrafi dokonać oceny wpływu pozyskiwania drewna na wybrane elementy środowiska leśnego.
05 -Potrafi dokonać analizy efektywności ekonomicznej procesów pozyskiwania drewna na podstawie
wybranych wskaźników przy wykorzystaniu programów komputerowych.
Egzamin w formie pisemnej – efekt 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07.
Kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych – efekt 02, 03, 04, 05
Praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej studenta – efekt 02, 03,05
Przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu (ćwiczenia terenowe) – efekt 02, 03, 04

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Okresowe prace pisemne, złożone projekty, treść pytań egzaminacyjnych z oceną
kształcenia 20):

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Do weryfikacji efektów kształcenia służy: 1. ocena z egzaminu, 2. ocena wykonania zadania
projektowego, 3. średnia ocena z dwóch przeprowadzonych kolokwiów (ćwiczenia kameralne), 4. ocena
z przygotowania zespołowej analizy zdefiniowanego problemu (ćwiczenia terenowe); dla każdego z tych
elementów określona jest maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosząca 100, przyporządkowując
odpowiednią wagę dla każdego z tych elementów 1. 40%, 2. 15%, 3. 20%, 25%.
Przedmiot realizowany jest w sali dydaktycznej wyposażonej w sprzęt multimedialny (wykłady) i
komputerowy (ćwiczenia kameralne) oraz w terenie na wybranych powierzchniach drzewostanowych.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej, 1997. Zarządzenie Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych nr 19. Warszawa.
Moskalik T., 2004. Model maszynowego pozyskiwania drewna w zrównoważonym leśnictwie polskim. Wydawnictwo SGGW Warszawa.
Laurow Z., 1999. Pozyskiwanie drewna. Wyd. SGGW Warszawa.
Paschalis-Jakubowicz P. (red.), 2002. Użytkowanie lasu w wielofunkcyjnym, zrównoważonym gospodarstwie leśnym. KUL SGGW, KNL PAN.
Wyd. SGGW Warszawa.
Paschalis P., 2005. Polskie leśnictwo w Unii Europejskiej. CILP Warszawa.
Suwała M., 1999. Uszkodzenia drzew i gleby przy pozyskiwaniu drewna w późnych trzebieżach drzewostanów sosnowych. IBL Warszawa.
Suwała M. (red), 2000. Poradnik użytkowania Lasu. Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świat”. Warszawa.
Tomczak A.,
Jelonek T. Grzywiński W., 2012. Pozyskiwanie drewna pilarką - techniczne, ergonomiczne i organizacyjne aspekty pracy
drwala. Wydawnictwo G&P.
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)

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Transport leśny

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Forest Transportation

Kierunek studiów4):

leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr hab. Bolesław Porter

Prowadzący zajęcia6):

Dr hab. Bolesław Porter, mgr inż. Krzysztof Czyżyk

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) podstawowy

b) I stopień, III rok

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania transportu
leśnego w lasach

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

ECTS 2)

3

c) stacjonarne

Wykład; 10 godzin;
Ćwiczenia projektowe: 26 godzin;

Metody dydaktyczne14):

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

Pełny opis przedmiotu15):

Wykłady:
Rola i miejsce transportu w gospodarce leśnej. Specyfika transportu leśnego. Udostępnienie obszarów leśnych
do prac transportowych. Zrywka drewna, sposoby zrywki, środki zrywkowe, organizacja prac. Wywóz drewna,
środki techniczne, organizacja prac. Składnice w procesie transportu drewna. Wpływ transportu na środowisko
leśne. BHP przy transporcie.
Ćwiczenia projektowe:
Obliczenia trakcyjne, opory przy zrywce. Podstawy kalkulacji kosztów w transporcie leśnym. Wydajność,
jednostkowe koszty, dobór środków oraz optymalizacja zadań transportowych. Wskaźniki technicznoeksploatacyjne jako instrument analizy i planowania zadań transportowych. Zdolność transportowa taboru
wywozowego.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Maszynoznawstwo leśne. Nauka o surowcu drzewnym.

Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Elementarna wiedza i umiejętności w zakresie maszynoznawstwa leśnego, nauki o surowcu drzewnym oraz
z pozyskiwania drewna i hodowli lasu.
W01 – zna zasady organizacji prac transportowych
U01 – potrafi zaprojektować prace transportowe oraz
W02 – zna zasady doboru środków technicznych do
dobrać odpowiednie środki techniczne
realizacji zadań transportowych
optymalne do rozmiaru zadań
W03 – zna wpływ środków technicznych oraz
U02 – potrafi ocenić wpływ stosowanych sposobów
organizacji prac na ekosystem leśny
zrywki na ekosystem leśny
U03 – umie określić koszty prac transportowych
W01, W02, W03 – kolokwium pisemne w formie testu i/lub pytań otwartych,
U01, U02, U03 – 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. Radzimiński S., Transport leśny, Dz. Wyd. SGGW, Warszawa 1977.
3. Sosnowski J., Ćwiczenia z transportu leśnego. Wydawn. AR w Krakowie 1990.
4. Porter B., Techniczne, ekonomiczne i przyrodnicze aspekty zrywki drewna w sosnowych drzewostanach przedrębnych. Fund. „Rozwój SGGW” Warszawa
1997.
5. Artykuły tematyczne publikowane w czasopismach: Sylwan, Las Polski, Głos lasu, Technika rolnicza, ogrodnicza, leśna, Postępy techniki w leśnictwie, itp.
UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Uboczne użytkowanie lasu

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Non-wood forest products utilisation

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Paweł Staniszewski

Prowadzący zajęcia6):

Pracownicy Katedry Użytkowania Lasu

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot podstawowy

b) stopień I rok I

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Poznanie problematyki użytkowania leśnych surowców niedrzewnych (zakres, pojęcia, regulacje,
perspektywy rozwoju). Poznanie budowy, właściwości, kierunków wykorzystania i przemysłowego przerobu
leśnych surowców i produktów niedrzewnych. Poznanie zasad oznaczania jakości oraz określania wartości
wybranych surowców leśnych. Poznanie struktury i zasad funkcjonowania rynku surowców niedrzewnych.

ECTS 2)

3

c) stacjonarne

ggg) wykłady ....………………………………………………………………………; liczba godzin 10;
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

hhh) ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne ........................................................; liczba godzin 26.
Wykład, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje, dyskusja, indywidualny projekt
studencki
Tematyka wykładów
Zakres ubocznego użytkowania lasu jako dyscypliny naukowej; ogólna charakterystyka leśnych surowców
ubocznych oraz ich znaczenie gospodarcze. Polska koncepcja ubocznej produkcji leśnej; historia oraz
aktualnie zachodzące zmiany w użytkowaniu surowców niedrzewnych. Stan obecny i perspektywy rozwoju
użytkowania surowców leśnych w trwałej i zrównoważonej gospodarce leśnej. Prawne i ekonomiczne
uwarunkowania ubocznego użytkowania lasu w Polsce; zasady ubocznego użytkowania lasu; baza
surowcowa leśnych surowców ubocznych w Polsce, metody inwentaryzacji zasobów leśnych surowców
niedrzewnych. Uprawa plantacyjna leśnych roślin użytkowych i grzybów; jej znaczenie w ubocznej produkcji
leśnej. Problem ochrony zasobów runa leśnego; możliwości aktywnej ochrony surowców leśnych
mieszczące się w zakresie użytkowania lasu. Skład chemiczny i wartość użytkowa owocników leśnych
grzybów jadalnych. Zagrożenia związane z występowaniem w lasach grzybów trujących. Skład chemiczny i
wartość użytkowa cetyny, listowia i igliwia drzew leśnych oraz możliwości ich wykorzystania. Rozwój
żywicowania i przemysłu żywicznego w Polsce. Przemysłowe wykorzystanie surowców żywicznych. Ocena
możliwości reaktywowania żywicowania w Polsce. Badania naukowe z zakresu ubocznego użytkowania lasu
w Polsce i na świecie – stan obecny i perspektywy.
Tematyka ćwiczeń
Surowce i produkty otrzymywane z kory drzew leśnych. Oznaczanie zawartości garbników w korze. Surowce
i produkty otrzymywane z igliwia. Oznaczanie zawartości olejków eterycznych w igliwiu wybranych gatunków
drzew. Użytkowanie kauczuku, guty, soku brzozowego i klonowego. Bartnictwo i pszczelarstwo leśne.
Pozyskiwanie oraz ocena jakości surowca wiklinowego. Uprawa i użytkowanie wikliny. Energetyczne
wykorzystanie biomasy wierzbowej. Węgiel drzewny: metody produkcji, ocena jakości i przemysłowe
wykorzystanie. Ocena wartości wybranych gatunków leśnych roślin owocodajnych oraz dzikich warzyw;
podstawy ich użytkowania, przetwórstwa i uprawy. Określanie jakości owoców leśnych: ocena sensoryczna,
oznaczanie kwasowości, zawartości ekstraktu, zawartości witaminy C. Obliczanie zasobności i bazy
surowcowej owoców leśnych na przykładzie borówki czernicy. Określenie właściwości wybranych gatunków
leśnych roślin leczniczych i przemysłowych oraz podstawy ich użytkowania. Podstawy oznaczania leśnych
grzybów wielkoowocnikowych. Rozpoznawanie wybranych gatunków leśnych grzybów jadalnych i trujących.
Grzyby jadalne dopuszczone do obrotu w Polsce. Przetwórstwo grzybów.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

-

Założenia wstępne17):

-

Efekty kształcenia18):

01 - Ma wiedzę dotyczącą prawnych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań ubocznego użytkowania
lasu w trwałej i zrównoważonej gospodarce leśnej.
02 - Potrafi ocenić historyczne i współczesne znaczenie użytkowania leśnych surowców niedrzewnych.
03 - Posiada wiedzę z zakresu kierunków i możliwości wykorzystania i przemysłowego przerobu surowców
leśnych.
04 - Zna metody oceny jakości i wartości wybranych surowców leśnych.
05 – Zna metody oceny bazy surowcowej zasobów runa leśnego.
06 - Ma wiedzę w zakresie budowy, składu chemicznego oraz wartości użytkowych wybranych leśnych
produktów niedrzewnych.
07 - Ma podstawową wiedzę z zakresu oznaczania gatunków dostarczających leśnych produktów
niedrzewnych (grzyby jadalne, rośliny owocodajne, lecznicze i przemysłowe).

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

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

Zaliczenie w formie pisemnej – efekt 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07.
Ocena indywidualnego projektu wykonanego przez studentów – efekt 05.
Ocena eksperymentów wykonywanych podczas zajęć – efekt 04

Dokumentacja dotycząca zaliczenia przedmiotu, treść pytań zaliczeniowych wraz z oceną.
Ocena pisemnego zaliczenia przedmiotu
Przedmiot realizowany jest w sali dydaktycznej wyposażonej w sprzęt multimedialny, stanowisko
laboratoryjne (digestorium), ksylotekę oraz bogaty zbiór eksponatów surowców i produktów leśnych

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
52. Grochowski W. 1990. Uboczna produkcja leśna. PWN Warszawa
53. Grochowski W. 1984. Uboczne użytkowanie lasu. Wyd. SGGW Warszawa
54. Staniszewski P. (red.) 2007. Las to nie tylko drewno. Wydawnictwo Świat. Warszawa.
55. Głowacki S. 1995. Wybrane materiały do ćwiczeń z ubocznego użytkowania lasu. Wyd. SGGW Warszawa
56. Postępy techniki w leśnictwie nr 77 i 99
57. Podbielkowski Z. 1992. Rośliny użytkowe. Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne. Warszawa.
58. Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa (red.: Strzelecka H., Kowalski J.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
59. Leksykon roślin leczniczych (red.: Rumińska A., Ożarowski A.). PWRiL, Warszawa 1990.
60. Paschalis-Jakubowicz P. (red.) 2002. Użytkowanie lasu w wielofunkcyjnym, zrównoważonym gospodarstwie leśnym. KUL SGGW, KNL PAN. Wyd.
SGGW Warszawa.
61. Czasopisma: Sylwan, Głos lasu, Wiadomości zielarskie, Echa leśne, Las polski, Poznajmy las i in.
62. Dostępne atlasy grzybów oraz roślin użytkowych.
UWAGI24):

