Rok
akademicki:

Grupa przedmiotów:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE - INWAZJE ROŚLIN

Tłumaczenie nazwy na jęz.
angielski3):

SPECIALISATION - PLANT INVASIONS

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr Artur Obidziński

Prowadzący zajęcia6):

Dr Artur Obidziński, Dr inż. Jacek Adamczyk

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot specjalizacyjny

b) stopień drugi;

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

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

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

rok drugi, sem. trzeci

ECTS 2)

c) stacjonarne

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

1,5

Znajomość pospolitych gatunków gatunków drzewiastych.

pliki „pdf” przedstawionych prezentacji z wynikami opracowań

Elementy i wagi mające wpływ na
zaliczenie prezentacji 100%
ocenę końcową21):
Miejsce realizacji zajęć 22):
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: 3-16.
4. Kornaś J. 1996. Pięć wieków wymiany flor synantropijnych pomiedzy 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:

10h
5h
10h
5h
3h
2h
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:

10h
5h
3h
2h
20h
1,5 ECTS

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym
Ćwiczenia terenowe
10h
Ćwiczenia kameralne
5h
Dokańczanie obliczeń poza zajęciami
10h
Przygotowanie prezentacji końcowej
5h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
3h
Obecność na seminarium zaliczeniowym
2h
Razem:
35h
1,5 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.:

35 h
1,5 ECTS
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

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

Rok
akademicki:

Grupa przedmiotów:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Ochrona szaty roślinnej

Tłumaczenie nazwy na jęz.
angielski3):

Protection of plant cover

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr Wojciech Ciurzycki

Prowadzący zajęcia6):

Dr Wojciech Ciurzycki

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot specjalizacyjny

b) stopień drugi;

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

zaznajomienie studentów z zagrożeniami i potrzebami ochrony szaty roślinnej Polski, z zabiegami
ochrony czynnej, z prawnymi i finansowymi uwarunkowaniami jej realizacji.

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):

a)

ECTS 2)

rok I, sem 2

1,5

c) stacjonarne

Ćwiczenia terenowe; liczba godzin - 15;

Obserwacje terenowe, projekty zespołowe studentów
Ćwiczenia
1. Ochrona szaty roślinnej ex situ; banki genów, kultury tkankowe, kolekcje ogrodowe. Zajęcia w
Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie.
3. Ochrona szaty roślinnej in situ; parki narodowe; plany ochrony, ochrona konserwatorska, ochrona
czynna ekosystemów. Zajęcia w Kampinoskim Parku Narodowym.
4. Ochrona szaty roślinnej w przestrzeni gospodarczej; Program ochrony przyrody w nadleśnictwie,
ekologizacja gospodarki leśnej. Zajęcia w Nadleśnictwie Chojnów.
Botanika, Fitosocjologia
Zaznajomość różnicowania szaty roślinnej Polski na tle warunków środowiska i czynników
antropogenicznych; Umiejętność identyfikowania w terenie pospolitych gatunków roślin i zespołów
roślinnych.
01 znajomość stanu, zagrożeń i potrzeb ochrony szaty roślinnej Polski,
02 znajomość metod ochrony gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych
03 umiejętność dobierania odpowiednich metod do realizowania różnych celów ochrony
04 umiejętność sporządzania planu ochrony szaty roślinnej
Obecność na ćwiczeniach, zaliczenie projektów: 02, 03, 04
projekty ochrony szaty roślinnej
zaliczenie projektu
teren,

Literatura podstawowa i uzupełniająca 23):
a) podstawowa
1.
Andrzejewski R., Weigele A. (red.), 2003. Różnorodność biologiczna Polski. NFOŚ. Warszawa.
2.
Barzdain W., i in. 1999. Leśnictwo proekologiczne. Wyd. AR w Poznaniu. Poznań.
3.
Guziak R., Lubaczewska S. (red.). 2001. Ochrona przyrody w praktyce. Podmokłe łąki i pastwiska. PTPP. Pro Natura. Wrocław.
4.
Herbich J. 2004. red. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – Podręcznik metodyczny. Tomy 1-5 i 9. Ministerstwo
Środowiska. Warszawa.
5.
Iddle E., Bines T., Planowanie ochrony obszarów cennych przyrodniczo: przewodnik dla praktyków i ich szefów. Wyd. Lubuskiego
Klubu Przyrodników. Świebodzin.
6.
Makomaska-Juchiewicz M., Tworek S. 2003. Ekologiczna sieć Natura 2000. Problem czy szansa. IOP PAN. Kraków.
7.
Pawlaczyk P., Jermaczek A., 2000. Poradnik lokalnej ochrony przyrody. Wyd. Lub. Klubu Przyrodn. Świebodzin.
8.
P. Pawlaczyk, L. Wołejko, R. Stańko, A. Jermaczek. 2001. Poradnik ochrony mokradeł. Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników,
Świebodzin.
b) uzupełniająca
1. Czasopisma i portale o tematyce ochrony przyrody.

UWAGI24):
Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):
Ćwiczenia terenowe
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Przygotowanie projektu ochrony szaty roślinnej

15h
4h
20h

Obrona projetu

1h

Razem:

40h
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
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obrona projetu

15h
4h
1h

Razem:

20h
1ECTS

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym
Ćwiczenia terenowe
15h
Przygotowanie projektu ochrony szaty roślinnej
20h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
4h
Obrona projektu
1h
Razem:
40h
1,5 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.:
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr
/symbol
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
efektu
01
znajomość stanu, zagrożeń i potrzeb ochrony szaty roślinnej Polski,

40 h
1 ECTS
1,5 ECTS

02

znajomość metod ochrony gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych

Odniesienie do efektów dla
programu kształcenia na
kierunku
K_W02+++, K_W07++,
K_U04+++, K_S02+++,
K_W09+++, K_W10+++,

03

umiejętność dobierania odpowiednich metod do realizowania różnych celów ochrony

K_U04+++, K_U12++, K_U16++

04

umiejętność sporządzania planu ochrony szaty roślinnej

K_W01+++, K_U08++,
K_U15+++, K_S09++

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.

„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.

9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.

„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).
„Literatura” - należy podać literaturę wymaganą lub zalecaną do ostatecznego zaliczenia modułu/przedmiotu. Zalecana literatura powinna być
czytelnie opisana i osiągalna dla studentów.
„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).
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

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Czynna ochrona roślin i zwierząt

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Protection of plants and animals

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Katarzyna Marciszewska

Prowadzący zajęcia6):
Jednostka realizująca7):

ECTS 2)

1,0

Dr inż. Wojciech Ciurzycki, dr inż. Katarzyna Marciszewska, dr inż. Elżbieta Jancewicz, dr inż. Patryk
Rowiński
Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej
Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień 2, rok 2, semestr 3

Cykl dydaktyczny10):

Semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Poznanie istotnych zagrożeń i metod czynnej ochrony roślin, zbiorowisk roślinnych i siedlisk oraz metod
ochrony kręgowców i ich siedlisk w oparciu o wiedzę z zakresu ekologii i genetyki populacji oraz
dotychczasowe osiągnięcia programów ochrony czynnej; poznanie sposobów finansowania czynnej ochrony
roślin i zwierząt.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Wykład; liczba godzin 15;

Metody dydaktyczne14):

Wykład, studium przypadku, konsultacje

Pełny opis przedmiotu15):

Współczesne zagrożenia dla roślin i zwierząt kręgowych: mechanizmy wpływu człowieka na ekosystemy,
biocenozy, populacje, gatunki i osobniki w aspekcie gospodarki leśnej, rolnej i inwestycji technicznych; środki
zaradcze; konsekwencje populacyjne (w tym genetyczne) przekształceń środowiska; kategoryzacja
zagrożenia gatunków; sposoby czynnej ochrony roślin i zwierząt; ochrona zbiorowisk roślinnych i siedlisk;
ochrona in situ i ex situ; programy czynnej ochrony roślin i ochrony kręgowców wyższych – studia
przypadków; finansowanie i realizacja programów czynnej ochrony w warunkach Polski i Unii Europejskiej.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Botanika leśna I i II, zoologia leśna, ekologia ogólna, strategia, organizacja i formy ochrony przyrody

Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

c) stacjonarne

Podstawowa znajomość biologii i ekologii roślin i kręgowców wyższych, znajomość gatunków zagrożonych i
chronionych
01 – potrafi identyfikować zagrożenia dla gatunku lub grupy gatunków
02 – rozumie wagę zagrożenia siedlisk
03 – zna podstawowe metody czynnej roślin i kręgowców
04 – potrafi wskazać sposoby zapobiegania zagrożeniom roślin i zwierząt kręgowych
05 – zna podstawy ubiegania się o źródła finansowania projektów ochrony roślin i kręgowców

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Efekty 01-05 - Zaliczenie testowe z materiału wykładowego

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kształcenia 20):

Arkusze testów i odpowiedzi

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):

Obecności na wykładach i ocena z testu końcowego; warunek zaliczenia: zdobycie 10 z 20 punktów; ocena
końcowa zależy od liczby zdobytych punktów: 10-11 ocena dostateczna, 12-13 ocena dostateczna plus, 1415 ocena dobra, 16-17 ocena dobra plus, 18-20 ocena bardzo dobra

Miejsce realizacji zajęć22):

SGGW, sala dydaktyczna do zajęć z botaniki, sala dydaktyczna do zajęć z zoologii

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Głowaciński Z. (red.) Czerwona księga zwierząt. Kręgowce. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
2. Głowaciński Z. (red.) 2002. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
3. Głowaciński Z., Rafiński J. (red.) 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Warszawa, Kraków.
4. International Union for Conservation of Nature IUCN – www.iucn.org
5. Jędrzejewski W., Nowak S., Kurek R. Mysłajek R. W. i Stachura K. 2004. Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg
na populacje dzikich zwierząt. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.
6. Kaźmierczakowa R. i Zarzycki K. (red.) 2001. Polska czerwona księga roślin. Instytut Botaniki PAN, Kraków.
7. Opracowanie planów renaturyzacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków na obszarach Natura 2000 oraz planów zarządzania dla wybranych
gatunków objętych Dyrektywą Ptasią i Dyrektywą Siedliskową. Krajowe plany ochrony gatunków. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
8. Pieńkoś-Mirkowa A., Mirek Z. 2003. Atlas roślin chronionych. Oficyna Wydawnicza MULTICO, Warszawa.
9. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny (tomy I-IX). Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
10. Pullin A. S. 2007. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
11. Zarzycki K., Mirek Z. 2006. Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN.
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : wykład 14 h, konsultacje – 5 h, przygotowanie do zaliczenia 8 h, zaliczenie – 1 h
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

28 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.:
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

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 z efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol
efektu
01

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
potrafi identyfikować zagrożenia dla gatunku lub grupy gatunków

02

rozumie wagę zagrożenia siedlisk

03

zna podstawowe metody czynnej ochrony roślin, siedlisk i kręgowców

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W05, K2_W06, K2_U12, K2_U13,
K2_K10
K2_W05, K2_W06, K2_W08, K2_U12,
K2_U13, K2_K10
K2_W09, K2_K10

04

potrafi wskazać sposoby zapobiegania zagrożeniom roślin i zwierząt kręgowych

K2_W09, K2_W12, K2_K10

05

zna podstawy ubiegania się o źródła finansowania projektów z zakresu ochrony roślin
i kręgowców

K2_U10, K2_K12

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Drewno - ewolucja, struktura i modyfikacje środowiskowe

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Wood – evolution, structure and environmental modifications

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr hab. Mirela Tulik

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 II rok I, sem 2.

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

ECTS 2)

1,5

c) stacjonarne

Założeniem przedmiotu jest uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy dotyczącej drewna przekazanej na kursie
podstawowym z botaniki leśnej I oraz na zajęciach fakultatywnych „Drewno jako klucz do rozpoznawania
gatunku drzewa” realizowanych na studiach stacjonarnych 1 stopnia na kierunku leśnictwo.

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Celem przedmiotu jest zapoznanie z ewolucją drewna u roślin wyższych, jego strukturą u drzew z klasy jedno(np.palmy) i dwuliściennych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków egzotycznych o cennym drewnie
stanowiącym przedmiot handlu międzynarodowego. Omówione zostanie również zagadnienie tzw. figur w
drewnie (rysunek drewna) jako cech umożliwiających identyfikację gatunku, także w odniesieniu do drewna
egzotycznego. Ponadto przedstawiony zostanie wpływ czynników środowiskowych (biotycznych i abiotycznych)
na strukturę drewna i modyfikacje jego właściwości fizyko-mechanicznych. W szczegolności przedstawione
będzie zagadnienie plantacyjnej uprawy cennych gatunków egzotycznych w kontekście cech uzyskiwanego tą
drogą drewna.
a)

ćwiczenia laboratoryjne - liczba godzin 15

Metody dydaktyczne14):

ćwiczenia praktyczne – praca z mikrotomem, 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 drzew strefy klimatu
umiarkowanego i tropikalnego.
Różnorodność figur w drewnie i ich wykorzystanie do oznaczania drewna egzotycznego.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Botanika leśna I

Założenia wstępne17):

Podstawowa wiedza nt. budowy i funkcji drewna wtórnego u drzew

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01 - posiada wiedzę dot. ewolucji układu
przewodzącego u roślin wyższych
02 – potrafi opisać różnice w przyroście promieniowym
u drzew jednoliściennych i dwuliściennych
03 - zna metodykę i techniki przygotowania próbek
drewna do obserwacji mikroskopowej i umie je
praktycznie wykorzystać
04 - samodzielnie rozpoznaje ważniejsze gatunki
drzew strefy tropikalnej i subtropikalnej na
podstawie budowy anatomicznej ich drewna

05 - zna anglojęzyczną terminologię dot. struktury
drewna
06 – potrafi wymienić i scharakteryzwować cenne
rodzaje drewna egzotycznego oraz, na
wybranym przykładzie, opisać wpływ uprawy
plantacyjnej na jego właściwości.

01-06 - zaliczenie pisemne z materiału ćwiczeń. Prezentacja.

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Prace pisemne z ocenami, prezentacje w formie pliku elektronicznego
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Obecność na zajęciach, zwykła średnia arytmetyczna z 2 ocen.
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. 2006.Multico
3. Hejnowicz Z. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych.
2002. PWN.
4. Hejnowicz Z. Anatomia rozwojowa drzew. 1973. PWN.
5. Schweingruber F.H., Börner A., Schulze E.-D. Atlas of Woody
Plant Stems. 2006. Springer.

Tomanek J., Witkowska Żuk L. Botanika leśna, wyd. VII. 2008.
PWRiL.

6.

UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : wykład 5 godz. ćwiczenia laboratoryjne 10 godzin, przygotowanie prezentacji 4 godzin,
przygotowanie do zaliczenia 4 godz., konsultacje 2 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:

1,5 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:
posiada wiedzę dot. ewolucji układu przewodzącego u roślin wyższych

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W05

02

zna różnice w przyroście promieniowym u drzew jednoliściennych i dwuliściennych

K2_W05

03

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

K2_U05

je praktycznie wykorzystać
04

samodzielnie rozpoznaje ważniejsze gatunki drzew strefy tropikalnej i subtropikalnej na

K2_K01

podstawie budowy anatomicznej ich drewna
05

zna anglojęzyczną terminologię dot. budowy drewna

K2_U14, K2_U15

06

potrafi wymienić i scharakteryzować cenne rodzaje drewna egzotycznego oraz, na
wybranym przykładzie, opisać wpływ uprawy plantacyjnej na jego właściwości.

K2_W05

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Drewno - ewolucja, struktura i modyfikacje
środowiskowe

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Wood – evolution, structure and environmental modifications

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr hab. Mirela Tulik

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 kierunkowy

b) stopień II …….

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

rok II, sem 2

ECTS 2)

1

c) stacjonarne

Założeniem przedmiotu jest uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy dotyczącej drewna przekazanej na kursie
podstawowym z botaniki leśnej I oraz na zajęciach fakultatywnych „Drewno jako klucz do rozpoznawania
gatunku drzewa” realizowanych na studiach stacjonarnych 1 stopnia na kierunku leśnictwo.

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Celem przedmiotu jest zapoznanie z ewolucją drewna u roślin wyższych, jego strukturą u drzew z klasy jedno(np.palmy) i dwuliściennych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków egzotycznych o cennym drewnie
stanowiącym przedmiot handlu międzynarodowego. Omówione zostanie również zagadnienie tzw. figur w
drewnie (rysunek drewna) jako cech umożliwiających identyfikację gatunku, także w odniesieniu do drewna
egzotycznego. Ponadto przedstawiony zostanie wpływ czynników środowiskowych (biotycznych i abiotycznych)
na strukturę drewna i modyfikacje jego właściwości fizyko-mechanicznych. W szczegolności przedstawione
będzie zagadnienie plantacyjnej uprawy cennych gatunków egzotycznych w kontekście cech uzyskiwanego tą
drogą drewna.
b)

wykład……………………………………………………………………………; liczba godzin 5

c)

ćwiczenia laboratoryjne…..……………………………………………………; liczba godzin 10

Metody dydaktyczne14):

Wykład problemowy, film, ćwiczenia praktyczne – praca z mikrotomem, obserwacja mikroskopowa i
makroskopowa drewna,

Pełny opis przedmiotu15):

Tematyka wykładów:
Sukces ewolucyjny roślin drzewiastych.
Struktura drewna jednoliściennych i dwuliściennych roślin drzewiastych, ze sczególnym
uwzglednieniem gatunków egzotycznych o cennym drewnie.
Modyfikacje struktury drewna wynikające z oddziaływania czynników środowiskowych oraz ich wpływ
na właściwości drewna. Plantacyjna uprawa drzew egzotycznych a właściwości drewna.
Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:
Metodyka pobierania i przygotowania próbek drewna wtórnego do obserwacji mikroskopowej.
Makro i mikroskopowe cechy drewna o znaczeniu diagnostycznym w oznaczaniu drzew strefy klimatu
umiarkowanego i tropikalnego.
Różnorodność figur w drewnie i ich wykorzystanie do oznaczania drewna egzotycznego.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Botanika leśna I

Założenia wstępne17):

Podstawowa wiedza nt. budowy i funkcji drewna wtórnego u drzew

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01 - posiada wiedzę dot. ewolucji układu
przewodzącego u roślin wyższych
02 – potrafi opisać różnice w przyroście promieniowym
u drzew jednoliściennych i dwuliściennych
03 - zna metodykę i techniki przygotowania próbek
drewna do obserwacji mikroskopowej i umie je
praktycznie wykorzystać
04 - samodzielnie rozpoznaje ważniejsze gatunki
drzew strefy tropikalnej i subtropikalnej na
podstawie budowy anatomicznej ich drewna

05 - zna anglojęzyczną terminologię dot. struktury
drewna
06 – potrafi wymienić i scharakteryzwować cenne
rodzaje drewna egzotycznego oraz, na
wybranym przykładzie, opisać wpływ uprawy
plantacyjnej na jego właściwości.

01-06 - zaliczenie pisemne z materiału wykładów i ćwiczeń. Prezentacja.

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Prace pisemne z ocenami, prezentacje w formie pliku elektronicznego
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Obecność na zajęciach, zwykła średnia arytmetyczna z 2 ocen.
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

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

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
7. Braune W., Leman A., Taubert H. Praktikum z anatomii roślin.
1975 PWN. Warszawa
8. Godet J-D. Atlas drewna. 2006.Multico
9. Hejnowicz Z. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych.
2002. PWN.
10. Hejnowicz Z. Anatomia rozwojowa drzew. 1973. PWN.
11. Schweingruber F.H., Börner A., Schulze E.-D. Atlas of Woody
Plant Stems. 2006. Springer.
12. Tomanek J., Witkowska Żuk L. Botanika leśna, wyd. VII. 2008.
PWRiL.
UWAGI24):
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : wykład 5 godz. ćwiczenia laboratoryjne 10 godzin, przygotowanie prezentacji 4 godzin,
przygotowanie do zaliczenia 4 godz., konsultacje 2 godz.
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

25 h

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

1 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 dot. ewolucji układu przewodzącego u roślin wyższych

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W05

02

zna różnice w przyroście promieniowym u drzew jednoliściennych i dwuliściennych

K2_W05

03

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

K2_U05

je praktycznie wykorzystać
04

samodzielnie rozpoznaje ważniejsze gatunki drzew strefy tropikalnej i subtropikalnej na

K2_K01

podstawie budowy anatomicznej ich drewna
05

zna anglojęzyczną terminologię dot. budowy drewna

K2_U14, K2_U15

06

potrafi wymienić i scharakteryzować cenne rodzaje drewna egzotycznego oraz, na
wybranym przykładzie, opisać wpływ uprawy plantacyjnej na jego właściwości.

K2_W05

Rok
akademicki:

Grupa przedmiotów:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE - INWAZJE ROŚLIN

Tłumaczenie nazwy na jęz.
angielski3):

SPECIALISATION - PLANT INVASIONS

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr Artur Obidziński

Prowadzący zajęcia6):

Dr Artur Obidziński, Dr inż. Jacek Adamczyk

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień drugi;

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

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

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

rok drugi, sem. trzeci

ECTS 2)

2

c) stacjonarne

a) Wykłady; liczba godzin - 5;
b) Ćwiczenia terenowe; liczba godzin - 15;
c) Ćwiczenia kameralne; liczba godzin - 10;
Wykład, zbór danych w terenie, opracowanie danych na ćwiczeniach kameralnych, projekty zespołowe
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
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, okreslają 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):

Znajomość pospolitych gatunków gatunków drzewiastych.

pliki „pdf” przedstawionych prezentacji z wynikami opracowań

Elementy i wagi mające wpływ na
zaliczenie prezentacji 100%
ocenę końcową21):
Miejsce realizacji zajęć 22):
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: 3-16.
4. Kornaś J. 1996. Pięć wieków wymiany flor synantropijnych pomiedzy 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
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia kameralne
Dokańczanie obliczeń poza zajęciami
Przygotowanie prezentacji końcowej
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na seminarium zaliczeniowym
Razem:

5h
15h
10h
5h
5h
3h
2h
45 h
1,8 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
15h
Ćwiczenia kameralne
10h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
3h
Obecność na seminarium zaliczeniowym
2h
Razem:
35h
1,4 ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym
Ćwiczenia terenowe
15h
Ćwiczenia kameralne
10h
Dokańczanie obliczeń poza zajęciami
5h
Przygotowanie prezentacji końcowej
5h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
3h
Obecność na seminarium zaliczeniowym
2h
Razem:
40h
1,6 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.:

40 h
1,5 ECTS
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

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

Rok akademicki:

Grupa przedmiotów:

2012/2013

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Kulturowe znaczenie lasów

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Cultural meaninig of woods

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 II

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Założeniem przedmiotu jest ukazanie lasu, jako materialnej podstawy kultury europejskiej oraz źródła inspiracji
w kulturze i sztuce.

d)

rok I

ECTS 2)

1

c) stacjonarne

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

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Wykład, film, dyskusja, prezentacje własne studentów
Tematyka wykładów;
Podstawowe pojęcia i definicje: cywilizacji, kultury i sztuki, relacje między tymi pojęciami, rodzaje
sztuk, kult, mit, symbol, alegoria, przenośnia.
Przyrodnicze korzenie kultury europejskiej: puszcze, lasy i drzewa, jako źródło surowców (budulca,
pożywienia, środków leczniczych) oraz miejsce schronienia i kultu, przykłady historycznych
przekazów o warunkach przyrodniczych Polski i zjawiskach kulturowych mających swe korzenie w
środowisku lasu. Zmiany charakteru użytkowania lasów i relacji człowiek-las na przestrzeni dziejów.
Przedstawienie różnych definicji pojęcia drzewo i las.
Symbolika drzewa i drzewa symboliczne w różnych kulturach od czasów prehistorycznych do
nowożytności.

Pełny opis przedmiotu15):

Drzewa i las w języku polskim: frazeologia, onomastyka. Porównania i stałe związki wyrazowe –
wyrażenia: porzekadła, przysłowia, aforyzmy motywowane środowiskiem lasu. Nazwy własne osób i
miejsc motywowane środowiskiem lasu.
Las w literaturze, malarstwie i rzeźbie europejskiej. Różne sposoby kreowania obrazu lasu i różne
jego znaczenia. Przykłady dzieł inspirowanych motywem i tematyką lasu w kulturze europejskiej od
okresu prehistorycznego do współczesności.
Las w muzyce – przykłady dzieł muzycznych inspirowanych środowiskiem lasu. Drewniane
instrumenty muzyczne.
Architektura inspirowana naturą, drzewem, lasem.
Współczesne oraz historyczne zawody związane z lasem, jako źródło zjawisk kulturowych – np.
myślistwo i gwara, obyczaje i sygnały myśliwskie.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Ekologia

Założenia wstępne17):

Podstawowa znajomość roślin i zwierząt leśnych. Podstawy wiedzy o kulturach.

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01 – posiada wiedzę o lesie, jako dziedzictwu i dobru
kulturowym
i
rozumie
potrzebę
jej
upowszechniania
02 – zna zasady korzystania z utworów i dzieł twórców
w celach edukacyjnych
03 – potrafi samodzielnie sformułować zagadnienie z
zakresu kulturowego znaczenia lasu, opracować
je i zaprezentować

Efekt 01 - Obserwacja aktywności na zajęciach, Efekty 01-03 - prezentacja pracy na temat zaproponowany
przez studenta i zaakceptowany przez prowadzącego zajęcia.

Forma dokumentacji osiągniętych efektów Prezentacje studenckie w postaci pliku elektronicznego, lista imienna studentów z informacjami dot.
kształcenia 20):
uczestnictwa i aktywności na wykładach oraz z oceną za prezentację
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Obecność na wykładach, aktywność na zajęciach, ocena za prezentację.
końcową21):
SGGW w Warszawie, sala wykładowa, sala dydaktyczna Zakładu Użytkowania Lasu, możliwość zorganizowania
Miejsce realizacji zajęć22):
wykładu w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Łazienkach Królewskich.
Literatura podstawowa23):
1. Dariusz J. Gwiazdowicz, Jerzy Wiśniewski. 2011. Estetyka lasu.
2. Michałowski A. 1991. Drzewa w krajobrazie kulturowym (Natura między cywilizacją a kulturą). Studia i Materiały. Zarząd Ochrony i Konserwacji
Zespołów Pałacowo-Ogrodowych, Warszawa 1991.
3. W głąb lasu. Las w polskiej literaturze i sztuce. 1985. Praca zbiorowa. Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa 1985.
4. Wiśniewski J., Kiełczewski B. 1999. Kulturotwórcza rola lasu. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 1999.
Literatura uzupełniająca:
5. Frazer J. G. 2002. Złota Gałąź. Wydawnictwo KR, Warszawa.
6. Hageneder F. 2006. Magia drzew. Świat Książki, Warszawa.
7. Kossak S. 1995. Opowiadania o ziołach i zwierzętach. Alfa, Warszawa.
8. Las w kulturze Polskiej. Tomy I-IV, Materiały z Ogólnopolskich Konferencji „Las w kulturze polskiej”, Poznań 2000 – 2006.
9. Nowakowska A. 2005. Świat roślin w polskiej frazeologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
10. Szczepanowicz B. 2003. Atlas roślin biblijnych. Wydawnictwo WAM, Kraków.
11. Tatarkiewicz W. 2005. Dzieje sześciu pojęć. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
12. Ziółkowska M. 1993. Gawędy o drzewach. Arkona, Warszawa.
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : wykład 15 godz., konsultacje 5 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:

25 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 lesie, jako dziedzictwu i dobru kulturowym, rozumie potrzebę jej

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W02, K2_K10

upowszechniania
02

Zna zasady korzystania z utworów i dzieł twórców w celach edukacyjnych

K2-W14

03

Potrafi samodzielnie sformułować zagadnienie z zakresu kulturowego znaczenia lasu,

K2_U14

opracować je i zaprezentować

Rok
akademicki:

Grupa przedmiotów:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE - INWAZJE ROŚLIN

Tłumaczenie nazwy na jęz.
angielski3):

SPECIALISATION - PLANT INVASIONS

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr Artur Obidziński

Prowadzący zajęcia6):

Dr Artur Obidziński, Dr inż. Jacek Adamczyk

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot specjalizacyjny

b) stopień drugi;

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni

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):

rok drugi, sem. trzeci

1,5

c) stacjonarne

Wykłady; liczba godzin - 15;
Wykład, projekty indywidualne 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
ocena projektu

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

ECTS 2)

Znajomość pospolitych gatunków gatunków drzewiastych.

pliki „pdf” przedstawionych projektów

Elementy i wagi mające wpływ na
zaliczenie projektów 100%
ocenę końcową21):
Miejsce realizacji zajęć 22):
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: 3-16.
4. Kornaś J. 1996. Pięć wieków wymiany flor synantropijnych pomiedzy 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
Przygotowanie prezentacji
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)

15h
10h
3h

Obecność na seminarium zaliczeniowym
Razem:

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
5h

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

10h
3h
2h
15h
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.:

30 h
1,5 ECTS
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

znajomość właściwości inwazyjnych roślin

K_W02, K_W05,

02

znajomość metod ograniczania inwazji roślin

K_W03, K1_W10

03

umiejętność określania potencjału inwazyjnego roślin

K_W05, K1_U14, K1_K01,
K1_K03

Rok
akademicki:

Grupa przedmiotów:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Ochrona szaty roślinnej

Tłumaczenie nazwy na jęz.
angielski3):

Protection of plant cover

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr Wojciech Ciurzycki

Prowadzący zajęcia6):

Dr Wojciech Ciurzycki

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień drugi;

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

zaznajomienie studentów z zagrożeniami i potrzebami ochrony szaty roślinnej Polski, z zabiegami
ochrony czynnej, z prawnymi i finansowymi uwarunkowaniami jej realizacji.

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):

c)

ECTS 2)

rok I, sem 2

1,5

c) stacjonarne

Wykłady; liczba godzin - 15;

Wykład, prezentacja materiałów, prace zaliczeniowe studentów
Wykłady:
1. Stan i zagrożenia szaty roślinnej Polski
2. Cele i strategie ochrony szaty roślinnej
3. Metody inwentaryzacji i waloryzacji szaty roślinnej
4. Metody ochrony czynnej gatunków i zbiorowisk
5. Ochrona w ramach gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i planowniu przestrzennym
6. Prawne narzędzia ochrony
7. Finansowe i edukacyjne narzędzia ochrony
Botanika, Fitosocjologia
Znajomość różnicowania szaty roślinnej Polski na tle warunków środowiska i czynników
antropogenicznych; Umiejętność identyfikowania w terenie pospolitych gatunków roślin i zespołów
roślinnych.
01 znajomość stanu, zagrożeń i potrzeb ochrony szaty roślinnej Polski,
02 znajomość metod ochrony gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych
zaliczenie pisemne z wiedzy wykładowej: 01, 02
arkusze zaliczenień pisemnych, projekty ochrony szaty roślinnej
zaliczenie pracy projektowej
sala wykładowa

Literatura podstawowa i uzupełniająca 23):
a) podstawowa
1. Andrzejewski R., Weigele A. (red.), 2003. Różnorodność biologiczna Polski. NFOŚ. Warszawa.
2.
Barzdain W., i in. 1999. Leśnictwo proekologiczne. Wyd. AR w Poznaniu. Poznań.
3.
Guziak R., Lubaczewska S. (red.). 2001. Ochrona przyrody w praktyce. Podmokłe łąki i pastwiska. PTPP. Pro Natura. Wrocław.
4.
Herbich J. 2004. red. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – Podręcznik metodyczny. Tomy 1-5 i 9. Ministerstwo
Środowiska. Warszawa.
5.
Iddle E., Bines T., Planowanie ochrony obszarów cennych przyrodniczo: przewodnik dla praktyków i ich szefów. Wyd. Lubuskiego
Klubu Przyrodników. Świebodzin.
6.
Makomaska-Juchiewicz M., Tworek S. 2003. Ekologiczna sieć Natura 2000. Problem czy szansa. IOP PAN. Kraków.
7.
Pawlaczyk P., Jermaczek A., 2000. Poradnik lokalnej ochrony przyrody. Wyd. Lub. Klubu Przyrodn. Świebodzin.
8.
P. Pawlaczyk, L. Wołejko, R. Stańko, A. Jermaczek. 2001. Poradnik ochrony mokradeł. Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników,
Świebodzin.
b) uzupełniająca
1. Czasopisma i portale o tematyce ochrony przyrody.

UWAGI24):
Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):
Wykłady
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Przygotowanie pracy zaliczeniowej

15h
4h
10h

Obrona pracy

1h

Razem:

30h
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)
Obrona pracy

4h
1h

Razem:

20h
1 ECTS

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

10h
4h
1h
15h
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.:
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr
/symbol
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
efektu
01
znajomość stanu, zagrożeń i potrzeb ochrony szaty roślinnej Polski,
02

znajomość metod ochrony gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych

30 h
1,5 ECTS
1,5 ECTS

Odniesienie do efektów dla
programu kształcenia na
kierunku
K_W02+++, K_W07++,
K_U04+++, K_S02+++,
K_W09+++, K_W10+++,

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.
27. „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.
28. „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).
29. „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.
30. „Kierunek studiów” - kierunek studiów w ramach którego realizowany jest moduł/przedmiot.
31. „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.
32. „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.
33. „Jednostka realizująca” - należy podać pełną nazwę jednostki realizującej przedmiot. Należy podać nazwę Wydziału, Katedry, Zakładu.
34. „Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany” - pole wypełniane wyłącznie w przypadku, gdy moduł/przedmiot jest realizowany dla Wydziału
innego niż macierzysty.
35. „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).
36. „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).
37. „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).

38. „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.
39. „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).
40. „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.
41. „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.
42. „Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające)” - należy podać ewentualne nazwy przedmiotów, których wcześniejsze formalne zaliczenie
jest niezbędne do realizacji opisywanego modułu/przedmiotu.
43. „Założenia wstępne” - należy podać zakres wiedzy i umiejętności, jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem modułu/przedmiotu (o ile
występują).
44. „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.
45. „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)).
46. „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.
47. „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.
48. „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).
49. „Literatura” - należy podać literaturę wymaganą lub zalecaną do ostatecznego zaliczenia modułu/przedmiotu. Zalecana literatura powinna być
czytelnie opisana i osiągalna dla studentów.
50. „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).
51. 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.
52. 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

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Drewno - ewolucja, struktura i modyfikacje środowiskowe

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Wood – evolution, structure and environmental modifications

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr hab. Mirela Tulik

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 II rok I, sem 2.

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

ECTS 2)

1,5

c) stacjonarne

Założeniem przedmiotu jest uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy dotyczącej drewna przekazanej na kursie
podstawowym z botaniki leśnej I oraz na zajęciach fakultatywnych „Drewno jako klucz do rozpoznawania
gatunku drzewa” realizowanych na studiach stacjonarnych 1 stopnia na kierunku leśnictwo.

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest zapoznanie z ewolucją drewna u roślin wyższych, jego strukturą u drzew z klasy jedno(np.palmy) i dwuliściennych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków egzotycznych o cennym drewnie
stanowiącym przedmiot handlu międzynarodowego. Omówione zostanie również zagadnienie tzw. figur w
drewnie (rysunek drewna) jako cech umożliwiających identyfikację gatunku, także w odniesieniu do drewna
egzotycznego. Ponadto przedstawiony zostanie wpływ czynników środowiskowych (biotycznych i abiotycznych)
na strukturę drewna i modyfikacje jego właściwości fizyko-mechanicznych. W szczegolności przedstawione
będzie zagadnienie plantacyjnej uprawy cennych gatunków egzotycznych w kontekście cech uzyskiwanego tą
drogą drewna.

e)

Wykład, liczba godzin 15

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Wykład problemowy, film,

Pełny opis przedmiotu15):

Tematyka wykładów:
Sukces ewolucyjny roślin drzewiastych.
Struktura drewna jednoliściennych i dwuliściennych roślin drzewiastych, ze sczególnym
uwzglednieniem gatunków egzotycznych o cennym drewnie.
Modyfikacje struktury drewna wynikające z oddziaływania czynników środowiskowych oraz ich wpływ
na właściwości drewna. Plantacyjna uprawa drzew egzotycznych a właściwości drewna.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Botanika leśna I

Założenia wstępne17):

Podstawowa wiedza nt. budowy i funkcji drewna wtórnego u drzew

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01 - posiada wiedzę dot. ewolucji układu
przewodzącego u roślin wyższych
02 – potrafi opisać różnice w przyroście promieniowym
u drzew jednoliściennych i dwuliściennych
03 - zna metodykę i techniki przygotowania próbek
drewna do obserwacji mikroskopowej i umie je
praktycznie wykorzystać
04 - samodzielnie rozpoznaje ważniejsze gatunki
drzew strefy tropikalnej i subtropikalnej na
podstawie budowy anatomicznej ich drewna

05 - zna anglojęzyczną terminologię dot. struktury
drewna
06 – potrafi wymienić i scharakteryzwować cenne
rodzaje drewna egzotycznego oraz, na
wybranym przykładzie, opisać wpływ uprawy
plantacyjnej na jego właściwości.

01-06 - zaliczenie pisemne z materiału wykładów. Prezentacja.

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Prace pisemne z ocenami, prezentacje w formie pliku elektronicznego
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Obecność na zajęciach, zwykła średnia arytmetyczna z 2 ocen.
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

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

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
13. Braune W., Leman A., Taubert H. Praktikum z anatomii roślin.
1975 PWN. Warszawa
14. Godet J-D. Atlas drewna. 2006.Multico

15. Hejnowicz Z. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych.
2002. PWN.
16. Hejnowicz Z. Anatomia rozwojowa drzew. 1973. PWN.
17. Schweingruber F.H., Börner A., Schulze E.-D. Atlas of Woody
Plant Stems. 2006. Springer.
18. Tomanek J., Witkowska Żuk L. Botanika leśna, wyd. VII. 2008.
PWRiL.
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : wykład 5 godz. ćwiczenia laboratoryjne 10 godzin, przygotowanie prezentacji 4 godzin,
przygotowanie do zaliczenia 4 godz., konsultacje 2 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:

1,5 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:
posiada wiedzę dot. ewolucji układu przewodzącego u roślin wyższych

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W05

02

zna różnice w przyroście promieniowym u drzew jednoliściennych i dwuliściennych

K2_W05

03

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

K2_U05

je praktycznie wykorzystać
04

samodzielnie rozpoznaje ważniejsze gatunki drzew strefy tropikalnej i subtropikalnej na

K2_K01

podstawie budowy anatomicznej ich drewna
05

zna anglojęzyczną terminologię dot. budowy drewna

K2_U14, K2_U15

06

potrafi wymienić i scharakteryzować cenne rodzaje drewna egzotycznego oraz, na
wybranym przykładzie, opisać wpływ uprawy plantacyjnej na jego właściwości.

K2_W05

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE – Dendroekologia

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

SPECIALISATION –DENDROECOLOGY

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr Szymon Bijak

Prowadzący zajęcia6):

dr Szymon Bijak

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 II

Cykl dydaktyczny10):

sem. zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

ECTS 2)

rok …I…

1,5

c) stacjonarne

Student poznaje wpływ różnych czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych na przyrost drzew i
sposoby jego wykrywania i oceny na podstawie zastosowania metody dendrochronologicznej
a) wykład
liczba godzin 10

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b)

ćwiczenia kameralne

liczba godzin 10

c)

ćwiczenia terenowe

liczba godzin

10

Metody dydaktyczne14):

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

Pełny opis przedmiotu15):

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

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

-

Założenia wstępne17):

-

Efekty kształcenia18):

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

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01-06 wykonany projekt zakończony raportem, test zaliczeniowy

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

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

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

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

40h

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)

zna zasady prowadzenia badań dendroekologicznych

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W05, K2_W06

02

potrafi określić wpływ czynników środowiskowych na przyrost drzew na grubość

K2_W05, K2_W06

03

potrafi dokonać zbioru i przygotowania materiału badawczego

K2_U01, K2_K03, K2_K04

04

przeprowadza analizę dendroekologiczną wraz z interpretacją wyników

K2_U02, K2_U04, K2_U09,

05

prezentuje uzyskane wyniki w postaci prezentacji lub posteru

K2_U03, K2_U14,

06

potrafi przygotować i zaprezentować raport końcowy z przeprowadzonych analiz

K2_U03, K2_U13,

Nr /symbol
efektu
01

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE – Metoda reprezentacyjna

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

SPECIALISATION – SURVEY SAMPLING

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 II rok II

c) stacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

sem. letni

Jęz. wykładowy11):

polski

ECTS 2)

1

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

Pełny opis przedmiotu15):

wykład

ćwiczenia

liczba godzin 10
liczba godzin 10

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

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

Efekty kształcenia18):

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

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Ocena projektów, zaliczenie pisemne

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

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

sala dydaktyczna z dostępem do komputerów

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

27 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 sposoby pobierania próby i teorię estymacji statystycznej

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W01

02

potrafi wybrać właściwą metodę pobierania próby i opracować operat losowania

K2_W01, K2_U01

03

potrafi uogólnić wyniki z próby na całą badaną zbiorowość

K2_W01

04
05

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

06

potrafi oszacować błąd estymacji

Nr /symbol
efektu
01

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

K2_W01

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne – Modelowanie wzrostu drzew i drzewostanów

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

SPECIALISATION – GROWTH AND YIELD MODELING

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 II rok II

c) stacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

sem. zimowy

Jęz. wykładowy11):

Polski

ECTS 2)

1,5

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

wykład

liczba godzin

b)

ćwiczenia kameralne

liczba godzin 10

c)

ćwiczenia terenowe

liczba godzin

10

10

Metody dydaktyczne14):

wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu, indywidualny projekt studencki

Pełny opis przedmiotu15):

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

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

Efekty kształcenia18):

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

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Ocena projektów

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

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

sala dydaktyczna z dostępem do komputerów

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Vanclay, J.K., 1994. Modelling Forest Growth and Yield: Applications to Mixed Tropical Forests. CAB International, Wallingford, U.K
2. Pretzsch H. 2010: Forest Dynamics, Growth and Yield. Springer Verlag, Berlin. ISBN 978-3-642-14861-3
3. Burkhart H.E., Tomé M. 2012. Modeling Forest Trees and Stands. Springer Verlag, Berlin.
4. różne artykuły w leśnych czasopismach naukowych
UWAGI24):
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

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.:
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)

1 ECTS

Nr /symbol
efektu
01

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

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W06

różnymi cechami drzewostanu i wie jak zmieniają się one z wiekiem

03

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

04

potrafi wykorzystać wyniki prognoz w celu zoptymalizowania postępowania gospodarczego

02

05

K2_W07, K2_U02, K2_U12, K2_K09

Rok akademicki:

Grupa przedmiotów:

Nazwa przedmiotu1):

ZAJĘCIA SPECJALIZAYJNE – Testy statystyczne

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

SPECIALISATION – STATISTICAL TESTS

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Robert Tomusiak

Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Robert Tomusiak

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 II

Cykl dydaktyczny10):

sem. letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Zajęcia prezentują różne metody testowania hipotez statystycznych
a)

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

wykład

Numer katalogowy:

ECTS 2)

rok …II…

1,5

c) stacjonarne / niestacjonarne

liczba godzin 15

Metody dydaktyczne14):

wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu, indywidualny projekt studencki

Pełny opis przedmiotu15):

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

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Statystyka matematyczna

Założenia wstępne17):

-

Efekty kształcenia18):

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

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

Sposób weryfikacji efektów
Projekty – 02, 03, 04, 05 Egzamin – 01, 03, 04
kształcenia19):
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.Stanisz A., 2007. Przystępny kurs statystyki, t. 1-3. StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków.
2. Luszniewicz A., Słaby T., 2008. Statystyka z pakietem komputerowym Statistica PL. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
3. Bruchwald A., 1997. Statystyka matematyczna dla leśników. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
4. Kala R., 2005. Statystyka dla przyrodników. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.
UWAGI24):
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

37 h

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

1 ECTS

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

0,5 ECTS

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

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

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W01, K1_W03

02

potrafi przygotować dane do analiz w pakietach statystycznych

K1_U14, K1_U15

03

formułuje hipotezy badawcze

K1_W01, K1_W03

04

potrafi dobrać odpowiednie narzędzie do weryfikacji hipotez statystycznych

K1_W01, K1_W03

05

posługuje się oprogramowaniem wspomagającym analizy statystyczne

K1_U14, K1_U15

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE – Wielowymiarowa analiza danych

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

SPECIALISATION – MULTIDIMENSIONAL DATA ANALYSIS

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Rafał Wojtan

Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Rafał Wojtan

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 II

Cykl dydaktyczny10):

sem. letni

Jęz. wykładowy11):

Założenia i cele przedmiotu12):

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

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b)

wykłady

ćwiczenia

rok …II…

ECTS 2)

1

c) stacjonarne
polski

liczba godzin 10.
liczba godzin

10

Metody dydaktyczne14):

wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu, indywidualny projekt studencki

Pełny opis przedmiotu15):

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

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

Efekty kształcenia18):

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

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

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

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

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

pracownia komputerowa

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

28 h

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

0,5 ECTS

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

0,5 ECTS

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

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W01, K2_W10

02

potrafi zidentyfikować problem badawczy i dobrać odpowiednią metodę analizy danych

K2_W01, K2_U01

03

potrafi zinterpretować uzyskane wyniki analizy

K2_W01, K2_W07,

04

potrafi budować modele statystyczne analizowanych zjawisk i potrafi określić możliwości

K2_W01, K2_W07, K2_W09, K2_U02,

ich praktycznego zastosowania

K2_K11, K2_K12

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

DOŚWIADCZALNICTWO LEŚNE

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

EXPERIMENTAL DESIGN IN FORESTRY

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 Szymon Bijak

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 II

Cykl dydaktyczny10):

sem. letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

ECTS 2)

rok …I…

3

c) stacjonarne

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z zaawansowanymi technikami z zakresu statystyki
matematycznej, eksploracji danych i metody reprezentacyjnej oraz metodami przeprowadzania eksperymentów
badawczych, co ma umożliwić wykorzystanie ich w różnych dziedzinach leśnictwa oraz zaplanowanie,
przeprowadzenie i przeanalizowanie wyników badań w ramach przygotowywania pracy dyplomowej
magisterskiej.
a) wykład
liczba godzin 15

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b)

ćwiczenia audytoryjne

liczba godzin

c)

ćwiczenia projektowe

liczba godzin .

14
6

Metody dydaktyczne14):

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

Pełny opis przedmiotu15):

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

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

-

Założenia wstępne17):

podstawy obsługi komputera

Efekty kształcenia18):

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

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

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

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

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
raport z zaliczenia
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
zaliczenie pisemne z wykorzystaniem komputera – 100%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):
sala dydaktyczna z dostępem do komputerów, sala wykładowa
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Stanisz A. 2006. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL. Tom 1. Statsoft Polska, Kraków. 532 s.
2. Stanisz A. 2006. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL. Tom 2. Statsoft Polska, Kraków. 868 s.
3. Zieliński T. 1999. Jak pokochać statystykę czyli STATISTICA do poduszki. Statsoft Polska, Kraków. 256 s.
4. Mądry W. 2003. Doświadczalnictwo: doświadczenia czynnikowe - wykłady i ćwiczenia. Wyd. SGGW Warszawa, 139 s.
5. Freese F. 1967. Elementary statistical methods for foresters. Agriculture Handbook 317. US Department of Agriculture, Forest Service.
6. Freese F. 1962. Elementary forest sampling. Agriculture Handbook 232. US Department of Agriculture, Forest Service.
UWAGI24):
Angielskojęzyczne pozycje literatury dostępne na stronach USDA Forest Service

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

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 II rok I

Cykl dydaktyczny10):

sem. letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

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

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

ćwiczenia kameralne

ECTS 2)

liczba godzin

2

c) stacjonarne

30

Metody dydaktyczne14):

Instruktaż, dyskusja panelowa, prezentacja projektu

Pełny opis przedmiotu15):

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

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

-

Założenia wstępne17):

-

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

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

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

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

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

sala dydaktyczna

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

50 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.:

2,5 ECTS

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

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

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

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 II rok I

Cykl dydaktyczny10):

sem. zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

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

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

ćwiczenia kameralne

ECTS 2)

2

c) stacjonarne

liczba godzin 30

Metody dydaktyczne14):

Instruktaż, dyskusja panelowa, prezentacja projektu

Pełny opis przedmiotu15):

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

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

-

Założenia wstępne17):

-

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

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

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

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

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

sala dydaktyczna

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

50

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.:

2,5 ECTS

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

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

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

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 II

Cykl dydaktyczny10):

sem. letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

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

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

ćwiczenia kameralne

ECTS 2)

rok …II…

2

c) stacjonarne

liczba godzin 30

Metody dydaktyczne14):

Instruktaż, dyskusja panelowa, prezentacja projektu

Pełny opis przedmiotu15):

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

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

-

Założenia wstępne17):

-

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

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

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

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

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

sala dydaktyczna

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

50 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.:

2,5 ECTS

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

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

Rok akademicki:

Grupa przedmiotów:

Nazwa przedmiotu1):

Polityka leśna

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Forest policy

Kierunek studiów4):

leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Arkadiusz Gruchała

Prowadzący zajęcia6):

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

Jednostka realizująca7):

Zakład Ekonomiki Leśnictwa

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień 2, rok 1, semestr 2

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

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

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Wykład: liczba godzin 15

Metody dydaktyczne14):

wykład, ćwiczenia projektowe, studium przypadku, warsztaty

Pełny opis przedmiotu15):

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

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

brak

Założenia wstępne17):

podstawy prawa

Efekty kształcenia18):

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

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

Numer katalogowy:

ECTS 2)

1,0

c) stacjonarne

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

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

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : wykład 15 h, konsultacje 5 h,

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

30 h; 1 ECTS
0,6 ECTS
- ECTS

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

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

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

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Nazwa przedmiotu1):

Numer katalogowy:

Ćwiczenia kompleksowe

ECTS 2)

2

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

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Arkadiusz Gruchała

Prowadzący zajęcia6):

Prof. dr hab. Michał Zasada, dr inż. Arkadiusz Gruchała, dr hab. Stanisław Drozdowski, dr inż. Michał
Orzechowski, dr inż. Leszek Gawron

Jednostka realizująca7):

Zakład Ekonomiki Leśnictwa, Zakład Urządzania Lasu, Katedra Hodowli Lasu,

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień 2, rok 2, sem. 3

c) stacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

Semestr letni

Jęz. wykładowy11):

polski, angielski

Założenia i cele przedmiotu12):

Interdyscyplinarne ujęcie podstawowych zagadnień leśnictwa (hodowla, ochrona, użytkowanie, urządzanie
lasu, ekonomika leśnictwa i in.) na przykładzie wybranych obiektów; zapoznanie się z rozwiązaniami
stosowanymi w praktyce leśnej; kontakt z leśnikami (administracją nadleśnictwa)

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

ćwiczenia terenowe; liczba godzin 50;

Metody dydaktyczne14):

Prezentacja wybranych obiektów, dyskusja, grupowe projekty studentów; prezentacja projektów

Pełny opis przedmiotu15):

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

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

wszystkie przedmioty podstawowe z leśnictwa

Założenia wstępne17):

brak

Efekty kształcenia18):

Student:
01 – potrafi ocenić poprawność przyjętych rozwiązań
gospodarczych
z
aspekcie
osiągnięcia
zakładanego celu;
02 – potrafi uzasadnić i wyjaśnić zastosowanie
określonych rozwiązań hodowlanych, ochronnych
lub związanych z użytkowaniem (pozyskaniem);
03 – uwzględnia wpływ różnych czynników, procesów i
zjawisk
przyrodniczych
oraz
uwarunkowań
społecznych i ekonomicznych przy ocenie stanu
lasu/drzewostanu i na etapie planowania
czynności gospodarczych;

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

Planowanie hodowlane w wielofunkcyjnym leśnictwie.
Półnaturalna hodowla lasu.
Praktyczne aspekty prowadzenia rębni złożonych.
Zagospodarowanie lasów glebo- i wodochronnych.
Prowadzenie drzewostanów w otulinie rezerwatów.
Przebudowa litych, jednowiekowych drzewostanów na mieszane wielogeneracyjne.
Pielęgnacja głównych gatunków lasotwórczych.
Urządzeniowe uwarunkowania gospodarki leśnej.
Ekonomiczne konsekwencje realizacji gospodarki leśnej w analizowanych obiektach
Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo leśna.
Użytkowanie lasu – metody, zasady i konsekwencje.

– ma świadomość zadań leśnictwa w
dziedzinie ochrony przyrody;
05 – kompleksowo (wieloaspektowo) patrzy na las
i leśnictwo;
06 – informuje o lesie i zawodzie leśnika różne
grupy odbiorów (dzieci, młodzież, dorośli);
07 – pracuje w zespole
04

projekt/sprawozdanie z ćw. kompleksowych, zaliczenie ustne
Dokumentacja do wglądu dla studentów – sprawozdanie, Imienne listy osób realizujących projekty wraz z
uwagami na temat rodzaju aktywności i wkładu pracy poszczególnych studentów
aktywność studenta podczas sesji terenowej (udział w dyskusji, zadawanie pytań) + ocena za realizację
projektu/sprawozdania
zajęcia odbywają się w różnych obiektach terenowych zależnie od potrzeb Wydziału – od roku 2010 do
odwołania są to obiekty RDLP w Katowicach, CZU w Pradze, Czeskich Lasów Państwowych oraz lasów
komunalnych miasta Kutna Hora

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. materiały przekazywane przez prowadzących zajęcia w zależności os miejsca organizacji zajęć
UWAGI24):
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
60
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2,0 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
1,5 ECTS
projektowe, itp.:
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

04

potrafi ocenić poprawność przyjętych rozwiązań gospodarczych z aspekcie osiągnięcia
zakładanego celu
potrafi uzasadnić i wyjaśnić zastosowanie określonych rozwiązań hodowlanych,
ochronnych lub związanych z użytkowaniem (pozyskaniem)
uwzględnia wpływ różnych czynników, procesów i zjawisk przyrodniczych oraz
uwarunkowań społecznych i ekonomicznych przy ocenie stanu lasu/drzewostanu i na
etapie planowania czynności gospodarczych
ma świadomość zadań leśnictwa w dziedzinie ochrony przyrody;

05

kompleksowo (wieloaspektowo) patrzy na las i leśnictwo;

K1_K12, K1_U06

06

informuje o lesie i zawodzie leśnika różne grupy odbiorów (dzieci, młodzież, dorośli);

K1_U06

07

pracuje w zespole

K1_W02, K1_W10, K1_U06

02
03

K1_W12
K1_W12
K1_W12

K1_W12, K1_U06

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Komputerowe systemy zarządzania

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Computer management systems

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr hab. Bronisław Kłapeć

Prowadzący zajęcia6):

Dr hab. Bronisław Kłapeć

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 II

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Założeniem jest rozszerzenie wiadomości o funkcjach systemów informatycznych, które mogą wspomagać
proces zarządzania, zwłaszcza firmami prowadzącymi gospodarkę leśną .
Celem przedmiotu jest przegląd ważniejszych funkcji systemów informatycznych na tle aktualnych rozwiązań
zastosowanych w SILP.
a)

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

rok 2

wykłady

ECTS 2)

1

c) stacjonarne

; liczba godzin 15;

b)

ćwiczenia laboratoryjne

c)

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

d)

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

; liczba godzin 0;

Prezentacje multimedialne, praca z komputerem, projekty, konsultacje.

Pełny opis przedmiotu15):

WYKŁADY:
Kategorie komputerowych systemów zarządzania i ich ważniejsze charakterystyki. Systemy klasy ERP.
Rozwój funkcjonalności systemów związanych z leśnictwem w ujęciu historycznym (warunki krajowe).
Przegląd funkcji wspomagania decyzji na tle rozwiązań zastosowanych w SILP.
Praktyczne aspekty wybranych funkcji wspomagania decyzji (metoda porównawcza szacunków, kłodowanieoptymalizacja).
Niestandardowe możliwości dostępu do baz danych i ich wtórne przetwarzanie w dowolnym środowisku.
Funkcjonalności wybranych zagranicznych komputerowych systemów zarządzania stosowanych w leśnictwie.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Informatyka w leśnictwie

Założenia wstępne17):

Umiejętność pracy z komputerem w sieci.

Efekty kształcenia18):

01- zna podstawowe komputerowe źródła, metody,
03-potrafi wykorzystywać w praktyce dostęp do
techniki i technologie przetwarzania danych służące do komputerowych baz danych i opracować projekty
zarządzania gospodarstwem leśnym;
związane z leśnictwem;
02- potrafi wskazać funkcje aplikacji komputerowych,
które mogą być przydatne w zarządzaniu
gospodarstwem leśnym;

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Sprawdzian wiedzy z materiału.
Indywidualne projekty.

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Karta pytań z odpowiedziami i oceną. Imienne karty oceny studenta.
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Sprawdzian pisemny z materiału +ocena projektów – 100%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala wykładowa, pracownia komputerowa SILP.

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Banaszek Z. i in. Zintegrowane systemy zarządzania. PWE. Warzszawa,2011.
2. Kisielnicki J. i in. Zintegrowane systemy informatyczne. PWN. Warszawa, 2012.
3. Adamczewski P. Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Wyd. MIKOM. Warszawa, 2004
UWAGI24):

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

30 h

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

0,5 ECTS

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

0 ECTS

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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Zna podstawowe komputerowe źródła, metody, techniki i technologie przetwarzania
danych służące do zarządzania gospodarstwem leśnym
Potrafi wskazać funkcje aplikacji komputerowych, które mogą być przydatne w
zarządzaniu gospodarstwem leśnym;
Potrafi wykorzystywać w praktyce dostęp do komputerowych baz danych i opracować
projekty związane z leśnictwem.

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_W03
K1_U11
K1_U12

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Nazwa przedmiotu1):

Numer katalogowy:

Zarządzanie w leśnictwie

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 II

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

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

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

rok 1

c) stacjonarne

f)

wykłady

; liczba godzin 20;

g)

ćwiczenia projektowe

; liczba godzin 15;

h)

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

i)

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

Prezentacje multimedialne, projekty, rozwiązanie problemu, konsultacje
WYKŁADY:

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

Ilościowe techniki zarządzania w leśnictwie (macierze wypłat, drzewa decyzyjne, analiza punktu
równowagi kosztów i przychodów, analiza wskaźnikowa, planowanie sieciowe: CPM i PERT).

Metody optymalizacji decyzji w leśnictwie (badania operacyjne: programowanie liniowe, całkowitoliczbowe,
wielokryterialne, marginalne, dynamiczne oraz teoria gier strategicznych).

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

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

Pełny opis przedmiotu15):

ĆWICZENIA:

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

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

Plan finansowo-gospodarczy PGL LP:
–
budowa wybranych elementów planu finansowo-gospodarczego w SILP;
–
moduł „Planowanie” w systemie WebSILP;
– wersje planu finansowo-gospodarczego (prowizorium planu, plan zasadniczy, symulacja wyniku
finansowego) w systemie WebSILP;
–
centralny i lokalny system planów dostępny w aplikacji Business Objects.

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

Podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania

Efekty kształcenia18):

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

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

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

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kształcenia 20):

Okresowe prace pisemne.
Złożone projekty.

…………-

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):

Kolokwium na zajęciach – 60%.
Ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat – 40%.

Miejsce realizacji zajęć22):

Sala dydaktyczna

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

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Ochrona przyrody na świecie

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Nature protection around the world

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) st. stacj. stopień …II.

Cykl dydaktyczny10):

St. stacj. sem. zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

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

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

a)

rok …I

c) stacjonarne

wykład …………………………………; liczba godzin ....30;

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

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

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

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

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

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

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

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

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

Sala dydaktyczna

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

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
dla specjalizacji dla st. stacj.: wykłady 30 h, przygotowanie do zaliczenia zajęć 10 h, zaliczenie zajęć 1 h, razem 41 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:

……41…. h

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

……1,3…. 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 efektami przedmiotu 26)

Nr /symbol
efektu
01

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
potrafi przedstawić najważniejsze międzynarodowe konwencje i porozumienia dotyczące

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W02

ochrony przyrody
02

potrafi opisać problemy i zasady międzynarodowej ochrony wybranych grup organizmów

K2_W02

03

potrafi scharakteryzować wybrane międzynarodowe organizacje ochrony przyrody (profil

K2_W02

działalności, wybrane osiągnięcia)
04

potrafi scharakteryzować wybrane międzynarodowe ekologiczne sieci chronionych

K2_W02

obszarów
05

potrafi przedstawić podstawowe fakty dotyczące ochrony przyrody w wybranych

K2_W02

omówionych w trakcie zajęć państwach
06

wie, gdzie szukać informacji dotyczących ochrony przyrody na świecie

K2_W02, K2_U04

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Edukacja ekologiczna i ochrona przyrody

ECTS 2)

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Environmental education and 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

3

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

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień …II….

Cykl dydaktyczny10):

Sem. zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

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

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

rok …I…

c) stacjonarne

wykłady ………………………...………………………………………………; liczba godzin ..20.....;

b)

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

c)

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

d)

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

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

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

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

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

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

Miejsce realizacji zajęć22):

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. 2004.92.880 z późn. zmianami
2. Ochrona środowiska (kolejne roczniki). Wyd. GUS, Warszawa
3. Seria: Poradnik edukacji leśnej społeczeństwa. Wyd. CILP, Warszawa
4. Gwiazdowicz D. J. (red.) 2004. Ochrona przyrody w lasach. I. Ochrona zwierząt. PTL, Oddział Wielkopolski, Wyd. ORNATUS, Poznań.
5. Gwiazdowicz D. J. (red.) 2004. Ochrona przyrody w lasach. II. Ochrona szaty roślinnej. PTL, Oddział Wielkopolski. Wyd. ORNATUS, Poznań.
6. Gwiazdowicz D. J. (red.) 2006. Gospodarka leśna a ochrona przyrody. Wydawnictwo PTL, Poznań
7. Tablice informacyjne i foldery w edukacji przyrodniczej. Podręcznik o sposobach komunikacji. 2001. Wyd. CEPL, Rogów
8. Christensen J. V., Linnemann M. 2001. Interpretacja przyrody na dobry początek. Wyd. CEPL, Rogów
9. Seria: Współczesne zagadnienia edukacji leśnej społeczeństwa. Studia i Materiały CEPL w Rogowie .
10. Seria: Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie. Studia i Materiały CEPL w Rogowie
UWAGI24): ze względu na zmieniające się uwarunkowania prawne i rozwój dziedziny, jaką jest ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, zakłada się
możliwość modyfikacji programu

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Geostatystyka w leśnictwie

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Geostatistics in forestry

Kierunek studiów4):

leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Wiktor Tracz

Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Wiktor Tracz

Jednostka realizująca7):

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

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień 2

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11):

Założenia i cele przedmiotu12):

Głównym celem przedmiotu jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu geostatystyki oraz poznanie i
opanowanie metod analizy danych przestrzennych z zakresu leśnictwa z wykorzystaniem technik geostatystyki.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):

j)
k)

ECTS 2)

rok 2

1

c) stacjonarne
polski

wykład …………………………………………………………………………….; liczba godzin 6;
ćwiczenia laboratoryjne …………………………………………………………; liczba godzin 9;

Wykład; rozwiązywanie problemu pod nadzorem nauczyciela; dyskusja wyników; samodzielne rozwiązanie
postawionego problemu; projekt; konsultacje.

Wykłady:
 Dystrybucja przestrzenna.
 Pojęcie i metody geostatystyki.
 Semiwariancja i je modelowanie
 Kriging i rodzaje krigingu.
Pełny opis przedmiotu15):

Ćwiczenia:
 Badanie zbioru danych: rozkład, wartości odstające, trend, zmienność w różnych kierunkach.
 Transformacja danych.
 Modelowanie semiwariancji.
 Określenie anizotropii.
 Interpolacja krigingiem.
 Ocena wyników interpolacji.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Technologie informacyjne. Geomatyka.

Założenia wstępne17):

Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu: statystyki, geomatyki i leśnictwa.

Efekty kształcenia18):

Posiadana wiedza:
W01 – opisuje charakter danych przestrzennych;
definiuje pojęcie dystrybucji przestrzennej; wskazuje
przesłanki stosowania metod interpolacji; wymienia
zalety interpolacji metodami probabilistycznymi.
W02 – definiuje pojęcie semiwariancji; wymienia
modele teoretyczne wykorzystywane do modelowania
semiwariancji; nazywa parametry semiwariancji.
W03 – definiuje pojęcie krigingu; nazywa i krótko
charakteryzuje rodzaje krigingu.
Posiadane kompetencje społeczne:
K01 – rozumie potrzeby uzupełnienia i doskonalenia
nabytej wiedzy i umiejętności.
K02 – potrafi odpowiednio określić priorytety służące
realizacji określonego przez siebie zadania.

Posiadane umiejętności:
U01 – przeprowadza analizę zbioru danych
pomiarowych stosując: histogram, analizę wartości
odstających, analizę trend; ocenia potrzebę
transformacji danych i usunięcia trendu.
U02 – dobiera właściwe wartości parametrów
semiwariancji; wykonuje analizę anizotropii i analizy
kierunkowe; interpretuje błędy modelu teoretycznego i
ocenia przydatność tego modelu.
U03 – tworzy warstwy wynikowe interpolacji krigingiem;
wykonuje prognozę w punktach nie objętych
pomiarami.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

W01-W03 – test pisemny.
U01-U03 – projekt realizowany samodzielnie poza ćwiczeniami laboratoryjnymi.
K01-K02 – test pisemny, ocena projektu realizowanego poza ćwiczeniami laboratoryjnymi.

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kształcenia 20):

Karta ocen z testu. Zbiorcze i indywidualne karty (pliki) ocen i wyników z projektu.

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):

test pisemny – 40%
projekt – 60%
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie 50% wszystkich punktów. Student, który nie uzyska z testu i
projektu co najmniej 50% punktów nie może zaliczyć przedmiotu.

Miejsce realizacji zajęć22):

Laboratorium komputerowe

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Tracz W. 2010. Geostatystyka w leśnym GIS. [w:] Geomatyka w Lasach Państwowych, cz.1 – Podstawy. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.
http://geomatyka.lasy.gov.pl/web/geomatyka/nauka_public
2. Zawadzki J. 2005. Wykorzystanie metod geostatystycznych w badaniach środowiska przyrodniczego. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
Warszawa.
3. Webster R., Oliver M. 2007. Geostatistics for Environmental Scientists. John Wiley and Sons.
4. Using ArcGIS Geostatistical Analyst. 2003. ESRI
UWAGI24):
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

26 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
W01

W02
W03

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
opisuje charakter danych przestrzennych; definiuje pojęcie dystrybucji przestrzennej;
wskazuje przesłanki stosowania metod interpolacji; wymienia zalety interpolacji metodami
probabilistycznymi.
definiuje pojęcie semiwariancji; wymienia modele teoretyczne wykorzystywane do
modelowania semiwariancji; nazywa parametry semiwariancji
definiuje pojęcie krigingu; nazywa i krótko charakteryzuje rodzaje krigingu

Odniesienie do kierunkowych efektów
kształcenia
K2_W01

K2_W01;
K2_W01
K2_U01

K01

przeprowadza analizę zbioru danych pomiarowych stosując: histogram, analizę wartości
odstających, analizę trend; ocenia potrzebę transformacji danych i usunięcia trendu.
dobiera właściwe wartości parametrów semiwariancji; wykonuje analizę anizotropii i
analizy kierunkowe; interpretuje błędy modelu teoretycznego i ocenia przydatność tego
modelu.
tworzy warstwy wynikowe interpolacji krigingiem; wykonuje prognozę w punktach nie
objętych pomiarami.
rozumie potrzeby uzupełnienia i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

K02

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania.

K2_K05

U01
U02

U03

K2_U04; K2_U05

K2_U04
K2_K11

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):
Wykłady
Ćwiczenia laboratoryjne
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Przygotowanie projektu
Przygotowanie do testu
Obecność na teście
Razem:

6h
6h
5h
6h
2h
1h
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
6h
Ćwiczenia laboratoryjne
6h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
5h
Test
1h
Razem:
18 h
0,72 (1) ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym:
Ćwiczenia laboratoryjne
6h
Przygotowanie projektu
6h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
5h
Razem:
17 h
0,71 (1) ECTS

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Kataster w leśnictwie

Tłumaczenie nazwy na jęz.
angielski3):

Specialisation - Cadaster in forestry

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Włodzimierz Karaszkiewicz

Prowadzący zajęcia6):

Pracownicy i doktoranci katedry/zakładu

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) fakultet

b) 2 stopień, II rok

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest nabycie podstawowej wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania katastru w Polsce ze
szczególnym uwzględnieniem Lasów Państwowych.

Formy dydaktyczne, liczba
godzin13):

Wykład: 15 godzin

Metody dydaktyczne14):

Wykład, dyskusja, konsultacje.

Pełny opis przedmiotu15):

ECTS

1

c) stacjonarne

Wykłady:
Pojęcia podstawowe. Historia katastru. Kataster austriacki. Kataster pruski. Ewidencja gruntów po II wojnie
światowej. Podstawy prawne ewidencji gruntów, budynków i lokali. Zakładanie i prowadzenie ewidencji oraz
szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją. Modernizacja ewidencji. Zintegrowany System Informacji o
Nieruchomościach. Kataster 3D. Wykorzystanie ewidencji gruntów. Ewidencja gruntów, budynków i lokali w
Lasach Państwowych. Kataster za granicą.

Wymagania formalne
(przedmioty wprowadzające)16):

Geodezja i kartografia

Założenia wstępne17):

Elementarna wiedza i umiejętności w zakresie geodezji i kartografii.

Efekty kształcenia18):

W01 – zna historyczne uwarunkowania i zasady
funkcjonowania katastru w Polsce,
W02 – zna zasady funkcjonowania katastru w wybranych
krajach Europy i kierunki jego modernizacji w Polsce,
W03 – zna procedury rozgraniczenia nieruchomości,

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

W01, W02, W03, K01, U01 – kolokwium zaliczeniowe

U01 – umie wykorzystać dane katastralne oraz,
korzystając z instrukcji, prowadzić prace związane z
jego aktualizacją na poziomie nadleśnictwa,
K01 – docenia znaczenie czynnika społecznego w
procedurach związanych z katastrem.

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

Sala dydaktyczna.

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

30

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

0,5

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

-

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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
zna historyczne uwarunkowania i zasady funkcjonowania katastru w Polsce,
zna zasady funkcjonowania katastru w wybranych krajach Europy i kierunki jego modernizacji w
Polsce,
zna procedury rozgraniczenia nieruchomości,
umie wykorzystać dane katastralne oraz, korzystając z instrukcji, prowadzić prace związane z jego
aktualizacją,
docenia znaczenie czynnika społecznego w procedurach związanych z katastrem wielozadaniowym.

Odniesienie do efektów
dla programu kształcenia
na kierunku
K2_W08 (+)
K2_W13 (+)
K2_W02 (+)
K2_W09 (+)
K2_U01 (+)
K2_U02 (+)
K2_K06 (+)

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Metody cyfrowe w teledetekcji

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Digital Remote Sensing

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr hab. Krzysztof Będkowski, dr Joanna Adamczyk

Prowadzący zajęcia6):
Jednostka realizująca7):

Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot fakultatywny
……………………….

Cykl dydaktyczny10):

Semestr 2 zimowy

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 2…….

rok 2……

c) stacjonarne / niestacjonarne

Jęz. wykładowy11): w języku
polskim
Przedmiot wyjaśnia podstawy i sposoby cyfrowych metod przetwarzania obrazów lotniczych i satelitarnych dla
potrzeb analizy stanu środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem lasów.

Ćwiczenia laboratoryjne…………………………………………………………………… liczba godzin 30;

l)

Ćwiczenia laboratoryjne.

Ćwiczenia kameralne




Pełny opis przedmiotu15):











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

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Obrazy cyfrowe – pochodzenie i własności.
Współczesne technologie pozyskiwania i przetwarzania obrazów lotniczych (tworzenie ortoobrazów).
Poprawianie jakości radiometrycznej obrazów - operacje na kontraście, progowanie, kwantowanie,
zmiana jasności. Operacje progowania i kwantowania jako proste metody tematycznej klasyfikacji
treści obrazów.
Filtracje – filtracja w dziedzinie obrazu i filtracja w dziedzinie częstotliwości.
Wizualizacja obrazów – modele barw, pseudokolor, tworzenie i zastosowania kompozycji barwnych.
Operacje w przestrzeni barw – transformacje RGB-IHS oraz metodą głównych składowych (PCA).
Indeksy spektralne i indeksy wegetacyjne. Zastosowanie indeksów w ocenie stanu roślinności.
Metody klasyfikacji nadzorowanej i nienadzorowanej treści obrazów.
Zastosowanie metod klasyfikacji (m.in. ISODATA, najmniejszej odległości, największego
prawdopodobieństwa) do analizy użytkowania/pokrycia terenu, składu gatunkowego i stanu
zdrowotnego drzewostanów i in.
Detekcja zmian w środowisku (wykorzystanie obrazów pochodzących z różnych terminów rejestracji).
Podstawy klasyfikacji obiektowej (OBIA).
Mozaikowanie obrazów.

Geomatyka w leśnictwie.
Studenci powinni posiadać wiedzę i podstawowe umiejętności z zakresu systemów informacji przestrzennej oraz
fotogrametrii i teledetekcji.
01 - Zna źródła pozyskiwania i własności obrazów 04 – Potrafi zastosować operacje z zakresu cyfrowego
cyfrowych lotniczych i satelitarnych.
przetwarzania obrazów do oceny stanu środowiska w
02 – Zna metody poprawy jakości obrazów, tym lasów.
wykonywania
kompozycji
barwnych,
operacji 05 – Potrafi pozyskiwać, przetwarzać i prezentować
międzykanałowych, tworzenia indeksów spektralnych informacje o środowisku przyrodniczym, a szczególnie
oraz klasyfikacji treści obrazów.
o lesie, posługując się nowoczesnymi technologiami
03 – Zna zasady mozaikowania obrazów.
teledetekcji.
06 – Dba o jakość i staranność wykonywanych
opracowań.
Efekty 1 do 6 – projekty zorientowane problemowo.

Forma dokumentacji osiągniętych efektów Efekty 1do 6 – projekty zorientowane problemowo.
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Projekty zorientowane problemowo (100%).
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Ćwiczenia w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem systemów przetwarzania obrazów..

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Adamczyk J., Będkowski K. 2005, 2007. Metody cyfrowe w teledetekcji. Wydawnictwo SGGW.
2. Zagajewski B., Jarocińska A., Olesiuk D., 2010: Metody i techniki badań geoinformatycznych. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
3. Lillesand T.M., Kiefer R.W., 1994: Remote sensing and image interpretation. John Wiley & Sons, New York
4. Kurczyński Z. 2006. Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi. T.1,2. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
5. 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.
6. Piekarski E. 2000. Podstawy fotogrametrii i fotointerpretacji leśnej. Wydawnictwo 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:

…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.:

……1…. ECTS

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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Zna źródła pozyskiwania i własności obrazów cyfrowych lotniczych i satelitarnych.

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W01, K2_W06, K2_W07

02

Zna metody poprawy jakości obrazów, wykonywania kompozycji barwnych, operacji

K2_W01, K2_W06, K2_W07

międzykanałowych, tworzenia indeksów spektralnych oraz klasyfikacji treści obrazów.
03

Zna zasady mozaikowania obrazów.

K2_W01, K2_W06, K2_W07

04

Potrafi zastosować operacje z zakresu cyfrowego przetwarzania obrazów do oceny stanu

K2_U01, K2_U04, K2_U09, K2_U10,

środowiska w tym lasów.

K1_K01

Potrafi pozyskiwać, przetwarzać i prezentować informacje o środowisku przyrodniczym, a

K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U09,

szczególnie o lesie, posługując się nowoczesnymi technologiami teledetekcji.

K2_U10

Potrafi pracować w zespole i organizować jego pracę

K2_K03, K2_K04

05

06

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):
Wykłady
Ćwiczenia laboratoryjne
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:

30h
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
Ćwiczenia laboratoryjne
30h
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
30h
Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych
15h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
5h
Razem:
50h
2 ECTS

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Metody wizualizacji danych przestrzennych

Tłumaczenie nazwy na jęz.
angielski3):

Specialisation - Spatial data visualization methods

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr Joanna Adamczyk

Prowadzący zajęcia6):

dr Joanna Adamczyk

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) 2 stopień, II rok

Cykl dydaktyczny10):

Semestr 3 (letni)

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest osiągnięcie praktycznej umiejętności tworzenia poprawnych i czytelnych map na
podstawie różnego typu danych przestrzennych.

Formy dydaktyczne, liczba
godzin13):

a)
b)

ECTS

2

c) stacjonarne

wykład: 10 godzin
ćwiczenia: 20 godzin

Metody dydaktyczne14):

Wykład, ćwiczenia kameralne .

Pełny opis przedmiotu15):

Kryteria oceny map: skala i odwzorowanie kartograficzne, pełność treści, jakość generalizacji, aktualność mapy,
jakość szaty graficznej. Zasady redakcji opisów na mapach. Zmienne wizualne.
Metody przedstawienia danych na mapach – ilościowe i jakościowe oraz ich powiązanie z rodzajem danych.
Przedstawienie graficzne danych przestrzennych: metody zasięgów, chorochromatyczna, sygnatur, kropkowa,
kartodiagram, kartogram, izolinie. Metody przedstawiania danych trójwymiarowych. Mapy ogólnogeograficzne i
tematyczne o charakterze przyrodniczym. Przygotowanie mapy do prezentacji elektronicznej oraz do druku.
Przegląd dostępnych narzędzi internetowych do wizualizacji map oraz wykorzystanych w nich metod
prezentacji. Przegląd oprogramowania do tworzenia map wraz z możliwościami i ograniczeniami.

Wymagania formalne
(przedmioty wprowadzające)16):

Podstawy użytkowania map lub inny przedmiot obejmujący podobny zakres.

Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

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

Student zna w teorii i praktyce podstawowe zasady
oprogramowaniem ArcGIS lub innym równorzędnym.
W01 – Student zna kryteria oceny poprawności mapy
i przedstawień graficznych danych liczbowych.
W02 – Student zna podstawy teorii przekazu informacji
(aspekt graficzny) oraz wie od czego zależy czytelność
przekazu.
W03 – Student zna zasady umieszczania opisów na
mapach.
U01 – Student potrafi dopasować sposób prezentacji
danych do ich rodzaju oraz problemu przestrzennego,
który jest analizowany.

redakcji i użytkowania map, potrafi posługiwać się
U02 – Student potrafi posługiwać się funkcjami
wizualizacji danych w programie ArcGIS oraz
wybranym programem graficznym.
U03 – Student potrafi samodzielnie przygotować
wizualizację wyników analiz zadanego problemu
przestrzennego.
U04 – Student przygotuje mapę do publikacji w
materiałach informacyjnych.
K01 – Student dba o jakość i staranność
wykonywanych zadań oraz uważa za istotną jakość
informacji przestrzennej przekazywanej w sposób
graficzny.

W01, W02, W03 – kolokwium pisemne,
U01, U02, U03, K01 – praca semestralna: przygotowanie zestawu map prezentujących dane liczbowe i
tematyczne, uzasadnienie ustne w formie wystąpienia poprawności jednej z tych map, uzgodnionej z
prowadzącym zajęcia.
Złożone prace semestralne z oceną, cena wystąpienia ustnego, kolokwium z oceną. Zbiorcza, imienna lista
ocen poszczególnych zadań.
Ocena z kolokwium – 40%
Oceny z pracy semestralnej oraz wystąpienia ustnego – 60%

Laboratorium komputerowe w Zakładzie Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej z zainstalowanym programem
ArcGIS oraz graficznym.
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.
3. MacEachren A.M., 2004, How maps work. Representation, Visualization, and Design. Guilford Press.
4. Dykes J. i inni, 2005, Exploring Geovisualization, Elsevier
UWAGI24): Obowiązuje konieczność zaliczenia kolokwium oraz terminowego wykonania pracy semestralnej. Przeliczanie punktów na oceny: 90100% punktów – ocena bdb, 80-89% - db+, 70-79% - db, 60-69% - dst+, 50-59% dst, 0-49% ndst.
Liczba uczestników zajęć ograniczona, zależnie od liczby miejsc na sali dydaktycznej.
Miejsce realizacji zajęć22):

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

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.:

1,4

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr/symbol
efektu
W01

W02
W03
U01
U02
U03
U04
K01

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Student zna kryteria oceny poprawności mapy i przedstawień graficznych danych liczbowych.
Student zna podstawy teorii przekazu informacji (aspekt graficzny) oraz wie od czego zależy
czytelność przekazu.
Student zna podstawy teorii przekazu informacji (aspekt graficzny) oraz wie od czego zależy
czytelność przekazu.
Student zna zasady umieszczania opisów na mapach.
Student potrafi dopasować sposób prezentacji danych do ich rodzaju oraz problemu przestrzennego,
który jest analizowany.
Student potrafi posługiwać się funkcjami wizualizacji danych w programie ArcGIS oraz wybranym
programem graficznym.
Student potrafi samodzielnie przygotować wizualizację wyników analiz zadanego problemu
przestrzennego.
Student przygotuje mapę do publikacji w materiałach informacyjnych.
Student dba o jakość i staranność wykonywanych zadań.

Odniesienie do efektów
dla programu kształcenia
na kierunku
K2_W10 (+)

K2_W10 (+)
K2_W10 (+)
K2_U03, K2_U04
K2_U03, K2_U04
K2_U03, K2_U04
K2_U03, K2_U04
K2_K07 (+)

Rok
akademicki:

Grupa przedmiotów:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Podstawy cyfrowego opracowywania rysunków
technicznych

Tłumaczenie nazwy na jęz.
angielski3):

Specialisation - Basics of digital technical drawing

Kierunek studiów4):

Wydział Leśny

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Michał Brach

Prowadzący zajęcia6):

Dr inż. Michał Brach

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) kierunkowy

b) stopień 2, rok 2

Cykl dydaktyczny10):

Semestr 2, zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele
przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie sporządzania prostych
rysunków technicznych z wykorzystaniem oprogramowania CAD.

Formy dydaktyczne, liczba
godzin13):

Ćwiczenia laboratoryjne: 15 godzin.

Metody dydaktyczne14):

Indywidualne projekty studenckie.

Pełny opis przedmiotu15):

Ćwiczenia:
Obsługa oprogramowania AutoCAD, tworzenie rysunków w dwóch wymiarach, w rzucie prostokątnym i
aksonometrii, wymiarowanie, wydruk rysunku w skali, kalibracja obrazu rastrowego, wprowadzanie danych z
pomiarów przestrzeni, definiowanie układu współrzędnych. Wybrane prace są drukowane i oceniane.

Wymagania formalne
(przedmioty
wprowadzające)16):

Systemy informacji przestrzennej, Inżynieria leśna

Założenia wstępne17):

Student zna podstawy obsługi komputera na poziomie wymaganym w szkole średniej.

Efekty kształcenia18):

U01 – potrafi posługiwać informatycznym programem
graficznym.
U02 – potrafi stosować w praktyce poznane zasady i
metody rysunku technicznego.

ECTS

1

c) stacjonarne 2. stopnia

U03 – potrafi czytać i rozumie treść prostych
rysunków technicznych.

U01, U02, U03 – prace projektowe realizowane w ramach ćwiczeń.
Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):
Forma dokumentacji
osiągniętych efektów
kształcenia 20):

Złożone prace z oceną. Zbiorcza, imienna lista ocen za poszczególne zadania.

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

30

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

0,5

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

0,5

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr/symbol
efektu
U01
U02
U03

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
potrafi posługiwać się przyrządami kreślarskimi oraz informatycznym programem graficznym.
potrafi stosować w praktyce poznane zasady i metody rysunku technicznego.
potrafi czytać i rozumieć treść prostych rysunków technicznych.

Odniesienie do efektów
dla programu
kształcenia na kierunku
K2_U04
K2_U04
K2_U04

Rok akademicki:

Grupa przedmiotów:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Techniki geoinformacyjne

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Geoinformation techniques

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr hab. Krzysztof Będkowski

Prowadzący zajęcia6):
Jednostka realizująca7):

Leśny

Status przedmiotu9):

a) specjalizacja

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

ECTS 2)

2,5

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):

Cykl dydaktyczny10):

Numer katalogowy:

b) stopień 2…….

rok 2……

c) stacjonarne / niestacjonarne

Jęz. wykładowy11): w języku
Semestr 2 zimowy
polskim
Przedmiot wyjaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące wykorzystania w leśnictwie metod geostatystyki analizy danych przestrzennych, cyfrowych metod przetwarzania obrazów lotniczych i satelitarnych oraz
umożliwia nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie sporządzania prostych rysunków
technicznych z wykorzystaniem oprogramowania CAD.

m)

Wykład……………………………………………………………………………………; liczba godzin 6

n)

Ćwiczenia laboratoryjne…………………………………………………………………… liczba godzin 51;

Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne.
Geostatystyka w leśnictwie (15 godz.)
Wykłady:
 Dystrybucja przestrzenna.
 Pojęcie i metody geostatystyki.
 Semiwariancja i jej modelowanie
 Kriging i rodzaje krigingu.
Ćwiczenia:
 Badanie zbioru danych: rozkład, wartości odstające, trend, zmienność w różnych kierunkach.
 Transformacja danych.
 Modelowanie semiwariancji.
 Określenie anizotropii.
 Interpolacja krigingiem.
 Ocena wyników interpolacji.
Metody cyfrowe w teledetekcji (30 godz.)
Ćwiczenia:

Pełny opis przedmiotu15):














Obrazy cyfrowe – pochodzenie i własności.
Współczesne technologie pozyskiwania i przetwarzania obrazów lotniczych (tworzenie ortoobrazów).
Poprawianie jakości radiometrycznej obrazów - operacje na kontraście, progowanie, kwantowanie,
zmiana jasności. Operacje progowania i kwantowania jako proste metody tematycznej klasyfikacji
treści obrazów.
Filtracje – filtracja w dziedzinie obrazu i filtracja w dziedzinie częstotliwości.
Wizualizacja obrazów – modele barw, pseudokolor, tworzenie i zastosowania kompozycji barwnych.
Operacje w przestrzeni barw – transformacje RGB-IHS oraz metodą głównych składowych (PCA).
Indeksy spektralne i indeksy wegetacyjne. Zastosowanie indeksów w ocenie stanu roślinności.
Metody klasyfikacji nadzorowanej i nienadzorowanej treści obrazów.
Zastosowanie metod klasyfikacji (m.in. ISODATA, najmniejszej odległości, największego
prawdopodobieństwa) do analizy użytkowania/pokrycia terenu, składu gatunkowego i stanu
zdrowotnego drzewostanów i in.
Detekcja zmian w środowisku (wykorzystanie obrazów pochodzących z różnych terminów rejestracji).
Podstawy klasyfikacji obiektowej (OBIA).
Mozaikowanie obrazów.

Podstawy cyfrowego opracowywania rysunków technicznych (15 godz.)
Ćwiczenia:
Obsługa oprogramowania AutoCAD, tworzenie rysunków w dwóch wymiarach, w rzucie prostokątnym i
aksonometrii, wymiarowanie, wydruk rysunku w skali, kalibracja obrazu rastrowego, wprowadzanie danych z
pomiarów przestrzeni, definiowanie układu współrzędnych.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Geomatyka w leśnictwie.

Założenia wstępne17):

Studenci powinni posiadać wiedzę i podstawowe umiejętności z zakresu systemów informacji przestrzennej oraz
fotogrametrii i teledetekcji.

Efekty kształcenia18):

W01 – opisuje charakter danych przestrzennych;
definiuje pojęcie dystrybucji przestrzennej; wskazuje
przesłanki stosowania metod interpolacji; wymienia
zalety interpolacji metodami probabilistycznymi.
W02 – definiuje pojęcie semiwariancji; wymienia
modele teoretyczne wykorzystywane do modelowania
semiwariancji; nazywa parametry semiwariancji.
W03 – definiuje pojęcie krigingu; nazywa i krótko
charakteryzuje rodzaje krigingu.
W04 - Zna źródła pozyskiwania i własności obrazów
cyfrowych lotniczych i satelitarnych.
W05 – Zna metody poprawy jakości obrazów,
wykonywania
kompozycji
barwnych,
operacji
międzykanałowych, tworzenia indeksów spektralnych
oraz klasyfikacji treści obrazów.
W06 – Zna zasady mozaikowania obrazów.
U01 – przeprowadza analizę zbioru danych
pomiarowych stosując: histogram, analizę wartości
odstających, analizę trend; ocenia potrzebę
transformacji danych i usunięcia trendu.
U02 – dobiera właściwe wartości parametrów
semiwariancji; wykonuje analizę anizotropii i analizy
kierunkowe; interpretuje błędy modelu teoretycznego i
ocenia przydatność tego modelu.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

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

U03 – tworzy warstwy wynikowe interpolacji
krigingiem; wykonuje prognozę w punktach nie
objętych pomiarami.
U04 – Potrafi zastosować operacje z zakresu
cyfrowego przetwarzania obrazów do oceny stanu
środowiska w tym lasów.
U05 – Potrafi pozyskiwać, przetwarzać i
prezentować
informacje
o
środowisku
przyrodniczym, a szczególnie o lesie, posługując
się nowoczesnymi technologiami teledetekcji.
U06 – Dba o jakość i staranność wykonywanych
opracowań.
U07 – potrafi posługiwać się informatycznym
programem graficznym.
U08 – potrafi stosować w praktyce poznane
zasady i metody rysunku technicznego.
U09 – potrafi czytać i rozumie treść prostych
rysunków technicznych.
K01 – rozumie potrzeby uzupełnienia i
doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.
K02 – potrafi odpowiednio określić priorytety
służące realizacji określonego przez siebie
zadania.

Zgodnie z opisami przedmiotów fakultatywnych - Metody cyfrowe w teledetekcji, Geostatystyka w leśnictwie
oraz Podstawy cyfrowego opracowywania rysunków technicznych - składających się na specjalizację
(semestr 2)
Zgodnie z opisami przedmiotów fakultatywnych - Metody cyfrowe w teledetekcji, Geostatystyka w leśnictwie
oraz Podstawy cyfrowego opracowywania rysunków technicznych - składających się na specjalizację
(semestr 2)
Zgodnie z opisami przedmiotów fakultatywnych - Metody cyfrowe w teledetekcji, Geostatystyka w leśnictwie
oraz Podstawy cyfrowego opracowywania rysunków technicznych - składających się na specjalizację
(semestr 2)
Wykłady oraz ćwiczenia w laboratorium komputerowym.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Tracz W. 2010. Geostatystyka w leśnym GIS. [w:] Geomatyka w Lasach Państwowych, cz.1 – Podstawy. Centrum Informacyjne Lasów
Państwowych. http://geomatyka.lasy.gov.pl/web/geomatyka/nauka_public
2. Zawadzki J. 2005. Wykorzystanie metod geostatystycznych w badaniach środowiska przyrodniczego. Oficyna wydawnicza Politechniki
Warszawskiej. Warszawa.
3. Webster R., Oliver M. 2007. Geostatistics for Environmental Scientists. John Wiley and Sons.
4. Using ArcGIS Geostatistical Analyst. 2003. ESRI
5. Adamczyk J., Będkowski K. 2005, 2007. Metody cyfrowe w teledetekcji. Wydawnictwo SGGW.
6. Zagajewski B., Jarocińska A., Olesiuk D., 2010: Metody i techniki badań geoinformatycznych. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
7. Lillesand T.M., Kiefer R.W., 1994: Remote sensing and image interpretation. John Wiley & Sons, New York
8. Kurczyński Z. 2006. Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi. T.1,2. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
9. 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.
10. 6. Piekarski E. 2000. Podstawy fotogrametrii i fotointerpretacji leśnej. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
11. Czarnecki, B. 2002. Rysunek techniczny i planistyczny. Wyższa Szkoła Finansów i Zarzadzania w Białymstoku, Białystok. Pikoń, A. 1998. AutoCad
14PL Pierwsze Kroki. Wyd. HELION, Gliwice.
12. Sikorski, P. 2006. AutoCAD w architekturze krajobrazu. Wyd. SGGW, Warszawa.
13. Wawer, M. 2006. Grafika inżynierska: przykłady modelowania 2 D i 3 D. Wyd. SGGW, Warszawa.
14. Woźniak, M. A. 2004. Planowanie elementów środowiska. Wyd. eMPi, Poznań.
UWAGI24):
Poszczególne części specjalizacji, tj. Metody cyfrowe w teledetekcji, Geostatystyka w leśnictwie oraz Podstawy cyfrowego opracowywania rysunków
technicznych, są oddzielnymi przedmiotami fakultatywnymi dla studentów z 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:

91 h

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

2,5 ECTS

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

2,5 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
efektu
W01
opisuje charakter danych przestrzennych; definiuje pojęcie dystrybucji przestrzennej;
wskazuje przesłanki stosowania metod interpolacji; wymienia zalety interpolacji metodami
probabilistycznymi.
W02
definiuje pojęcie semiwariancji; wymienia modele teoretyczne wykorzystywane do
modelowania semiwariancji; nazywa parametry semiwariancji
W03
definiuje pojęcie krigingu; nazywa i krótko charakteryzuje rodzaje krigingu

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W01

K2_W01;
K2_W01

W04

Zna źródła pozyskiwania i własności obrazów cyfrowych lotniczych i satelitarnych.

K2_W01, K2_W06, K2_W07

W05

Zna metody poprawy jakości obrazów, wykonywania kompozycji barwnych, operacji

K2_W01, K2_W06, K2_W07

międzykanałowych, tworzenia indeksów spektralnych oraz klasyfikacji treści obrazów.
W06

Zna zasady mozaikowania obrazów.

K2_W01, K2_W06, K2_W07

U01

przeprowadza analizę zbioru danych pomiarowych stosując: histogram, analizę wartości
odstających, analizę trend; ocenia potrzebę transformacji danych i usunięcia trendu.
dobiera właściwe wartości parametrów semiwariancji; wykonuje analizę anizotropii i
analizy kierunkowe; interpretuje błędy modelu teoretycznego i ocenia przydatność tego
modelu.
tworzy warstwy wynikowe interpolacji krigingiem; wykonuje prognozę w punktach nie
objętych pomiarami.
Potrafi zastosować operacje z zakresu cyfrowego przetwarzania obrazów do oceny stanu

K2_U01

środowiska w tym lasów.

K1_K01

Potrafi pozyskiwać, przetwarzać i prezentować informacje o środowisku przyrodniczym, a

K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U09,

szczególnie o lesie, posługując się nowoczesnymi technologiami teledetekcji.

K2_U10

Potrafi pracować w zespole i organizować jego pracę

K2_K03, K2_K04

U02

U03
U04

U05

U06

U08
U09
K01

potrafi posługiwać się przyrządami kreślarskimi oraz informatycznym programem
graficznym.
potrafi stosować w praktyce poznane zasady i metody rysunku technicznego.
potrafi czytać i rozumieć treść prostych rysunków technicznych.
rozumie potrzeby uzupełnienia i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

K02

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania.

U07

K2_U04; K2_U05

K2_U04
K2_U01, K2_U04, K2_U09, K2_U10,

K2_U04
K2_U04
K2_U04
K2_K11
K2_K05

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

6
51
10h
6
15h
2
1
91h
2,5 ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady
6
Ćwiczenia laboratoryjne
51h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
10h
Egzamin
1h
Razem:
68h
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
51h
przygotowanie projektu
6
Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych
15h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
10h
Razem:
82h
2,5 ECTS

Rok akademicki:

Grupa przedmiotów:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Techniki geoinformacyjne

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Geoinformation techniques

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr hab. Krzysztof Będkowski

Prowadzący zajęcia6):
Jednostka realizująca7):

Leśny

Status przedmiotu9):

a) specjalizacja

Założenia i cele przedmiotu12):

Metody dydaktyczne14):

3,5

b) stopień 2…….

rok 3……

c) stacjonarne / niestacjonarne

Jęz. wykładowy11): w języku
Semestr 3 letni
polskim
Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania katastru w Polsce ze
szczególnym uwzględnieniem Lasów Państwowych, prawnych uwarunkowań procesów gospodarowania
nieruchomościami w warunkach rynkowych, znaczenia prawa własności nieruchomości w kontekście
zarządzania przestrzenią oraz osiągnięcie praktycznej umiejętności tworzenia poprawnych i czytelnych map na
podstawie różnego typu danych przestrzennych.

a)
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

ECTS 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):

Cykl dydaktyczny10):

Numer katalogowy:

b)

Wykład……………………………………………………………………………………; liczba godzin 40

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

Wykłady, ćwiczenia kameralne.
Kataster w leśnictwie
Pojęcia podstawowe. Historia katastru. Kataster austriacki. Kataster pruski. Ewidencja gruntów po II wojnie
światowej. Podstawy prawne ewidencji gruntów, budynków i lokali. Zakładanie i prowadzenie ewidencji oraz
szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją. Modernizacja ewidencji. Zintegrowany System Informacji o
Nieruchomościach. Kataster 3D. Wykorzystanie ewidencji gruntów. Ewidencja gruntów, budynków i lokali w
Lasach Państwowych. Kataster za granicą.
Zarządzanie nieruchomościami – podstawy prawne

Pełny opis przedmiotu15):

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

Efekty kształcenia18):

Źródła prawa dot. nieruchomości. Kodeks cywilny jako podstawowa norma ogólna regulująca stosunki prawne,
w tym prawo własności i inne prawa do rzeczy. Prawo rzeczowe: istota prawa rzeczowego; pojęcie rzeczy i
możliwości jej identyfikacji; własność jako podstawowa forma korzystania z rzeczy; pojęcie nieruchomości,
nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe; problemy prawne wynikające ze stosunków sąsiedzkich
nieruchomości. Korzystanie z przygranicznych pasów ziemi, rozgraniczania nieruchomości i utrzymanie granic,
służebności gruntowe, imisje.; nabycie i utrata własności rzeczy (w szczególności nieruchomości); Umowa o
przeniesienie własności, zasiedzenie, przemilczenie, egzekucja sądowa, orzeczenia sądów, nacjonalizacja,
wywłaszczenie; współwłasność. Współwłasność w częściach ułamkowych, współwłasność łączna,
współwłasność przymusowa, wspólnoty gruntowe. Ochrona własności i ochrona posiadania. Użytkowanie
wieczyste. Ograniczone prawa rzeczowe. Hipoteka. Stosunki obligacyjne dotyczące nieruchomości: najem i
dzierżawa. Podziały nieruchomości, opłata adiacencka. Wywłaszczanie nieruchomości.
Metody wizualizacji danych przestrzennych
Kryteria oceny map: skala i odwzorowanie kartograficzne, pełność treści, jakość generalizacji, aktualność mapy,
jakość szaty graficznej. Zasady redakcji opisów na mapach. Zmienne wizualne.
Metody przedstawienia danych na mapach – ilościowe i jakościowe oraz ich powiązanie z rodzajem danych.
Przedstawienie graficzne danych przestrzennych: metody zasięgów, chorochromatyczna, sygnatur, kropkowa,
kartodiagram, kartogram, izolinie. Metody przedstawiania danych trójwymiarowych. Mapy ogólnogeograficzne i
tematyczne o charakterze przyrodniczym. Przygotowanie mapy do prezentacji elektronicznej oraz do druku.
Przegląd dostępnych narzędzi internetowych do wizualizacji map oraz wykorzystanych w nich metod
prezentacji. Przegląd oprogramowania do tworzenia map wraz z możliwościami i ograniczeniami.
Geodezja i kartografia. Fotogrametria i teledetekcja. Zaliczony przedmiot podstawy użytkowania map lub inny
obejmujący podobny zakres merytoryczny.
Elementarna wiedza i umiejętności w zakresie geodezji i kartografii, systemów informacji przestrzennej oraz
fotogrametrii i teledetekcji. Student zna w teorii i praktyce podstawowe zasady redakcji i użytkowania map,
potrafi posługiwać się oprogramowaniem ArcGIS lub innym równorzędnym.
W01 – zna historyczne uwarunkowania i zasady U02 - potrafi rozwiązywać proste problemy z zakresu
funkcjonowania katastru w Polsce,
prawnych aspektów gospodarowania
W02 – zna zasady funkcjonowania katastru w nieruchomościami.
wybranych krajach Europy i kierunki jego modernizacji
w Polsce,
U03 – potrafi dopasować sposób prezentacji danych
W03 – zna procedury rozgraniczenia nieruchomości,
do ich rodzaju oraz problemu przestrzennego, który
W04 - posiada wiedzę w zakresie części II, III (najem, jest analizowany.
dzierżawa) kodeksu cywilnego;
U04 – potrafi posługiwać się funkcjami wizualizacji
W05 - posiada elementarną wiedzę w zakresie
danych w programie ArcGIS oraz wybranym
podziałów nieruchomości, podziału i scalenia
programem graficznym.
nieruchomości, podziału i wymiany gruntów,

wywłaszczenia nieruchomości, opłat adiacenckich.
W06 – zna kryteria oceny poprawności mapy i
przedstawień graficznych danych liczbowych.
W07 – zna podstawy teorii przekazu informacji (aspekt
graficzny) oraz wie od czego zależy czytelność
przekazu.
W08 – zna zasady umieszczania opisów na mapach.
U01 – umie wykorzystać dane katastralne oraz,
korzystając z instrukcji, prowadzić prace związane z
jego aktualizacją na poziomie nadleśnictwa,

U05 – potrafi samodzielnie przygotować wizualizację
wyników analiz zadanego problemu przestrzennego.
U06 – potrafi przygotować mapę do publikacji w
materiałach informacyjnych.
K01 – docenia znaczenie czynnika społecznego w
procedurach związanych z katastrem.
K02 - rozumie potrzebę stałego dokształcania i
aktualizowania wiedzy związanej z zagadnieniami
gospodarki nieruchomościami
K03 – dba o jakość i staranność wykonywanych zadań
oraz uważa za istotną jakość informacji przestrzennej
przekazywanej w sposób graficzny.

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Zgodnie z opisami przedmiotów fakultatywnych - Kataster w leśnictwie, Zarządzanie nieruchomościami –
podstawy prawne oraz Metody wizualizacji danych przestrzennych - składających się na specjalizację (semestr
3)

Zgodnie z opisami przedmiotów fakultatywnych - Kataster w leśnictwie, Zarządzanie nieruchomościami –
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
podstawy prawne oraz Metody wizualizacji danych przestrzennych - składających się na specjalizację (semestr
kształcenia 20):
3)
Zgodnie z opisami przedmiotów fakultatywnych - Kataster w leśnictwie, Zarządzanie nieruchomościami –
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
podstawy prawne oraz Metody wizualizacji danych przestrzennych - składających się na specjalizację (semestr
końcową21):
3)
Miejsce realizacji zajęć22):

Wykłady oraz ćwiczenia w laboratorium komputerowym.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
4. Hycner R., 2004. Podstawy katastru. Uczelniane Wydawnictwo Naukowe AGH, Kraków.
5. Literatura uzupełniająca:
6. Felcenloben D., 2008. Rozgraniczanie nieruchomości. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Gall, Katowice.
7. Geodeta – czasopismo
8. Przegląd Geodezyjny – czasopismo.
9. Ignatowicz J., Stefaniuk K. 2009. Prawo rzeczowe. LexisNexis
10. Kisilowska H. (red.), 2009. Nieruchomości. Zagadnienia Prawne. LexisNexis.
11. Bieniek G., Rudnicki S. 2009. Nieruchomości. Problematyka prawna. LexisNexis
12. Medyńska-Gulij, B. 2011. Kartografia i geowizualizacja. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
13. Pasławski, J. red. 2006 lub 2010. Wprowadzenie do kartografii i topografii. Wyd. Nowa Era, Wrocław.
14. MacEachren A.M., 2004, How maps work. Representation, Visualization, and Design. Guilford Press.
15. Dykes J. i in., 2005, Exploring Geovisualization, Elsevier
UWAGI24):
Poszczególne części specjalizacji, tj. Kataster w leśnictwie, Zarządzanie nieruchomościami – podstawy prawne oraz Metody wizualizacji danych
przestrzennych, są oddzielnymi przedmiotami fakultatywnymi dla studentów z 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:

130 h

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

2,1 ECTS

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

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
efektu
W01

Zna historyczne uwarunkowania i zasady funkcjonowania katastru w Polsce,

W03
W04

Zna zasady funkcjonowania katastru w wybranych krajach Europy i kierunki jego
modernizacji w Polsce,
Zna procedury rozgraniczenia nieruchomości,
Posiada wiedzę w zakresie części II, III (najem, dzierżawa) kodeksu cywilnego;

W05

Posiada elementarną wiedzę w zakresie podziałów nieruchomości, podziału i scalenia

W02

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W08 (+)
K2_W13 (+)
K2_W02 (+)
K2_W09 (+)
K2_W09, K2_W15
K2_W09; K2_W11

nieruchomości, podziału i wymiany gruntów, wywłaszczenia nieruchomości, opłat
adiacenckich.
W06
W07

Zna kryteria oceny poprawności mapy i przedstawień graficznych danych liczbowych.
Zna podstawy teorii przekazu informacji (aspekt graficzny) oraz wie od czego zależy

K2_W10 (+)
K2_W10 (+)

W08
U01
U02

czytelność przekazu.
Zna zasady umieszczania opisów na mapach.
Umie wykorzystać dane katastralne oraz, korzystając z instrukcji, prowadzić prace
związane z jego aktualizacją,
Potrafi rozwiązywać proste problemy z zakresu prawnych aspektów gospodarowania

K2_W10 (+)
K2_U01 (+)
K2_U02 (+)
K2_W13

nieruchomościami.
U03
U04
U05
U06
K01
K02
K03

Potrafi dopasować sposób prezentacji danych do ich rodzaju oraz
przestrzennego, który jest analizowany.
Potrafi posługiwać się funkcjami wizualizacji danych w programie ArcGIS oraz
programem graficznym.
Potrafi samodzielnie przygotować wizualizację wyników analiz zadanego
przestrzennego.
Potrafi przygotować mapę do publikacji w materiałach informacyjnych.
Docenia znaczenie czynnika społecznego w procedurach związanych z
wielozadaniowym.
Rozumie potrzebę stałego dokształcania i aktualizowania wiedzy związanej z
zagadnieniami gospodarki nieruchomościami'
Dba o jakość i staranność wykonywanych zadań.

problemu

K2_U03, K2_U04

wybranym

K2_U03, K2_U04

problemu

K2_U03, K2_U04
K2_U03, K2_U04

katastrem

K2_K06 (+)
K2_K11
K2_K07 (+)

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

40
20

70

130h
3,5 ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady
40
Ćwiczenia laboratoryjne
20
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Egzamin
Razem:
60
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
20
przygotowanie projektu
Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Razem:
20
0,5 ECTS

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Zarządzanie nieruchomościami - Podstawy prawne

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Immovable management – Law princip

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Dariusz Korpetta

Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Dariusz Korpetta

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 specjalizacyjny

b) stopień II….

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11):

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu Przekazanie wiedzy w zakresie prawnych uwarunkowań procesów gospodarowania
nieruchomościami w warunkach rynkowych. Rozumienie znaczenie prawa własności nieruchomości w
kontekście zarządzania przestrzenią.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

o)

rok I

ECTS 2)

c) stacjonarne
polski

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

Metody dydaktyczne14):

Wykład; konsultacje

Pełny opis przedmiotu15):

Wykład:
Źródła prawa dot. nieruchomości. Kodeks cywilny jako podstawowa norma ogólna regulująca stosunki prawne, w
tym prawo własności i inne prawa do rzeczy. Prawo rzeczowe: istota prawa rzeczowego; pojęcie rzeczy i
możliwości jej identyfikacji; własność jako podstawowa forma korzystania z rzeczy; pojęcie nieruchomości,
nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe; problemy prawne wynikające ze stosunków sąsiedzkich
nieruchomości. Korzystanie z przygranicznych pasów ziemi, rozgraniczania nieruchomości i utrzymanie granic,
służebności gruntowe, imisje.; nabycie i utrata własności rzeczy (w szczególności nieruchomości); Umowa o
przeniesienie własności, zasiedzenie, przemilczenie, egzekucja sądowa, orzeczenia sądów, nacjonalizacja,
wywłaszczenie; współwłasność. Współwłasność w częściach ułamkowych, współwłasność łączna,
współwłasność przymusowa, wspólnoty gruntowe. Ochrona własności i ochrona posiadania. Użytkowanie
wieczyste. Ograniczone prawa rzeczowe. Hipoteka. Stosunki obligacyjne dotyczące nieruchomości: najem i
dzierżawa. Podziały nieruchomości, opłata adiacencka. Wywłaszczanie nieruchomości.

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

Efekty kształcenia18):

01. Student posiada wiedzę w zakresie części II, III (najem, dzierżawa) kodeksu cywilnego;
02. Student posiada elementarną wiedzę w zakresie podziałów nieruchomości, podziału i scalenia
nieruchomości, podziału i wymiany gruntów, wywłaszczenia nieruchomości, opłat adiacenckich.
03. Student potrafi rozwiązywać proste problemy z zakresu prawnych aspektów gospodarowania
nieruchomościami.
04. wykazuje potrzebę stałego dokształcania i aktualizowania wiedzy związanej z zagadnieniami
gospodarki nieruchomościami'
Efekty kształcenia 01 do 03 są weryfikowane w postaci kollokwium pisemnego LUB USTNEGO.

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

Karty egzaminacyjne; lub karty pytań ustnych

Miejsce realizacji zajęć22):

Sala audytoryjna

ocena zadań realizowanych na zajęciach – ocena kolokwium – 100 %

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Ignatowicz J., Stefaniuk K. 2009. Prawo rzeczowe. LexisNexis.
2. Kisilowska H. (red.), 2009. Nieruchomości. Zagadnienia Prawne. LexisNexis.
3. Bieniek G., Rudnicki S. 2009. Nieruchomości. Problematyka prawna. LexisNexis.
UWAGI24):
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

30 h

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

1 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe,
itp.:
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Wymienione w wierszu efekty kształcenia z zakresie:

01

Student posiada wiedzę w zakresie części II, III (najem, dzierżawa) kodeksu cywilnego;

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W09, K2_W15

02

Student posiada elementarną wiedzę w zakresie podziałów nieruchomości, podziału i

K2_W09; K2_W11

Nr /symbol efektu

scalenia nieruchomości, podziału i wymiany gruntów, wywłaszczenia nieruchomości, opłat
adiacenckich.
03

Student potrafi rozwiązywać proste problemy z zakresu prawnych aspektów

K2_W13

gospodarowania nieruchomościami.
04

wykazuje potrzebę stałego dokształcania i aktualizowania wiedzy związanej z
zagadnieniami gospodarki nieruchomościami'

K2_K11

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Geomatyka w leśnictwie

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Geomatics in forestry

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr hab. Krzysztof Będkowski, prof. SGGW

Prowadzący zajęcia6):
Jednostka realizująca7):

Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy
……………………….

Cykl dydaktyczny10):

Semestr 1 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 2…….

rok 1……

c) stacjonarne / niestacjonarne

Jęz. wykładowy11): w języku
polskim
W ramach przedmiotu studenci poznają współczesne zaawansowane metody pozyskiwania i przetwarzania
na potrzeby leśnictwa danych przestrzennych, pochodzących z pomiarów bezpośrednich, obrazów
lotniczych i satelitarnych, lotniczego skanowania laserowego oraz z istniejących zewnętrznych baz danych
wektorowych, rastrowych i opisowych.
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z:
sposobami przetwarzania metodami cyfrowymi i wykorzystania w leśnictwie informacji obrazowych
(obrazy lotnicze i satelitarne, dane skanowania laserowego) do określania cech taksacyjnych
drzewostanów, oceny stanu zdrowotnego lasów i inwentaryzacji zapasu,
metodami analiz przestrzennych służącymi do rozwiązywania bieżących problemów w gospodarstwie
leśnym, z uwzględnieniem leśnej mapy numerycznej i zewnętrznych baz danych udostępnianych
przez sieć Internet,
kształtowanie postaw praktycznego wykorzystania danych przestrzennych i narzędzi do ich
przetwarzania w gospodarce leśnej.
Przedmiot nawiązuje do zagadnień merytorycznych z zakresu geodezji, kartografii, fotogrametrii i
teledetekcji.
p)

Wykład…………………………………………………………… ……; liczba godzin 10 (5×2);

q)

Ćwiczenia laboratoryjne…………………………………………………; liczba godzin 30 (15×2);

r)

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

s)

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

Wykład, ćwiczenia laboratoryjne.
Wykłady

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

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

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

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

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

Pełny opis przedmiotu15):

Ćwiczenia







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

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Geodezja leśna, systemy informacji przestrzennej, fotogrametria i teledetekcja

Założenia wstępne17):

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

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

Efekty kształcenia18):

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

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Efekty 1 do 8 – kolokwia pisemne na ćwiczeniach (2 w ciągu semestru), lub jedno kolokwium poprawkowe
(w sesji poprawkowej).

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

Efekty 1 do 8 – kolokwia pisemne na ćwiczeniach (2 w ciągu semestru), lub jedno kolokwium poprawkowe
(w sesji poprawkowej).
Kolokwia pisemne na ćwiczeniach (2 w ciągu semestru) – waga po 50%. W przypadku
nieusprawiedliwionego braku ocen (nieobecność na zajęciach) - kolokwium poprawkowe – waga 100%.
Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem programów do przetwarzania danych przestrzennych oraz
Miejsce realizacji zajęć22):
obrazów cyfrowych i pomiarów fotogrametrycznych.
Literatura podstawowa (poz. 1, 2) i uzupełniająca (poz. 3-7)23):
1. Geomatyka w Lasach Państwowych. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa 2010. Elektroniczna wersja do pobrania ze strony
www.geomatyka.lasy.gov.pl/web/geomatyka
2. Adamczyk J., Będkowski K. Wyd. I 2005, Wyd. II 2007. Metody cyfrowe w teledetekcji. Wydawnictwo SGGW.
3. Kurczyński Z. 2006. Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi. T.1,2. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
4. Remote Sensing of Environment. Elsevier Science. Biblioteka SGGW. Wykaz pełnotekstowych czasopism elektronicznych SGGW.
5. International Journal of Remote Sensing. Taylor & Francis Group. Biblioteka SGGW. Wykaz pełnotekstowych czasopism elektronicznych SGGW.
6. Piekarski E. 2000. Podstawy fotogrametrii i fotointerpretacji leśnej. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
7. Czasopisma: „Roczniki Geomatyki”, „Teledetekcja Środowiska”, „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” – wszystkie dostępne w
Internecie.
UWAGI24): Obowiązuje konieczność zaliczenia obydwu kolokwiów. Kolokwia poprawkowe odbywają się w sesji poprawkowej (wrzesień). Przeliczanie
punktów na oceny: 90-100% punktów – ocena bdb, 80-89% - db+, 70-79% - db, 60-69% - dst+, 50-59% dst, 0-49% ndst. Obowiązek obecności na
ćwiczeniach zgodnie z aktualnym regulaminem studiów.

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Hodowla lasu

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Silviculture

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Prof. dr hab. Henryk Żybura

Prowadzący zajęcia6):

Prof. dr hab. Henryk Żybura; prof. dr hab. Tadeusz Andrzejczyk; dr inż. Stanisław Drozdowski;
dr inż. Jacek Zajączkowski; dr inż. Leszek Bolibok; dr inż. Włodzimierz Buraczyk

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny SGGW – Katedra Hodowli Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot podstawowy

b) stopień: 2

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni

Jęz. wykładowy11):

Założenia i cele przedmiotu12):

ECTS 2)

rok: 1

c) studia stacjonarne
Polski

Zaznajomienie studentów z nowoczesnymi ideami hodowli lasu, w tym koncepcją półnaturalnej hodowli lasu
jako narzędziem praktycznej realizacji idei leśnictwa wielofunkcyjnego i trwale zrównoważonej gospodarki
leśnej

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Wykłady (20h); ćwiczenia terenowe (30h)

Metody dydaktyczne14):

Wykłady (prezentacje); grupowy projekt; dyskusja; studium przypadku; konsultacje

Pełny opis przedmiotu15):

3

Tematyka wykładów: a) Prawa i prawidłowości w lasach naturalnych i ich wykorzystanie w gospodarce
leśnej; półnaturalna hodowla lasu - teoria i praktyka; b) Odporność i stabilność drzewostanów – naturalne i
sztuczne sposoby oddziaływania;
c) Modyfikowane formy rębni;
d) Racjonalizacja zabiegów
pielęgnacyjnych i odnowieniowych – oszczędności i straty; e) Przebudowa drzewostanów; f) Alternatywne
sposoby hodowli drzew leśnych; g) Obce gatunki drzew i krzewów leśnych w hodowli lasu; h) Perspektywy
rozwoju hodowli lasu.
Podczas ćwiczeń terenowych studenci wykonują grupowe projekty prac hodowlanych w wybranych leśnych
obiektach doświadczalnych o złożonej strukturze przestrzennej oraz uczestniczą w objeździe wybranego
nadleśnictwa i prezentacjach przykładów odnowienia i przebudowy drzewostanów

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

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

Efekty kształcenia18):

Student (-ka):
01 - zna i rozumie konsekwencje zmieniających się
uwarunkowań zewnętrznych (potrzeby i oczekiwania
społeczne względem lasów) dla sposobów
formułowania i realizacji celów hodowlanych;
02 - potrafi zdefiniować istotę półnaturalnej hodowli
lasu oraz scharakteryzować jej główne komponenty i
kierunki działań;
03 - dysponuje zaawansowaną wiedzą na temat
planowania i realizacji rębni złożonych w szerokim
zakresie warunków siedliskowo-drzewostanowych;

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Efekty 01, 02, 03, 04, 05 – oceny z dwóch sprawdzianów (w skali 2.0-5.0)
Efekty 03, 04, 05 – ocena z projektu grupowego, uwzględniająca indywidualne
zaangażowanie studentów, w skali j.w.

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

Dokumentacja do wglądu dla studentów: Imienne arkusze sprawdzianów; imienne projekty
Dokumentacja wewnętrzna: zestawy pytań, szczegółowe dane do projektów
Do weryfikacji efektów pracy służą trzy oceny: z części teoretycznej-wykładowej (waga 0%), z projektu
(20%) oraz z tematyki objazdu terenowego wybranego nadleśnictwa (20%)
Wykłady odbywają się w salach dydaktycznych Wydziału Leśnego w Warszawie; zajęcia terenowe
odbywają się w lasach Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie oraz w wybranym
nadleśnictwie Dyrekcji Lasów w Łodzi

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1.
Bernadzki E. Cięcia odnowieniowe. Poradnik leśniczego. PWRiL. Warszawa. 2000.
2. Ilmurzyński E. Szczegółowa hodowla lasu. PWRiL. Warszawa. 1969.
3. Ilmurzyński E., Włoczewski T. Hodowla Lasu. PWRiL. Warszawa. 2003.
4. Jaworski A. Hodowla lasu. Cz. I-III. PWRiL. Warszawa. 2012
5. Jaworski A. Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania i pielęgnacji drzewostanów. PWRiL. Warszawa. 2004.

6.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Leibundgut H. Pielęgnowanie drzewostanów. PWRiL. Warszawa. 2001.
7.
Murat E. Poradnik hodowcy lasu. Wydawnictwo Świat. Warszawa. 1999.
Murat E. Szczegółowa hodowla lasu. Wydawnictwo Świat. Warszawa. 2002.
9.
Poznański R., Jaworski A. Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich. CILP. Warszawa. 2000.
Puchalski T. Rębnie w gospodarstwie leśnym. Poradnik leśniczego. PWRiL. Warszawa. 2000.
Puchalski T., Prusinkiewicz Z. Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego. PWRiL. Warszawa.1990.
Szymański S. Ekologiczne podstawy hodowli lasu. PWRiL. Warszawa. 2001.
Siedliskowe podstawy hodowli lasu. DGLP w Warszawie. ORWLP w Bedoniu. Warszawa 2004.
Trzebieże. Poradnik leśniczego. Praca zbiorowa. PWRiL. Warszawa. 1999.
Włoczewski T. Ogólna hodowla lasu. PWRiL. Warszawa. 1968.
Zasady Hodowli Lasu. DGLP. ORWLP w Bedoniu. Warszawa. 2003.
Andrzejczyk T., Brzeziecki B., Twaróg J. 1997. Półnaturalna hodowla lasu. Las Polski 7: 5-7, 23.
Andrzejczyk T., Brzeziecki B. 1997. Fazy rozwojowe drzewostanów a zachowanie różnorodności ekosystemów leśnych. Las Polski 8: 5-7, 18.
Bernadzki E., Brzeziecki B. 2000. Ochrona przyrody – leśnictwo. Konflikt? Echa Leśne 5 (469): 8-11.
Bilski M., Brzeziecki B. 2005. Wpływ trzebieży przerębowej na zróżnicowanie strukturalne drzewostanu. Sylwan 4: 21-33.
Brzeziecki B. 2005. Wpływ trzebieży na zróżnicowanie strukturalne drzewostanów sosnowych. Sylwan 10: 11-19.
Brzeziecki B., Kornat A. 2011. Kształtowanie zróżnicowanej struktury drzewostanów z wykorzystaniem metody BDq. Sylwan 155 (9): 589-598.
Bellon S., Tumiłowicz J., 1977. Obce gatunki drzew w gospodarstwie leśnym. PWRiL, Warszawa
Gorzelak A., 2000. Zalesienie terenów porolnych. IBL, Warszawa
Instytut Dendrologii PAN, 1989. Życie drzew w skażonym środowisku

UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Siedliskoznawstwo leśne

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Forest site science

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Prof. dr hab. Tadeusz Andrzejczyk

Prowadzący zajęcia6):

Prof. dr hab. Tadeusz Andrzejczyk dr Wojciech Ożga dr inż. Jacek Zajączkowski

Jednostka realizująca7):

Katedra Hodowli Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

LEŚNY

Status przedmiotu9):

a) przedmiot podstawowy

b) stopień II

Cykl dydaktyczny10):

Semestr letni

Jęz. wykładowy11):

Założenia i cele przedmiotu12):

ECTS 2)

rok I Sem. 1

c) stacjonarne
Polski

Celem przedmiotu jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego
(geograficznego) oraz wykazanie interakcji zachodzących między poszczególnymi komponentami szeroko
rozumianego siedliska (klimat, warunki geologiczno-geomorfologiczne, hydrologiczne i gleba) i lasem;
wykorzystanie informacji o środowisku i czynnikach siedliskowych w hodowli lasu i typologii leśnej.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

wykłady (15h); ćwiczenia kameralne projektowe i audytoryjno-seminaryjne (15h);

Metody dydaktyczne14):

Wykład, opracowanie i interpretacja danych meteorologicznych, glebowych i geologicznych; dyskusja;
indywidualne projekty;

Pełny opis przedmiotu15):

2

Program wykładów: a) Pojęcie i zakres siedliskoznawstwa leśnego; główne komponenty środowiska
przyrodniczego; podział czynników siedliskowych; b) Klimatyczne uwarunkowania siedliska: interakcje
zachodzące między klimatem i pozostałymi elementami środowiska geograficznego; możliwości
wykorzystania danych ze standardowych pomiarów meteorologicznych do oceny warunków klimatycznych;
znaczenie czynników: radiacyjnego, cyrkulacyjnego i fizycznogeograficznego w kształtowaniu klimatu
Polski; c) Geologiczne i geomorfologiczne uwarunkowania siedlisk nizinnych i siedlisk górskich (na
przykładzie Karpat); zlodowacenia i polodowcowe formy terenu; podział utworów czwartorzędowych i ich
rola glebo- i siedliskotwórcza; d) Hydrologiczne uwarunkowania siedlisk; podział siedlisk hydrologicznych
według H. Okruszki; typy zasilania hydrologicznego mokradeł; ujecie siedlisk hydrologicznych i czynnika
wilgotnościowego w typologii siedlisk leśnych; e) Glebowe uwarunkowania siedlisk; żyzność i zasobność
gleby; wpływ właściwości gleby na wzrost sosny.
Program ćwiczeń kameralnych: a) Określenie warunków klimatycznych krain przyrodniczo – leśnych na
podstawie 30-letniej serii pomiarowej; ocena stopnia kontynentalizmu klimatycznego krain przyrodniczo–
leśnych wg wybranych wskaźników; określanie warunków topoklimatycznych; klimat lokalny lasu;
charakterystyka wybranych elementów klimatu lasu;
b) Określenie związku między warunkami
geologicznymi danego obszaru a warunkami glebowymi (typy gleb), potencjalnymi zespołami leśnymi i
typami siedliskowymi lasu; waloryzacja przyrodniczo-siedliskowa wybranego nadleśnictwa; c) Analiza i
interpretacja wyników laboratoryjnych gleby: określenie typu, podtypu, gatunku i rodzaju gleby; ocena
żyzności gleby na podstawie indeksu troficzności gleby leśnej; określenie zapasu wody całkowitej i wody
użytecznej; określenie typu gospodarki wodnej gleby.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

fitosocjologia, gleboznawstwo, meteorologia i klimatologia, hydrologia, typologia leśna;

Założenia wstępne17):

Podstawowa wiedza z meteorologii i klimatologii leśnej, gleboznawstwa, hydrologii i typologii leśnej

Efekty kształcenia18):

Student:
01 – zna komponenty i czynniki siedliskowe oraz
wskazuje zależności między nimi
02 – wyjaśnia rolę i zróżnicowanie poszczególnych
czynników siedliskowych;
03 – definiuje różne typy siedlisk przyrodniczych (w
tym siedliska hydrogeniczne);
04 – wskazuje czynniki kształtujące warunki
siedliskowe w różnej skali przestrzennej
05 – dobiera różne źródła informacji o środowisku
geograficzno-przyrodniczym (mapy geologiczne,
glebowe, potencjalnej roślinności, dane meteoro-

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Trzy kolokwia cząstkowe z ćwiczeń (ocena w skali 2, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0); trzy indywidualne opracowania
tematyczne, w tym dwa (oceniane w skali j.w.); zaliczenie wykładów (ocena w skali j.w.)
Efekty 01, 02, 03, 04 – zaliczenia cząstkowe i zaliczenie wykładów
Efekty 05, 06, 07, 08 – opracowania indywidualne (projekty) + kolokwia cząstkowe

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kształcenia 20):

logiczne, wyniki analiz glebowych)
06 – interpretuje w aspekcie ekologicznohodowlanym i typologicznym szczegółowe dane
źródłowe dotyczące wybranych parametrów
środowiska;
07 – wykonuje waloryzację siedliskową danego
obszaru
08 – rozumie wagę właściwej oceny siedliska w
gospodarce leśnej.

Dokumentacja do wglądu dla studentów: Imienne kolokwia; imienne projekty
Dokumentacja wewnętrzna: zestawy pytań do sprawdzianów, arkusze map i zestawy danych
szczegółowych do opracowań tematycznych

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):

Do weryfikacji efektów kształcenia służą: ocena z zaliczenia wykładów (50%), oceny z kolokwiów z
materiału ćwiczeniowego (30%) oraz z dwóch opracowań (20%) . Dodatkowym warunkiem uzyskania
oceny jest przyjęcie (zaliczenie) trzeciego opracowania (dot. klimatu lasu)

Miejsce realizacji zajęć22):

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

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 1996. Hydrologia ogólna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
2. Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z., 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
3. Brożek S., Zwydak M., 2003. Atlas gleb leśnych Polski. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa
4. Klimaszewski M. 1995. Geomorfologia. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
5. Praca zbiorowa, 2000. Klasyfikacja gleb leśnych Polski. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa
6. Prusinkiewicz Z., Puchalski T. 1990. Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego. PWRiL, Warszawa
7. Richling A., 2007. Geograficzne badania środowiska przyrodniczego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Ekologia drapieżników

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Ecology of predators

Kierunek studiów4):

Wydział Leśny

Koordynator przedmiotu5):

Prof. dr hab. Michał Wasilewski

Prowadzący zajęcia6):

Prof. dr hab. Michał Wasilewski

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa, Wydział Leśny

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień 2

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

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

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

ECTS 2)

rok 1 semestr 2

1,0

c) stacjonarne

wykład fakultatywny; liczba godzin 15;

Metody dydaktyczne14):

wykład

Pełny opis przedmiotu15):

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

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

zoologia leśna, ekologia

Założenia wstępne17):

podstawowe wiadomości z zakresu zoologii i ekologii oraz gospodarki łowieckiej

Efekty kształcenia18):

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

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

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

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

sala dydaktyczna

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

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Liczba godzin wykładu 15, konsultacje 5 godzin, przygotowanie do testu 5 godzin
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

25 h

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

1,0 ECTS

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

(-) ECTS

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

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

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W05, K2_W06

02

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

K2_W06, K2_U07, K2_K07,K2_K09

03

potrafi wskazać przystosowania zwierząt drapieżnych do środowiska

K2_W05

04

identyfikuje interakcje między różnymi gatunkami drapieżnych w biocenozach

K2_W05, K2_U08

05

zna wzorce wykorzystania przestrzeni przez drapieżne i podstawowe układy socjalne

K2_W05

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Ekologia ssaków roślinożernych

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Ecology of herbivore mammals

Kierunek studiów4):

leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr hab. Michał Wasilewski, prof. SGGW

Prowadzący zajęcia6):

dr hab. Michał Wasilewski, prof. SGGW

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień 2

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

rok 2

ECTS 2)

semestr 3

1

c) stacjonarne

Dostarczenie rozszerzonej wiedzy dotyczącej ekologii dużych ssaków roślinożernych łownych i
chronionych (żubr, łoś, jeleń, daniel, sarna, dzik, muflon, bóbr, zając) bytujących w ekosystemach leśnych
i polnych.

wykład; liczba godzin 15;

Metody dydaktyczne14):

Wykład, konsultacje

Pełny opis przedmiotu15):

Obecne trendy zmian liczebności i zagęszczeń omawianych gatunków, współczesne, cywilizacyjne
zagrożenia dla trwałości ich populacji, wpływ czynników zależnych i niezależnych od zagęszczenia na
dynamikę populacji omawianych gatunków, interakcje międzygatunkowe (konkurencja, drapieżnictwo),
struktury populacji, organizacja przestrzenna (areały osobnicze, zasięgi migracji i dyspersji), zasady
zarządzania populacjami ssaków roślinożernych, formy ochrony.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Zoologia leśna, gospodarka łowiecka, ekologia

Założenia wstępne17):

Podstawowa wiedza z zakresu zoologii leśnej, ekologii i gospodarki łowieckiej

Efekty kształcenia18):

01 – ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii i ekologii ssaków roślinożernych
02 – rozumie rolę ssaków roślinożernych w ekosystemach leśnych
03 – zna zasady zarządzania populacjami ssaków roślinożernych
04 – zna współczesne zagrożenia ssaków roślinożernych oraz sposoby ochrony

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01-04 – zaliczenie pisemne

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):
UWAGI24):

Treść pytań egzaminacyjnych z oceną
Zaliczenie pisemne – 100%
sala dydaktyczna

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : wykład - 15 h, konsultacje - 5 h, przygotowanie do zaliczenia - 5 h
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych
efektów kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:

25 h
1 ECTS
0 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu 26)
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku

Nr
/symbol
efektu
01

01 – ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii i ekologii ssaków roślinożernych

K2_W05

02

02 – rozumie rolę ssaków roślinożernych w ekosystemach leśnych

K2_W09

03

03 – zna zasady zarządzania populacjami ssaków roślinożernych

K2_W09, K2_W07, K2_U08. K2_K12

04

04 – zna współczesne zagrożenia ssaków roślinożernych oraz sposoby ochrony

K2_W05, K2_K09

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Ekologia ptaków

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Ecology of birds

Kierunek studiów4):

leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Patryk Rowiński

Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Patryk Rowiński

Jednostka realizująca7):

Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień 2

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Prezentacja wybranych aspektów ekologii ptaków. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów
z najnowszymi badaniami na temat biologii i ekologii ptaków. Student zna najnowsze teorie i hipotezy
dotyczące znaczenia ptaków głównie dla leśnictwa oraz problemów ochrony gatunkowej i środowiskowej.
Nabywa wiedzę o technikach badań nad ptakami oraz znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania
biocenoz, głównie leśnych.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

wykład; liczba godzin 15;

Metody dydaktyczne14):

wykład, dyskusja

Pełny opis przedmiotu15):

ECTS 2)

rok 1

semestr 2

c) stacjonarne

Las jako środowisko życia ptaków – sytuacja obecna na tle historycznym. Zgrupowania lęgowe ptaków w
różnych typach lasu. Ptaki a rozdrobnienie lasów. Wybrane grupy ekologiczne ptaków leśnych – dziuplaki
i ptaki drapieżne. Czynniki kształtujące liczebność (zagęszczenia) i rozmieszczenie ptaków.
Charakterystyka miejsc lęgowych. Systemy socjalne. Fenologia lęgów i jej związki z cechami środowiska.
Pierwotne i wtórne zachowania ptaków.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

zoologia leśna

Założenia wstępne17):

Podstawowe wiadomości z zakresu biologii i ekologii ptaków

Efekty kształcenia18):

01 – zna podstawy biologii i ekologii ptaków, z naciskiem na ptaki leśne
02 – jest świadomy roli ptaków, gatunków ważnych biocenotycznie, w ekosystemach
03 – potrafi wskazać przystosowania ptaków do środowiska
04 - identyfikuje interakcje między różnymi gatunkami ptaków w biocenozach
05 – zna wzorce wykorzystania przestrzeni przez ptaki i podstawowe układy socjalne

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

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

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

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

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Krebs Ch. J. 2011.Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
2. Newton I. 1998. Population limitation in birds. Academic Press. London
3. wybrane artykuły na temat ekologii ptaków z Acta Ornithologica
UWAGI24):

1,0

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

25 h

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

1,0 ECTS

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

(-) ECTS

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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
zna podstawy biologii i ekologii ptaków

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W05, K2_W06

02

jest świadomy roli ptaków, gatunków ważnych biocenotycznie w ekosystemach

K2_W06, K2_U07, K2_K07,K2_K09

03

potrafi wskazać przystosowania ptaków do środowiska

K2_W05

04

identyfikuje interakcje między różnymi gatunkami ptaków w biocenozach

K2_W05, K2_U08

05

zna wzorce wykorzystania przestrzeni przez ptaki i podstawowe układy socjalne

K2_W05

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):

Wydział Leśny

Koordynator przedmiotu5):

dr hab. Joanna Werka, prof. SGGW

Prowadzący zajęcia6):

dr hab. Joanna Werka, prof. SGGW, dr inż. Elżbieta Jancewicz, dr Dagny Krauze-Gryz, 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 2

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

rok 1

semestr 2

ECTS 2)

1

c) stacjonarne

Zapoznanie studentów z najnowszymi badaniami na temat biologii i ekologii ptaków oraz zwierząt
drapieżnych. Student zna najnowsze teorie i hipotezy dotyczące znaczenia ptaków oraz drapieżnictwa,
głównie dla leśnictwa oraz problemów ochrony gatunkowej i środowiskowej. Nabywa wiedzę o technikach
badań nad ptakami i drapieżnikami oraz ich znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania biocenoz,
głównie leśnych. Zdaje sobie sprawę z zagrożeń wynikających z zaburzeń i niszczenie siedlisk. Zna
zasady ochrony kręgowców, metody i krajowe programy ochrony (programy reintrodukcji wybranych
gatunków ssaków). Student zna mechanizmy funkcjonowania wielogatunkowych zespołów kręgowców,
utrzymywania ich różnorodności gatunkowej.

t)

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

30

Metody dydaktyczne14):

Wykład, dyskusja

Pełny opis przedmiotu15):

Las jako środowisko życia ptaków i zwierząt drapieżnych. Zgrupowania lęgowe ptaków w różnych typach
lasu. Ptaki a rozdrobnienie lasów. Wybrane grupy ekologiczne ptaków leśnych – dziuplaki i ptaki
drapieżne. Czynniki kształtujące liczebność i rozmieszczenie ptaków. Charakterystyka miejsc lęgowych.
Systemy socjalne. Fenologia lęgów i jej związki z cechami środowiska. Pierwotne i wtórne zachowania
ptaków.
Zmienność w populacji, adaptacje anatomiczne, morfologiczne, fizjologiczne i behawioralne drapieżników,
zjawiska adaptabilne i przekaz pozagenetyczny, czynniki abiotyczne i ich wpływ na populacje, demografia
populacji; organizacja przestrzenna i socjalna, układ drapieżnik-ofiara wśród innych interakcji, metody
oceny presji drapieżników na ofiary, znaczenie drapieżnictwa (regulacja liczebności i rozmieszczenia
przestrzennego ofiar, podtrzymywanie różnorodności gatunkowe, selekcyjne oddziaływanie na ofiary),
koewolucja układu drapieżnik ofiara, inwazyjne gatunki drapieżników.
Na wybranych przykładach zagrożenia i zasady ochrony kręgowców lądowych, krajowe pogramy
reintrodukcji na przykładzie susła moręgowatego i perełkowanego, bobra, łosia, żubra, rysia, foki.
Różnorodność gatunkowa zespołów kręgowców, mechanizmy ich funkcjonowania i czynniki zaburzające.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Zoologia leśna, ekologia, łowiectwo

Założenia wstępne17):

Wiedza z zakresu zoologii leśnej i ekologii zwierząt.

Efekty kształcenia18):

01 – zna podstawy biologii i ekologii ptaków oraz zwierząt drapieżnych z naciskiem na gatunki leśne
02 – jest świadomy roli ptaków i zwierząt drapieżnych w ekosystemach
03 - identyfikuje interakcje między różnymi gatunkami ptaków i zwierząt drapieżnych w biocenozach
04 – zna wzorce wykorzystania przestrzeni przez ptaki i drapieżne oraz podstawowe układy socjalne
05 - potrafi wskazać przystosowania ptaków i zwierząt drapieżnych do środowiska
06 –zna zagrożenia i zasady ochrony kręgowców
07 – zna krajowe programy ochrony kręgowców (pojedynczych gatunków i zespołów)
08 – potrafi uzasadnić konieczność reintrodukcji wybranych gatunków ssaków
09– rozumie wagę utrzymania różnorodności gatunkowej i potrafi wskazać zagrożenia i metody jej
ochrony

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

test końcowy złożony z 40 pytań ocenianych w skali od 0 do 1

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):

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

4. Jędrzejewska B. i Jędrzejewski W. 2001. Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa
5. Krebs Ch. J. 2011.Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
6. Newton I. 1998. Population limitation in birds. Academic Press. London
7. Pullin A.S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN
8. Wbrane artykuły na temat ekologii ptaków z Acta Ornithologica
9. Wybrane artykuły na temat ekologii drapieżnych z Acta Theriologica
10.
Monografie wybranych gatunków ssaków i programów czynnej ich ochrony
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : wykład 60 h, konsultacje – 20h, przygotowanie do zaliczenia - 20h,
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.:

50h
3 ECTS
1 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 podstawy biologii i ekologii ptaków oraz zwierząt drapieżnych z naciskiem na gatunki
leśne
jest świadomy roli ptaków i zwierząt drapieżnych w ekosystemach

K2_W05, K2_W06

K2_W05, K2_U08

05

identyfikuje interakcje między różnymi gatunkami ptaków i zwierząt drapieżnych w
biocenozach
zna wzorce wykorzystania przestrzeni przez ptaki i drapieżne oraz podstawowe układy
socjalne
potrafi wskazać przystosowania ptaków i zwierząt drapieżnych do środowiska

06

zna zagrożenia i zasady ochrony kręgowców

K2_W06, K2_K09

07

zna krajowe programy ochrony kręgowców (pojedynczych gatunków i zespołów)

K2_W06, K2_U013, K2_K09

08

potrafi uzasadnić konieczność reintrodukcji wybranych gatunków ssaków

K2_W06, K2_U013, K2_K09

09

rozumie wagę utrzymania różnorodności gatunkowej i potrafi wskazać zagrożenia i
metody jej ochrony

K2_W06, K2_U013, K2_K09

02
03
04

K2_W06, K2_U07, K2_K07,K2_K09

K2_W05
K2_W05

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne ZOOLOGIA LEŚNA i GOSPODARKA ŁOWIECKA

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialization: Forest Zoology and Game Management

Kierunek studiów4):

leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Elżbieta Jancewicz

Prowadzący zajęcia6):

dr hab. Joanna Werka, prof. SGGW, dr hab. Michał Wasilewski, prof. SGGW, dr inż. Elżbieta Jancewicz,
dr Dagny Krauze-Gryz, 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 2

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

rok 2

semestr 3

ECTS 2)

2

c) stacjonarne

zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami: ekologią małych ssaków i dużych ssaków
roślinożernych oraz z wynikami najnowszych badań na temat biologii i ekologii tych kręgowców, różnymi
technikami badawczymi wykorzystywanymi do badań ekologii ssaków i z wynikami badań realizowanych
z wykorzystaniem tych technik, sposobem funkcjonowania środowiska przyrodniczego na obszarach
zurbanizowanych, zagrożeniami i sposobami ochrony batracho- i herpetofauny

wykład; liczba godzin 45;

wykład, wykład terenowy, dyskusja, konsultacje
Ekologia drobnych ssaków (15 godzin):
parametry zależne i niezależne od wielkości ciała; małe ssaki i duże ssaki – zróżnicowane strategie
życia i rozwoju, porównanie wybranych elementów biologii i ekologii; adaptacje anatomiczne,
morfologiczne, fizjologiczne i behawioralne; ryjówki – najmniejsze ssaki; gryzonie – uniwersalne ofiary;
łasice – najmniejsze ssaki drapieżne; strategie antydrapieżnicze; użytkowanie przestrzeni: wzorce
użytkowania przestrzeni, terytorializm/brak terytorializmu, wielkość terytoriów/areałów osobniczych,
rozmieszczenie w przestrzeni, zależność wielkości od czynników wewnątrz- i zewnątrzpopulacyjnych;
konkurencja wewnątrz- i międzygatunkowa, nakładanie się nisz pokarmowych, przestrzennych
i czasowych; strategie zimowania małych ssaków; duża rozrodczość, jej konsekwencje dla dynamiki
liczebności, szkody; bariery w migracjach małych ssaków, konsekwencje genetyczne;
Ekologia dużych ssaków roślinożernych (15 godzin):
Obecne trendy zmian liczebności i zagęszczeń omawianych gatunków, współczesne, cywilizacyjne
zagrożenia dla trwałości ich populacji, wpływ czynników zależnych i niezależnych od zagęszczenia na
dynamikę populacji omawianych gatunków, interakcje międzygatunkowe (konkurencja, drapieżnictwo),
struktury populacji, organizacja przestrzenna (areały osobnicze, zasięgi migracji i dyspersji), zasady
zarządzania populacjami ssaków roślinożernych, formy ochrony.

Pełny opis przedmiotu15):

Nowoczesne techniki w badaniach nad zwierzętami (13 godzin):
Metody i techniki odłowów zwierząt dla celów doświadczalnych., sposoby znakowania, metody zdalnego
śledzenia przemieszczeń zwierząt z wykorzystaniem radiotelemetrii, techniki radiotelemetryczne –
techniki naziemne i wykorzystujące stacje satelitarne biegunowe i geostacjonarne, GPS, wykorzystanie
osiągnięć genetyki molekularnej w ekologii zwierząt, metody oceny składu pokarmu ptaków i ssaków
drapieżnych, oceny presji drapieżników na populacje ofiar, etyka w badaniach ekologii zwierząt
Fauna miast (13 godzin):
miasto jako układ ekologiczny; charakterystyka miasta jako środowiska życia zwierząt; bogactwo
gatunkowe zoocenoz w miastach; proces synurbizacji kręgowców; charakterystyka miejskiej populacji
puszczyka; problemy ochrony ptaków i ssaków w mieście; charakterystyka populacji myszy polnej w
Warszawie jako przykład synurbizacji ssaków; ocena liczebności sów w warunkach parków i lasów
miejskich; połowy ssaków w różnych typach zieleni miejskiej; ocena śmiertelności zwierząt na terenie
różnych dzielnic Warszawy;
Ochrona płazów i gadów (4 h – uzupełnienie zagadnień dotyczących ochrony kręgowców, omawianych w
sem. 2):
zmiany liczebności batracho- i herpetofauny w Polsce i na świecie, przyczyny zmian, skala zagrożenia;
zagrożenia płazów i gadów w skali globalnej i lokalnej; sposoby ochrony, krajowe programy ochrony,
skuteczność działań;

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

zoologia leśna, botanika, ekologia, ochrona przyrody

Założenia wstępne17):

wiedza z zakresu zoologii, ekologii, botaniki i ochrony przyrody

Efekty kształcenia18):

01 – zna podstawy biologii i ekologii małych ssaków i dużych ssaków roślinożernych
02 – zna układy socjalno-rozrodcze i wzorce wykorzystania przestrzeni przez ssaki
03 – rozumie zasady konkurencji w świecie ssaków i wpływ czynników demograficznych
na funkcjonowanie populacji i zespołu
04 – jest świadomy roli ssaków w ekosystemach, również w ekosystemach miejskich
05 – jest świadomy istnienia barier środowiskowych ograniczających migracje osobników i rozumie
potencjalne konsekwencje genetyczne dla populacji
06 – zna różnorodne techniki stosowane w badaniach ekologii ssaków
07 – orientuje się w możliwościach zastosowania różnych technik badawczych w zależności od celu
badań, gatunku i charakteru środowiska, zna zalety i wady technik wykorzystywanych w badaniach nad
zwierzętami
08 - rozpoznaje zniekształcenia środowiska przyrodniczego w miastach, w zakresie jego komponentów
abiotycznych i biotycznych
09 - wie jak przebiega i na czym polega proces synurbizacji zwierząt
10- identyfikuje zagrożenia fauny w mieście oraz zagrożenia dla ludzi z powodu obecności zwierząt w
mieście i potrafi zaprojektować przestrzennie układ zieleni miejskiej tak, aby zminimalizować ryzyko kolizji
ze zwierzętami
11 – identyfikuje współczesne zagrożenia batracho- i herpetofauny, rozumie potrzebę ochrony płazów
i gadów, zna sposoby ochrony

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

test zaliczeniowy

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

formularze testów z odpowiedziami
obecność na wykładach, wyniki testu końcowego
sala dydaktyczna, wybrane tereny zielone w mieście

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Babińska-Werka J. i Malinowska B. 2008. Synurbizacja myszy leśnej Apodemus flavicollis w Warszawie. W: P. Indykiewicz, L. Jerzak,
T. Barczak (red.), Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach: 144-150. SAR „POMORZE”, Bydgoszcz.
2. Banaszak J. 1998. Z badań nad fauną i ekologią miast. W: T. Barczak, P. Indykiewicz (red.), Fauna miast - Urban fauna. Wyd. ART, Bydgoszcz.
3. Chojnacki J. 1991. Zróżnicowanie przestrzenne roślinności Warszawy. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
4. Głowaciński Z. (red.) Czerwona księga zwierząt. Kręgowce. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
5. Głowaciński Z. i Rafiński J. (red.) 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Warszawa, Kraków.
6. Głowaciński Z. (red.) 2002. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
7. Goszczyński J. i Werka J. 1979: Wpływ zabudowy i infrastruktury technicznej na przemieszczanie się fauny. Człowiek i Środowisko 3: 55-64.
8. International Union for Conservation of Nature IUCN – www.iucn.org
9. Jackowiak B. 1998. Struktura przestrzenna flory dużego miasta. Wyd. Nauk. Bogucki, Poznań.
10. Jędrzejewska B. i Jędrzejewski W. 2001. Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
11. Jędrzejewska B. i Wójcik J. M. (red.) 2004. Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej. Zakład Badania ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża.
12. Krebs Ch. J. 1996/2011. Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
13. Markowski J. 1997. Specyfika synurbijnych populacji zwierząt. W: A. Kurnatowska (red.), Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy.
PWN, Warszawa.
14. Sudnik-Wójcikowska B. 1998. Czasowe i przestrzenne aspekty procesu synantropizacji flory. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
15. Szulczewska B. 2002. Teoria ekosystemu w koncepcjach rozwoju miast. Rozprawy Naukowe i Monografie, wyd. SGGW, Warszawa.
16. Śmiełowski J. 1990. Struktura zespołu drobnych ssaków w środowisku zurbanizowanym. Funkcjonowanie populacji ssaków a heterogenność
środowiska. Wyd. SGGW, Warszawa.
17. Zimny H. 2005. Ekologia miasta. ARW, Warszawa.
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : wykład 60 h, konsultacje – 20 h, przygotowanie do zaliczenia - 20 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.:

75 h
3,0 ECTS
(-) ECTS

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

zna podstawy biologii i ekologii małych ssaków i dużych ssaków roślinożernych

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W05, K2_W06

02

zna układy socjalno-rozrodcze i wzorce wykorzystania przestrzeni przez ssaki

K2_W05, K2_U08

03

rozumie zasady konkurencji w świecie ssaków i wpływ czynników demograficznych
na funkcjonowanie populacji i zespołu
jest świadomy roli ssaków w ekosystemach, również w ekosystemach miejskich

K2_W05, K2_U08

04

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

06

jest świadomy istnienia barier środowiskowych ograniczających migracje osobników
i rozumie potencjalne konsekwencje genetyczne dla populacji
zna różnorodne techniki stosowane w badaniach ekologii ssaków

07

orientuje się w możliwościach zastosowania różnych technik badawczych w zależności

05

K2_W06, K2_U07, K2_U08, K2_K07,
K2_K09
K2_W05, K2_W06, K2_U08
K2_W10, K2_K11
K2_W10, K2_U05, K2_U06, K2_K11

08
09
10

11

od celu badań, gatunku i charakteru środowiska, zna zalety i wady technik
wykorzystywanych w badaniach nad zwierzętami
rozpoznaje zniekształcenia środowiska przyrodniczego w miastach, w zakresie jego
komponentów abiotycznych i biotycznych
wie jak przebiega i na czym polega proces synurbizacji zwierząt
identyfikuje zagrożenia fauny w mieście oraz zagrożenia dla ludzi z powodu obecności
zwierząt w mieście i potrafi zaprojektować przestrzennie układ zieleni miejskiej tak, aby
zminimalizować ryzyko kolizji ze zwierzętami
identyfikuje współczesne zagrożenia batracho- i herpetofauny, rozumie potrzebę
ochrony płazów i gadów, zna sposoby ochrony

K2_W05, K2_W06, K2_W07
K2_W06
K2_W11, K2_W09, K2_U06, K2_K09

K2_W05, K2_W06, K2_W09, K2_W12,
K2_U12, K2_U13, K2_K10

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Nazwa przedmiotu1):

Biologia lasu

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Biology of forest

Kierunek studiów4):

leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Prof. dr hab. Jacek Goszczyński

Prowadzący zajęcia6):
Jednostka realizująca7):

Numer katalogowy:

ECTS 2)

1,0

cz. zoologiczna – dr hab. Michał Wasilewski, prof. SGGW, dr inż. Elżbieta Jancewicz, dr Dagny KrauzeGryz, dr inż. Patryk Rowiński;
cz. botaniczna – prof. dr hab. Stefan Zajączkowski, dr hab. Jacek Zakrzewski, prof. SGGW,
dr inż. Wojciech Ciurzycki
Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa
Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot ogólny

b) stopień 2

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

rok 1…… semestr 1 c) stacjonarne

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

wykład; liczba godzin 20;

Metody dydaktyczne14):

wykład

Pełny opis przedmiotu15):

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

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

botanika leśna, zoologia leśna, ekologia ogólna

Założenia wstępne17):

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

Efekty kształcenia18):

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

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

egzamin pisemny z materiału wykładowego

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

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

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
9. Jędrzejewska B. i Jędrzejewski W. 2001. Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
10.
Jędrzejewska B. i Wójcik J. M. (red.) 2004. Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej. Zakład Badania ssaków Polskiej Akademii Nauk,
Białowieża.
11.
Krebs Ch. J. 1996/2011. Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
12.
Piękoś-Mirkowa H. i Mirek Z. 2003. Rośliny chronione. Oficyna Wydawnicza MULTICO, Warszawa.
13.
Pullin A. S. 2007. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
14.
Seneta W. i Dolatowski J. 2000 (i wydania późniejsze). Dendrologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
15.
Szafer W., Kulczyński S. i Pawłowski B. 1967-1986. Rośliny polskie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
16.
Szweykowska A i Szweykowski J. 2007. Botanika tom 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
17.
Tomanek J. i Witkowska-Żuk L. 2008. Botanika leśna. PWRiL, Warszawa.
18. Wesołowski T., Mitrus C., Czeszczewik D., Rowiński P. 2010. Breeding bird dynamics in a primeval temperate forest over thirty-five years:
variation and stability in the changing world Acta Ornithol. 45: 209–232. DOI: 10.3161/000164510X551354
19. Wójciak H. 2002. Porosty, mszaki, paprotniki. Oficyna Wydawnicza MULTICO, Warszawa.
UWAGI24):

Rok akademicki:

Grupa przedmiotów:

2012/2013

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Biologia gleb leśnych

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Forest Soil Biology

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr hab. Małgorzata Sławska, prof SGGW

Prowadzący zajęcia6):

dr hab. Małgorzata Sławska, prof SGGW

Jednostka realizująca7):

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

ECTS 2)

1,5

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

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień II

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy (2)

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat biologii i ekologii gleb leśnych oraz poznanie procesów
zachodzących w środowisku glebowym. Przedmiot rozszerza wiedzę z zakresu gleboznawstwa i ekologii w
stopniu pozwalającym na świadome kształtowanie stabilnych ekosystemów leśnych w zmieniających się
warunkach środowiskowych i gospodarczych.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b)

rok 1

c) stacjonarne

a) wykład - liczba godzin 15,
ćwiczenia laboratoryjne - liczba godzin 15

Metody dydaktyczne14):

wykład, zajęcia laboratoryjne (analiza i interpretacja materiału zebranego w terenie)

Pełny opis przedmiotu15):

Definicja i funkcje gleby. Specyfika gleb leśnych. Skład, struktura i mikroklimat.
Zasoby pokarmowe: związki nieorganiczne i formy glebowej materii organicznej.
Powstawanie gleb - procesy i czynniki glebotwórcze. Sukcesja gleb.
Struktura ściółki, ryzosfery i drylosfery i procesy zachodzące w tych środowiskach
Organizmy glebowe: korzenie, mikroorganizmy (bakterie, grzyby, mikrofauna) - charakterystyka i
znaczenie.
Fauna glebowa. Charakterystyka wybranych grup zwierząt glebowych. Rola fauny w procesach glebowych.
Dekompozycja. Etapy rozkładu martwej materii organicznej. Czynniki warunkujące tempo dekompozycji.
Mineralizacja a humifikacja.
Degradacja gleb. Antropogeniczne przekształcenia gleb, źródła zanieczyszczeń i ich skutki ekologiczne.
Ochrona środowiska glebowego.
Biologiczne wskaźniki zdrowotności gleb. Znaczenie różnorodności biologicznej gleby. Wykorzystanie
organizmów glebowych w bioindykacji.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Gleboznawstwo, Ekologia

Założenia wstępne17):

Znajomość podstawowych terminów z zakresu gleboznawstwa, ekologii i ochrony środowiska

Efekty kształcenia18):

01 – ma rozszerzoną wiedzę na temat biologii i
05 – rozumie potrzebę ochrony i zna zasady
ekologii gleb leśnych w stopniu pozwalającym na
racjonalnego użytkowania gleb
rozumienie zmian zachodzących w środowisku
06 – potrafi wytłumaczyć znaczenie
02 – ma pogłębioną wiedzę o procesach
różnorodności biologicznej gleb w kształtowaniu
zachodzących w środowisku glebowym
stabilnych ekosystemów leśnych
03 – potrafi wskazać i scharakteryzować rodzaje
07 – potrafi podać i omówic przykłady
przekształceń gleb leśnych
zastosowania organizmów glebowych do
04 – potrafi wskazać i objaśnić negatywne skutki
biondykacji i waloryzacji przrodniczej
gospodarki leśnej w odniesieniu do środowiska
glebowego
01, 07 – opracowanie pisemne przygotowane przez studenta
02, 03, 04, 05, 06 - zaliczenie w formie pisemnej

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
opracowania pisemne, treść pytań zaliczeniowych z oceną
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
opracowanie pisemne przygotowane przez studenta – 50%, zaliczenie pisemne - 50 % punktów
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

sala dydaktyczna, Skarpa Ursynowska, laboratorium

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
Berg B., Laskowski R. 2006. Litter decomposition: a guide to carbon and nutrient turnover. Advances in Ecological Research 38. Elsevier.
Burges A., Row F. 1971. Biologia gleby. PWRiL. Warszawa.
Coleman D.C., Crossley D.A. 1996. Fundamentals of Soil Ecology. Academic Press
Fisher R.F., Binkley D. 2000. Ecology and management of forest soil. JohWiley &Sons, Inc.
Górny M.1975. Zooekologia gleb leśnych. PWRiL. Warszawa.
Lavelle P., Spain A.V. 2001. Soil ecology. Kluwer Academic Publishers.
Richards B.N. 1979. Wstęp do ekologii gleby. PWN. Warszawa.
UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne: Martwe drewno

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Dead wood

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Adam Byk

Prowadzący zajęcia6):
Jednostka realizująca7):

ECTS 2)

1,5

Dr inż. Adam Byk, Dr inż. W. Ciurzycki, Dr inż. E. Jancewicz, Dr inż. K. Marciszewska, Dr hab. inż. T. Mokrzycki,
Dr inż. J. Piętka, Dr inż. P. Rowiński, Dr hab. inż. A. Szczepkowski, Dr inż. T. Tarabuła, Dr hab. M. Tulik
Wydział Leśny: Katedra Ochrony Lasu i Ekologii (Zakład Entomologii leśnej, Ekologii i Ekoturystyki, Zakład
Mikologii i Fitopatologii Leśnej), Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej, Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i
Łowiectwa

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień II

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy (2)

Jęz. wykładowy11):

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą jaka odgrywa martwe drewno w funkcjonowaniu
ekosystemów leśnych. Studenci poznają budowę procesu rozkładu drewna, florę i faunę saproksyliczną oraz
sukcesję organizmów rozkładających martwe drewno. Zdobywają umiejętność rozpoznawania organizmów
saproksylicznych oraz umiejętność szacowania ilości martwego drewna w lesie.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

u)

wykład: liczba godzin 14,

v)

zajęcia laboratoryjne: liczba godzin 14,

w)

zajęcia seminaryjne: liczba godzin 2.

rok I

c) stacjonarne
polski

Metody dydaktyczne14):

Wykład, projekt grupowy, prezentacja i dyskusja

Pełny opis przedmiotu15):

Martwe drewno i jego rola w przyrodzie. Budowa drewna. Procesy rozkładu drewna. Owady kambiofagiczne i ich
drapieżcy oraz podkorowe owady saprofagiczne. Owady zasiedlające pniaki. Grzyby rozkładające drewno
żywych drzew. Grzyby saprotroficzne. Sposoby szacowania ilości martwego drewna w lesie. Owady
próchnowiskowe. Ptaki zasiedlające dziuple. Martwe drewno jako miejsce schronienia dla płazów, gadów i
ssaków. Roślinność porastająca martwe drewno. Organizmy saproksyliczne jako zooindykatory stanu
środowiska. Sukcesja organizmów rozkładających martwe drewno. Rola martwego drewna w obiegu materii.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

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

Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

Student zna definicje podstawowych pojęć ekologicznych, rozumie zasady funkcjonowania populacji, biocenoz i
ekosystemów, zna organizmy leśne, jak również sposoby pomiaru miąższości drewna w lesie.
01 - Zna rolę jaką odgrywa martwe drewno w
funkcjonowaniu ekosystemów leśnych.
02 - Potrafi udowodnić, jakie znaczenie ma obecność
04 - Zna najważniejsze grzyby, rośliny i zwierzęta
martwego drewno w lesie dla zachowania
saproksyliczne oraz sukcesję organizmów
różnorodności gatunkowej.
rozkładających martwe drewno i rozumie mechanizmy
03 - Potrafi objaśnić jaki element strukturalny drewna
różnicowania się zespołów saproksylicznych.
oraz jakie jego składniki podlegają procesowi
05 - Umie makroskopowo rozpoznać typ i stopień
niszczenia i rozkładu. Potrafi zdefiniować i opisać typy rozkładu drewna. Zdobywa umiejętność
rozkładu drewna oraz czynniki biotyczne i abiotyczne
rozpoznawania wybranych organizmów
w nim uczestniczące. Rozumie związek między
saproksylicznych oraz umiejętność szacowania ilości
stopniem i typem rozkładu a zmianami właściwości
martwego drewna w lesie.
fizycznych i mechanicznych drewna. Zna podstawy
ekologii roślin epiksylicznych.

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Efekt 01, 02, 03, 04, 05 – kolokwium zaliczeniowe
Efekt 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 salach dydaktycznych (w tym salach mikroskopowych i laboratoriach)

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. BOROWSKI J. 2006. Chrząszcze (Coleoptera) grzybów nadrzewnych – studium waloryzacyjne. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
2. BYK A. 2007. Waloryzacja lasów Gór Świętokrzyskich na podstawie struktury zgrupowań chrząszczy saproksylicznych. W: Waloryzacja ekosystemów
leśnych Gór Świętokrzyskich metodą zooindykacyjną. red. J. Borowski i S. Mazur, s. 57-118, Warszawa, Wydawnictwo SGGW.
3. BYK A., MOKRZYCKI T., PERLIŃSKI S, RUTKIEWCZ A. 2006. Saproxylic beetles – in the monitoring of anthropogenic transformations of Białowieża
Pimeval Forest. In: Zooindication-based monitoring of anthropogenic transformations in Białowieża Pimeval Forest. A. Szujecki (ed.), pp. 325-397,
Warsaw, Warsaw Agricultural University Press.
4. GUTOWSKI J. M., BOBIEC A., PAWLACZYK P., ZUB K. 2004. Drugie życie drzewa. WWW Polska, Warszawa-Hajnówka.
5. JAHN H. 1990. Pilze an bäumen. Patzer Verlag, Berlin - Hannover.
6. JONSELL M., NITTERUS K., STIGHALL K. 2004. Saproxylic beetles in natural and man-made deciduous high stumps retained for conservation. Biol.
Conserv. 118: 163-173.

MAZUR S., BOROWSKI J., BYK A., MOKRZYCKI T. 1996. The diversity of the predatory beetles complex living under spruce bark in the Białowieża
Primeval Forest. Annals of Warsaw Agricultural University-SGGW, Forestry and Wood Technology 7, 27-37.
8. KRAJEWSKI A., WITOMSKI P. 2005. Ochrona drewna. Wydawnictwo SGGW.
9. KRUTUL D. 2002. Ćwiczenia z chemii drewna oraz wybranych zagadnień chemii organicznej, SGGW, Warszawa.
10. MOKRZYCKI T. 2011. Zgrupowania saproksylicznych chrząszczy (Coleoptera) w pniakach wybranych gatunków drzew – studium porównawcze.
Wydawnictwo SGGW: 135 pp.
11. SCHWARZE F.W.M.R., ENGELS J., MATTHECK C. 2000. Fungal strategies of wood decay in trees. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York.
12. STARZYK J. R. 1995. Owady kambio- i ksylofagiczne rozwijające się w pniakach. Szkodniki wtórne, ich rola oraz znaczenie w lesie. Poznań: 93-102.
13. SYMONIDES E. 2004. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
14. SZUJECKI A. 1983. Ekologia owadów leśnych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.
15. WIACKOWSKI S. 1957. Entomofauna pniaków sosnowych w zależności od wieku i rozmiaru pniaka. Ekol. pol., A, 3: 1-140.
UWAGI24):
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:

45 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

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

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

02

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

K2_W01, K2_W02, K2_W05, K2_W06

zachowania różnorodności gatunkowej.
03

Potrafi objaśnić jaki element strukturalny drewna oraz jakie jego składniki podlegają

K2W_05, K2_U03

procesowi niszczenia i rozkładu. Potrafi zdefiniować i opisać typy rozkładu drewna oraz
czynniki biotyczne i abiotyczne w nim uczestniczące. Rozumie związek między stopniem i
typem rozkładu a zmianami właściwości fizycznych i mechanicznych drewna.
04

Zna najważniejsze grzyby, rośliny i zwierzęta saproksyliczne oraz sukcesję organizmów

K2W_05, K2_W06, K2_U03, K2_K01

rozkładających martwe drewno i rozumie mechanizmy różnicowania się zespołów
saproksylicznych.
05

Umie makroskopowo rozpoznać typ i stopień rozkładu drewna. Zdobywa umiejętność
rozpoznawania wybranych organizmów saproksylicznych oraz umiejętność szacowania
ilości martwego drewna w lesie.

K2_U01, K2_K01

Rok akademicki:

Grupa przedmiotów:

2012/2013

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajecia specjalizacyjne: Presja Turystyki

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Outdoor recreation impcat

Kierunek studiów4):

Wydział Leśny

Koordynator przedmiotu5):

Prof. dr hab. Jarosław Skłodowski, prof. SGGW

Prowadzący zajęcia6):

Prof. dr hab. Jarosław Skłodowski, prof. SGGW,

Jednostka realizująca7):

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

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot
Specjalizacyjny/Fakultatywny

b) stopień Magisterskie.

Cykl dydaktyczny10):

Semestr letni (3)

Jęz. wykładowy11): j.polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Zapoznanie z różnymi rodzajami oddziaływań turystyki i rekreacji na ekosystemy leśne i ich elementy,
przedstawienie zmian wywołanych turystyką w glebie, ściółce i w roślinności. Omówienie środowiskowych
konsekwencji turystyki wodnej oraz turystyki wspinaczkowej na ekosystemy leśne. Przedstawienie sposobów
waloryzacji zmian zachodzących pod wpływem turystyki w środowisku oraz sposobów zmniejszenia presji
turystyki na środowisko.

a)
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b)

ECTS 2)

rok 2

1,5

c) stacjonarne

wykład…………………………………………………………………………; liczba godzin 25;

wykład terenowy………..……..………………………………………………; liczba godzin 5;

Metody dydaktyczne14):

Rozwiązywanie problemu, dyskusja, studium przypadku, konsultacje

Pełny opis przedmiotu15):

Wykłady
1. Oddziaływanie turystyki, wprowadzenie, tło historyczne, klasyfikacja oddziaływań turystyki i rekreacji na
środowisko.
3. Ruch i siły fizyczne jako główny czynnik oddziaływujący na środowisko w środowisku lądowym i wodnym.
Chemiczne i biologiczne oddziaływania turystyki.
4. Zmiany w ściółce i w glebie pod wpływem turystyki; korzenie w nadmiernie zagęszczonej glebie, erozja
szlaków turystycznych, metody obliczania wielkości erozji, metody jej ograniczania.
5. Reakcje roślin jednoliściennych i dwuliściennych, różnych form życiowych roślin, mszaków i porostów na
zadeptywanie, strategie roślin w warunkach nadmiernej presji turystyki.
6. Oddziaływania turystyki na zwierzęta bezkręgowe i kręgowe. Zaśmiecanie szlaków a śmiertelność zwierząt.
8. Oddziaływanie turystyki żeglarskiej, narciarskiej i wspinaczkowej na ekosystemy leśne.
9. Metody waloryzacji zmian wywoływanych przez turystykę w ekosystemach oraz możliwości zmniejszania i
zapobiegania zamian w środowisku
Wykład terenowy
12. Metody badań presji turystyki.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Podstawowa wiedza z ekologii lasu

Założenia wstępne17):

Brak

Efekty kształcenia18):

01 - Student ma wiedzę o mechanizmach
oddziaływania turystyki na środowisko.
02 - Student ma wiedzę o zmianach zachodzących w
ekosystemach i ich elementach pod wpływem turystki
03 – Student zna metody waloryzacji przeobrażeń
ekosystemów pod wpływem turystyki, zna metody
zapobiegania tym przeobrażeniom
04 - Student potrafi ocenić zmiany w ekosystemach
powstałe na skutek turystyki, potrafi zaplanować
działania zapobiegawcze

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Efekt 01-03 – kolokwium
Efekt 04 – pisemna analiza studium przypadku

Efekt 01-03 – zestaw treści pytań z ocenionymi udzielonymi odpowiedziami
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Efekt 04 – złożony projekt grupowy
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
Literatura podstawowa:

Efekt 01-03 – kolokwium – 80%
Efekt 04 – ocena indywidualnego zadania projektowego -20%
Efekt 01-03 – sala ćwiczeniowa; Efekt 04 – wycieczka terenowa

Krzymowska-Kostrowicka A. 1997. Geoekologia turystyki i wypoczynku. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 1997.
Kostrowicki A.S. 1981. Metoda określania odporności roślin na uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek wydeptywania. Prace Geograficzne nr 139.
Krebs J. K.1996. Ekologia. PWN.
Pawlaczyk P. 2002. Modele oddziaływań człowiek – przyroda jako podstawa określania pojemności turystycznej parku narodowego. W: Partyka J. (red.)
Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny – zagospodarowanie – konflikty – zagrożenia. Ojców 2002.
Skłodowski J., Podściański W. 2004. Zagrożenie mezofauny powodowane zaśmiecaniem środowiska. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 23 (2): 271283.
Skłodowski J., Sater J., Strzyżewski T. 2006. Presja turystyki wodnej w ekotonach leśno-jeziornych na przykładzie jeziora Bełdany. Sylwan 10: 65-71.
Skłodowski J., Mądrzejowska K. 2008. Zgrupowania biegaczowatych jako zooindykator presji turystyki żeglarskiej w ekotonach leśno-jeziornych. Sylwan 8:
35-46.
Skłodowski J., Bartosz S., Dul Ł., Grzybek D., Jankowski S., Kajetanem M., Kalisz P., Korenkiewicz U., Mazur G., Myszek J., Ostasiewicz M., Primka B.,
Puczyłowska I., Radzikowski M., Roeding P., Serek B. 2009: Próba oceny wpływu szerokości szlaków turystycznych na otaczające je środowisko lasu.
Sylwan 10, 2009.
Skłodowski Jarosław 2011. Zmiany w siedliskach leśnych powodowne przez turystykę i rekreację. [W:] Ozimek I. (red.) Turystyka i rekreacja – wybrane
zagadnienia. Wydawnictwo SGGW, s. 129-145.
Skłodowski J., Lipka D. 2011. Wędkarstwo rekreacyjne a zaśmiecanie ekotonów nadbrzeżnych na przykładzie wybranych odcinków Doliny Środkowej Wisły.
Studia i Materiłay Centrum Edukacji Przyrodniczo-Lesnej (Rogów 2011) Nr. 28: 181-187.
Ważyński B. 1997. Urządzanie i zagospodarowanie lasu dla potrzeb turystyki i rekreacji. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w
Poznaniu. Poznań, 1997.
Weiner J. 2006. Życie i ewolucja biosfery. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2006.
Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Instytut
Botaniki im. W. Szafera PAN. Kraków, 2002.
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:
- Wykłady
- Wykłady terenowe
- Udział w konsultacjach
- Obecność na kolokwium
- Dokończenie projektu
-- Przygotowanie do kolokwium
RAZEM:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
- Wykłady
- Wykłady terenowe
- Udział w konsultacjach
- Obecność na kolokwium
RAZEM:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.
- Dokończenie projektu
RAZEM

25 godz
5 godz
5 godz
2 godz
4 godz
6 godz
47 godz
ECTS 1,5
25 godz
5 godz
5 godz
2 godz
37 godz
ECTS 1,5

4 godz
4 godz
ECTS 0

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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Student ma wiedzę o mechanizmach oddziaływania turystyki na środowisko.
Student ma wiedzę o zmianach w ekosystemach i ich elementach powodowanych przez
turystkę
Student zna metody waloryzacji przeobrażeń ekosystemów pod wpływem turystyki oraz
zna metody zapobiegania tym przeobrażeniom
Student potrafi ocenić zmiany w ekosystemach powstałe na skutek turystyki, zna możliwe
działania zapobiegawcze

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W05
K2_W06
K2_W05, K2_U10
K2_W07, K2_U06, K2_K09

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajecia specjalizacyjne: Zooindykacja I waloryzacja ekosystemów leśnych

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation -Zooindication and valorization of the forest ecosystems

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Prof. dr hab. Sławomir Mazur

Prowadzący zajęcia6):

Wykłady: S. Mazur; ćwiczenia: S. Mazur, dr hab. Jerzy Borowski, prof. SGGW

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 …II rok …II,

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni (3)

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

zooindykacja to wykrywanie i diagnoza właściwości środowiska przyrodniczego i zjawisk ekologicznych przy
pomocy zwierząt (zooindykatorów). Zooindykacji stanów przyrody i procesów ekologicznych wymaga wyboru
wzorca optymalnego, np. cenozy najlepiej zachowanej i stosowanej do niego kalibracji wskaźników. Waloryzacja
lasów metodą zooindykacyjną umożliwia rozpoznanie potencjału biologicznego waloryzowanych ekosystemów.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

a)

ECTS 2)

1,5

c) stacjonarne

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

analiza i interpretacja tekstów źródłowych, eksperyment terenowy
Monitoring i bioindykacja jako podstawa oceny stanu lasu. Zależności między występowaniem niektórych
Gatunków owadów i grzybów a zjawiskami i procesami zachodzącymi w ekosystemach. Przegląd metod
bioindykacyjnych stosowanych w lasach. Szacowanie wartości przyrodniczej metodami zooindykacyjnymi.
Metoda waloryzacji kompleksów leśnych na przykładzie chrząszczy grzybów nadrzewnych.
ekologia, entomologia leśna

Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

01 – zna podstawy zooindykacji i waloryzacji
ekosystemów leśnych i wybrane grupy bioindykatorów
02 – potrafi zastosować właściwą metodę zooindykacji
03 – umie ocenić ryzyko związane z zagrożeniem
ekosystemów lesnych
…-

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć, przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego
problemu

…………-

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
końcowe pisemne opracowanie wyników eksperymentu
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
prawidłowość analizy wyników
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

sala dydaktyczna, lasy doświadczalne

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Próba szacunkowej waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej metodą zooindykacyjną. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2001
2. Waloryzacja ekosystemów leśnych Gór Świętokrzyskich metodą zooindykacyjną. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2007.
3. Instrukcja ochrony lasu, t. I, II. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, 2012.
4. Borowski J. Chrząszcze (Coleoptera) grzybów nadrzewnych – studium waloryzacyjne. Wydawnictwo SGGWE, Warszawa, 2006.
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:

1,0 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
01

zna podstawy zooindykacji i waloryzacji…

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_WO!, WO5,

02

potrafi zastosować właściwą metodę zooindykacji

K1_UO2, UO3, UO8

03

potrafi ocenić ryzyko…

k1_KO2, KO3, KO7

04
05

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Ekologia i ochrona środowiska

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Ecology and environment protection

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr inż. Taida Tarabuła

Prowadzący zajęcia6):

Dr inż. Taida Tarabuła, dr inż. Marek Sławski

Jednostka realizująca7):

Katedra Ochrony Lasu i Ekologii

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot obowiązkowy

b) stopień II

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy (2)

Jęz. wykładowy11):

Założenia i cele przedmiotu12):

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

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

ECTS 2)

rok I

4

c) stacjonarne / niestacjonarne
polski

Ćwiczenia projektowe; liczba godzin 12 ;

b)

Ćwiczenia terenowe; liczba godzin 6;

c)

Ćwiczenia seminaryjne; liczba godzin 2;

d)

Wykład; liczba godzin 25;

Wykład, projekt indywidualny, studium przypadku (inwentaryzacja i waloryzacja krajobrazu- teren),
grupowy (opracowanie danych z terenu), prezentacja i dyskusja

projekt

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

Pełny opis przedmiotu15):

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

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

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Ekologia ogólna
Student zna definicje podstawowych pojęć ekologicznych, rozumie zasady funkcjonowania populacji, biocenoz i
ekosystemów
01 - Rozumie złożone zjawiska i procesy ekologiczne
zachodzące w krajobrazie i w środowisku oraz w
biosferze
02 - Wie, jakie są konsekwencje przyrodnicze i 04 - Jest świadomy zagrożeń cywilizacyjnych w
środowiskowe
prowadzenia
różnych
działań środowisku i roli lasów w ich ograniczaniu
gospodarczych, w tym gospodarki leśnej, w skali 05 – Ma świadomość odpowiedzialności za stan
lokalnej, regionalnej i globalnej
środowiska i jego zmiany
03 Potrafi wykonać inwentaryzację i ocenę
waloryzacyjną elementów krajobrazu i wykorzystać ją
do kreowania kierunków rozwoju obszarów wiejskich
Efekt 01, 02, 04, 05 – kolokwium zaliczeniowe
Efekt 03 – ocena grupowych wystąpień i prezentacji opracowanego projektu

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

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

Miejsce realizacji zajęć22):

Blended learning

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

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Nazwa przedmiotu1):

Ochrona ekosystemów leśnych

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Protection of the forest ecosystems

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Prof. dr hab. Henryk Tracz

Prowadzący zajęcia6):
Jednostka realizująca7):

Numer katalogowy:

ECTS 2)

wykłady: H. Tracz, S. Mazur, M. Aleksandrowicz, P. Nasiadka
ćwiczenia: E. Jancewicz, J. Piętka, A. Szczepkowski, A. Byk, A. Rutkiewicz, T. Mokrzycki, S. Mazur
Wydział Leśny, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, Zakład Entomologii Leśnej, Ekologii i Ekoturystyki, Zakład
Mikologii i Fitopatologii Leśnej, Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot …podstawowy

b) stopień …II.

Cykl dydaktyczny10):

semestr zimowy (2)

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

rok …1

c) stacjonarne

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

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

5

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

b)

………………ćwiczenia…………………………… …………………………; liczba godzin .25...;

c)

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

d)

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

dyskusja, rozwiązywanie problemów, analiza i interpretacja tekstów źródłowych
Wpływ gospodarki leśnej na populacje kręgowców – gatunki konfliktowe, monitoring fitopatologiczny – metody
oceny stanu zdrowotnego drzewostanów, czynniki wpływające na trwałość i zagrożenie ekosystemów leśnych
(hylopatologia, hylosozologia), kwarantanna a problematyka zagrożeń zdrowotności lasów w Polsce,
współczesne zjawiska chorobotwórcze i epidemiologiczne w ekosystemach leśnych, profilaktyka w ochronie
ekosystemów leśnych a inżynieria ekologiczna, metoda ogniskowo-kompleksowa w ochronie ekosystemów
leśnych, las w otoczeniu terenów zurbanizowanych i przemysłowych, obszary konfliktogenne: park narodowy –
las gospodarczy – las prywatny, pożary leśne, lasy miejskie.
ochrona lasu, ekologia, fitopatologia, łowiectwo, entomologia leśna, zoologia

Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

01 – zna podstawowe źródła zagrożeń ekosystemów
leśnych
02 – potrafi ocenić stopień zagrożenia
03 – potrafi ocenić ryzyko zaniechania działań
profilaktycznych
…-

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

zaliczenia cz. łowieckiej, fitopatologicznej i cz. ochronnej
egzamin pisemny

…………-

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
zaliczenia cząstkowe (3), egzamin końcowy
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
zaliczenia cz. łowieckiej-10%, cz. fitopatologicznej-10%, cz.ochronnej-25%, egzamin końcowy-55%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

sala dydaktyczna, laboratorium

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Barzdajn W., Ceitel J., Danielewicz W., Zientarski J. Leśnictwo proekologiczne. Wyd. AR Poznań, 1999.
2. Bobek B., Morow K., Perzanowski K. Ekologiczne podstawy łowiectwa, PWRiL, 1984
3. Cieślak M., Dombrowski A. Preferencje ptaków lęgowych wobec rozdrobnienia lasów. Notatki Ornitologiczne, 33, 1992
4. Malinowski H. (red.). Monografia – Stan i perspektywy badań z zakresu ochrony lasu. ILB, 2000.
5. Materiały konferencyjne „Wyzwania przyszłości polskiego leśnictwa. PTL, Kraków, 2007
6. Sierota Zb. Choroby lasu, CILP, 2000.
7. Zamorski C. Materiały do zajęć specjalistycznych z fitopatologii. III. Wyd. SGGW, 1984
UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Leśnictwo w planowaniu i w gospodarce
przestrzennej

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski

Specialisation - Forestry on the economy and regional planning.

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/
fakultet

b) stopień II

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Student poznaje problematykę zagadnień z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody w powiązaniu z
zagadnieniami planowania i zagospodarowania przestrzennego

Formy dydaktyczne, liczba
godzin13):

Wykłady o charakterze seminaryjnym, liczba godzin 15;

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

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

rok II sem 2

1,0

c) stacjonarne

Wykłady i dyskusja, z możliwością wygłoszenia przygotowywanych przez studentów prezentacji opartych na
przykładach z praktyki.
Wykłady
1. Cele i zadania planowania przestrzennego
2. Rola i miejsce planowania przestrzennego w gospodarce leśnej oraz ochronie przyrody w lasach
3. Krajowy program zwiększania lesistości w aspekcie planowania przestrzennego
4. Obszary funkcjonalne w Polsce
5. Leśne obszary funkcjonalne
Ochrona przyrody, urządzanie lasu
Student zna specyfikę gospodarki leśnej oraz ochrony przyrody w lasach, a także procedury przygotowania
planu urządzenia lasu nadleśnictwa oraz planów ochrony lub planów zadań ochronnych dla obszarów
objętych ustawowymi formami ochrony przyrody.
Wiedza
01 Zna obowiązujące w Polsce prawo z zakresu
05 Potrafi określić przydatność gruntów do
leśnictwa, ochrony przyrody i planowania
zalesienia i przygotować wytyczne do planu ich
przestrzennego
zalesienia
02 Zna specyfikę gospodarki leśnej oraz rolę lasów i
drewna gospodarce narodowej

Efekty kształcenia18):

ECTS 2)

Umiejętności
03 Potrafi określić produkcyjne i pozaprodukcyjne
funkcje lasów
04 Potrafi zastosować podstawowe metody
inwentaryzacji i waloryzacji lasu dla celów gospodarki
przestrzennej

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):

01, 02, 03, 04, 05, 06, 08 – zaliczenie
06, 07 - ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

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

Zaliczenie 60%, zaangażowanie na zajęciach, uczestnictwo w dyskusji podczas zajęć, przygotowanie
prezentacji 40%

Miejsce realizacji zajęć22):

Sala wykładowa,

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Aktualne ustawy ”o „ lasach” i o ochronie przyrody; a także o zagospodarowaniu przestrzennym i aktualne akty wykonawcze dotyczące
zagadnień gospodarki leśnej
2. Krajowy program zwiększenia lesistości
3. Leśne obszary funkcjonalne. Studia i Mat. CEPL, Rogów, zesz.3 (19), cykl artykułów
4. Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju. Studia Regionalne i Lokalne, Centrum Europejskich Studiów
Regionalnych i Lokalnych. UW. Wyd. specjalne T. II 2006, Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa.
5. Stępień E., Zielony R.. 2004. Rola lasów w zagospodarowaniu przestrzennym kraju. [w:] Stasiak A. (red.) Wieś polska w świetle wyników
NSP 2002 r. i PSR 2002 r. (aspekty społeczne, ekonomiczne i przestrzenne) Biuletyn PAN KPZK, zeszyt 213: 208-230
6. Łonkiewicz B. 1993. Założenia delimitacji obszarów leśnych w gospodarce przestrzennej kraju. Pr. Inst. Bad. Leśn. 747-751: 33-62
7. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2014. Ministerstwo Środowiska 2006.
Polska 2030. Materiał przygotowany przez zespół

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.:

30 h
0,50 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):

Zajęcia specjalizacyjne - Regulacja rozmiaru użytkowania rębnego i
przedrębnego

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialization

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Prof. dr hab. Tomasz Borecki

Prowadzący zajęcia6):

Prof. dr hab. Tomasz Borecki

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 II

Cykl dydaktyczny10):

Semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

rok I, sem. 3

ECTS 2)

1,0

c) stacjonarne

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

W trakcie zajęć studenci zapoznają się ze stosowanymi metodami użytkowania rębnego i przedrębnego
zarówno teoretycznie jak i praktycznie.
x) Wykłady 8, zajęcia terenowe 7, łączna liczba godzin 15;

Metody dydaktyczne14):

Wykłady, prezentacje, zajęcia terenowe i dyskusja.

Pełny opis przedmiotu15):

Wykłady
1. Relacja las a człowiek.
2. Analiza stosowanych metod użytkowania rębnego.
3. Analiza stosowanych metod użytkowania przedrębnego.
4. Nowe rozwiązania w zakresie użytkowania rębnego i przedrębnego.

Założenia i cele przedmiotu12):

Ćwiczenia terenowe
1.
Praktyczne przykłady rozwiązań regulacji użytkowania na terenie wybranego nadleśnictwa.
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

Urządzanie lasu, hodowla lasu
Student zna podstawy hodowli lasu i zasady stosowania podstawowych sposobów zagospodarowania lasu.
Rozumie pojęcie jednostki regulacyjnej (gospodarstwa), podstawowe zasady regulacji użytkowania rębnego i
przedrębnego..
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
technologie oraz urządzenia do pozyskiwania i
06 Potrafi myśleć i działać racjonalnie oraz
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 ustne
kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Wyniki i arkusze zaliczenia ustnego
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Zaliczenie ustne 100%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala wykładowa, teren

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
8. Zabielski B., 1976: Urządzanie lasu. PWRiL. Warszawa
9. Klocek A., Rutkowski B., 1986: Optymalizacja regulacji użytkowania rębnego drzewostanów. PWRiL, Warszawa.
10. Miś R., 2007: Urządzanie lasów wielofunkcyjnych. Wyd. AR w Poznaniu.,
11. Rosa W., Stępień E., 1996: Technologia sporządzania operatu urządzania lasu. Wyd. SGGW
12. Stępień E. (red.) 2004: Urządzanie lasu wielofunkcyjnego – opinie – poglądy – propozycje. Wyd. Fundacja „Rozwój SGGW”
13. Szymkiewicz B., Bernadzki E., Zaręba R., Rosa W., 1996: Urządzanie lasu. Podstawy urządzania lasu. Cz. I. Wyd. SGGW.
14. Instrukcje Urządzania Lasu z lat 1957, 1970, 1980, 1994, 2003, 2011.
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.:

0,5 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
Ćwiczenia terenowe
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na zaliczeniu
Przygotowanie do zaliczenia
Razem:

8h
7h
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
8h
Ćwiczenia terenowe
7h
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:
Ćwiczenia terenowe
7h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
5h
Razem:
12 h
0,5 ECTS

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Regulacja rozmiaru użytkowania rębnego i
przedrębnego

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Regulation of forest utilisation

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Prof. dr hab. Tomasz Borecki

Prowadzący zajęcia6):

Prof. dr hab. Tomasz Borecki

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 II

Cykl dydaktyczny10):

Semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

rok I, sem. 3

ECTS 2)

1,0

c) stacjonarne

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

W trakcie zajęć studenci zapoznają się ze stosowanymi metodami użytkowania rębnego i przedrębnego
zarówno teoretycznie jak i praktycznie.
y) Wykłady 8, zajęcia terenowe 7, łączna liczba godzin 15;

Metody dydaktyczne14):

Wykłady, prezentacje, zajęcia terenowe i dyskusja.

Pełny opis przedmiotu15):

Wykłady
5. Relacja las a człowiek.
6. Analiza stosowanych metod użytkowania rębnego.
7. Analiza stosowanych metod użytkowania przedrębnego.
8. Nowe rozwiązania w zakresie użytkowania rębnego i przedrębnego.

Założenia i cele przedmiotu12):

Ćwiczenia terenowe
2.
Praktyczne przykłady rozwiązań regulacji użytkowania na terenie wybranego nadleśnictwa.
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

Urządzanie lasu, hodowla lasu
Student zna podstawy hodowli lasu i zasady stosowania podstawowych sposobów zagospodarowania lasu.
Rozumie pojęcie jednostki regulacyjnej (gospodarstwa), podstawowe zasady regulacji użytkowania rębnego i
przedrębnego..
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
technologie oraz urządzenia do pozyskiwania i
06 Potrafi myśleć i działać racjonalnie oraz
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 ustne
kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Wyniki i arkusze zaliczenia ustnego
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Zaliczenie ustne 100%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala wykładowa, teren

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
15. Zabielski B., 1976: Urządzanie lasu. PWRiL. Warszawa
16. Klocek A., Rutkowski B., 1986: Optymalizacja regulacji użytkowania rębnego drzewostanów. PWRiL, Warszawa.
17. Miś R., 2007: Urządzanie lasów wielofunkcyjnych. Wyd. AR w Poznaniu.,
18. Rosa W., Stępień E., 1996: Technologia sporządzania operatu urządzania lasu. Wyd. SGGW
19. Stępień E. (red.) 2004: Urządzanie lasu wielofunkcyjnego – opinie – poglądy – propozycje. Wyd. Fundacja „Rozwój SGGW”
20. Szymkiewicz B., Bernadzki E., Zaręba R., Rosa W., 1996: Urządzanie lasu. Podstawy urządzania lasu. Cz. I. Wyd. SGGW.
21. Instrukcje Urządzania Lasu z lat 1957, 1970, 1980, 1994, 2003, 2011.
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.:

0,5 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
Ćwiczenia terenowe
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na zaliczeniu
Przygotowanie do zaliczenia
Razem:

8h
7h
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
8h
Ćwiczenia terenowe
7h
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:
Ćwiczenia terenowe
7h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
5h
Razem:
12 h
0,5 ECTS

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Nowe technologie w urządzaniu lasu

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - New technologies for forest management planning

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 II

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

rok I, sem.2

ECTS 2)

1,5

c) stacjonarne

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

W trakcie zajęć student zapoznaje się nowoczesnymi technologiami służącymi do zbierania, przetwarzania i
wizualizacji danych o lesie na potrzeby sporządzania planu urządzenia lasu.
z) Wykłady 15; ćwiczenia 15

Metody dydaktyczne14):

Wykłady, prezentacje, praca w sali komputerowej i dyskusja.

Założenia i cele przedmiotu12):

Wykłady
9. Wprowadzenie do metod zbierania, przetwarzania i wizualizacji danych o lesie wykorzystywanych w
pracach urządzeniowych.
10. Rodzaje map tematycznych oraz rycin i zestawień realizowanych w planie urządzenia lasu.
11. Nowoczesne, zdalne metody pomiaru wyłączeń leśnych oraz szczegółów sytuacji wewnętrznej.
12. Nowoczesne, naziemne metody pomiaru sytuacji wewnętrznej drzewostanów.
13. Oprogramowanie i sprzęt wykorzystywane w trakcie sporządzania planu urządzenia lasu.
14. Leśna mapa numeryczna i jej zastosowanie w planie urządzenia lasu.
15. Prognozy zmian metod i technologii zbierania informacji o lesie.
Pełny opis przedmiotu15):

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

Efekty kształcenia18):

Ćwiczenia
1. Zapoznanie się z mapami tematycznymi oraz treścią i zakresem planów urządzenia lasu z różnych
okresów gospodarczych.
2. Pomiary GPS, planowanie pomiarów, praktyczna obsługa urządzeń.
3. Pomiary dalmierzami laserowymi i na ultradźwięki. Zapoznanie się z rejestratorami i tabletami.
4. Zapoznanie się ze strukturą i zakresem informacji podstawowych zawartych w tabelach Systemu SILP
podsystemu LAS.
5. Wprowadzanie informacji źródłowych do baz danych oraz ich przetwarzanie. Import, eksport danych.
6. Łączenie danych opisowych i geometrycznych, tworzenie map tematycznych. Aktualizacja mapy
numerycznej różnymi metodami.
7. Zastosowanie innych form wizualizacji danych o lasach – wykresy, ryciny, fotografie.
Urządzanie lasu, Informatyka w leśnictwie, Systemy Informacji Przestrzennej, Geodezja leśna
Student zna podstawy urządzania lasu w zakresie inwentaryzacji stanu lasu oraz treści i formy planu urządzenia
lasu. Student umie zastosować praktycznie posiadaną wiedzę informatyczną
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
funkcjonowanie i trwałość ekosystemów leśnych.
06 Potrafi myśleć i działać racjonalnie oraz
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, sala komputerowa

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1
Andrzejewski A., Błasiak M. 2000. Rejestrator jako narzędzie inwentaryzacji, planowania i prowadzenia gospodarki przez leśniczego.
Biblioteczka Leśniczego – zeszyt 136. Wydawnictwo Świat. Warszawa.
2
Geomatyka w Lasach Państwowych. Część I – podstawy. CILP 2011.
3
Instrukcja użytkownika programu TAKSATOR 6.0 z 2011 roku.
4
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:

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 laboratoryjne,
projektowe, itp.:

0,5 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
Ćwiczenia
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Obecność na zaliczeniu
Przygotowanie do zaliczenia
Razem:

15h
15h
5h
2h
10h
47 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
Ćwiczenia
15h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
5h
Obecność na zaliczeniu
2h
Razem:
37 h
1 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)
5h
Razem:
20 h
0,5 ECTS

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Ocena stanu i rozwoju lasu wielofunkcyjnego

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Assessment of multifunctional forest’s condition and development

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

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

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

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

rok II

sem. 3

Jęz. wykładowy11):

Cykl dydaktyczny10):
Założenia i cele przedmiotu12):

b) stopień II

ECTS 2)

1,0

c) stacjonarne
polski

W trakcie wykładów i zajęć terenowych student poznaje problematykę doskonalenia metod
inwentaryzacji stanu zasobów leśnych oraz wykorzystania danych gromadzonych w ramach różnych
rodzajów inwentaryzacji. Poznaje możliwości wykorzystania, do różnych celów, danych zbieranych na
stałych powierzchniach próbnych.
Wykłady ; liczba godzin 15;
Wykłady i dyskusja, w trakcie zajęć terenowych: studium przypadku i doświadczenie/eksperyment
WYKŁADY
Pomiar zasobów drzewnych z wykorzystaniem zdjęć lotniczych
Odnowienie lasu – ocena stanu i ocena rozwoju
Odnowienie lasu – ocena uszkodzeń
Pomiary i ocena wartości przyrodniczej brzegu lasu
Ocena uszkodzeń drzewostanów powodowanych przez immisje przemysłowe
Określanie zróżnicowania przestrzennego tzw. kompleksowych uszkodzeń odprzemysłowych (stan i
zmiany)
Botanika leśna, hodowla lasu, zoologia leśna, łowiectwo, ochrona lasu, geomatyka, statystyka,
dendrometria, urządzanie lasu
Student potrafi rozpoznać gatunki drzew i krzewów, zna oddziaływanie ssaków kopytnych na młode
drzewa, zna teorie dotyczące regionalnego zamierania lasu, zna zasady naziemnych pomiarów
dendrometrycznych, zna metody fotogrametrii lotniczej, posiada wstępną wiedzę o metodach
geostatystycznych, posługuje się podstawowymi metodami wnioskowania statystycznego, zna budowę
drzewostanów, posiada wiedzę o inwentaryzacji zasobów leśnych dla potrzeb urządzania lasu
01
Rozumie
konieczność
indywidualnego 04 Jest świadomy potrzeby ustawicznego
projektowania metod pomiarów zasobów leśnych w uczenia się, w tym samokształcenia.
zależności od celów oraz z uwzględnieniem 05 Ma świadomość odpowiedzialności
dostępnych środków finansowych.
zawodowej, społecznej i etycznej w zakresie
02 Zna następstwo postępowania: od rozpoznania stanu i kształtowania środowiska
celów pomiarów, przez ich projektowanie, ich przyrodniczego.
realizację, do interpretacji i wykorzystania wyników.
03 Zna wybrane rozwiązania dotyczące zdobywania
danych i interpretacji wyników odnoszących się do
typowych jak i specyficznych cech lasów.
01, 02, 03 – zaliczenie pisemne,
04, 05 – dyskusja w ramach zajęć

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):
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala wykładowa, teren (las z istniejącą siecią stałych powierzchni próbnych)

Literatura podstawowa i uzupełniająca23
1. Schmid-Haas P., 1991. Szwajcarskie kontrolne powierzchnie próbne w urządzaniu lasu. Sylwan, 7: 31-40.
2. Stępień E., 1996a. Znaczenie informacji w urządzaniu lasu na tle aktualnych zadań leśnictwa. Sylwan, 1: 45-51.
3. Stępień E., 1996b. Jaka inwentaryzacja lasu w świetle obecnych potrzeb? Sylwan, 2: 5-11.
4. Poznański R., Jaworski A., 2000. Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych,
Warszawa.
5. Poznański R., Zięba S., Zygmunt R., 2002. Problemy inwentaryzacji lasu. Przewodnik do ćwiczeń. AR Kraków.
6. Przybylska K., Banaś J., Zięba S., Zygmunt R., Żuchowski J., 2006. Inwentaryzacja lasu. Przewodnik do ćwiczeń terenowych z
urządzania lasu. AR Kraków.
7. Miścicki S., Nowicka E., 2007. Pomiar zasobów leśnych z wykorzystaniem stałych koncentrycznych powierzchni próbnych – problemy i
próby rozwiązań. Sylwan, 8: 15-26.
8. Miścicki S. (red.), 2000. Kombinowana dwufazowa inwentaryzacja lasów nizinnych z wykorzystaniem zdjęć lotniczych i stałychkontrolnych powierzchni próbnych. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Miścicki S. (red.), 2007. Urządzanie gospodarstw zrębowych i przerębowo-zrębowych z wykorzystaniem stałych kontrolnych powierzchni
próbnych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Miścicki S., 2009. Pomiar zapasu grubizny z wykorzystaniem zdjęć lotniczych. Sylwan, 6: 373-385.
Miścicki S., 1998. Szkody czy uszkodzenia. Brać Łowiecka, 1: 18-19.
Miścicki S., 1998. Metoda SMOKUZ – zastosowanie praktyczne. Brać Łowiecka, 2: 10-11.
Miścicki S., 1998. Metody szacowania szkód i uszkodzeń wyrządzanych przez zwierzynę w lasach. Sylwan, 4: 73-82.
Miścicki S., 1996. Sposób kontroli i oceny uszkodzeń młodych drzewostanów i odnowień podokapowych przez ssaki roślinożerne.
Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa, ss. 175.
Miścicki S., 1996. Forest regeneration and its damage by herbivorous ungulates in the Białowieża National Park. [W:] P. Paschalis, S.
Zajączkowski (red.), Biodiversity protection of Białowieża Primeval Forest. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa: 91-108.
Miścicki S., Żurek Z., 1995. Inwentaryzacja odnowienia lasu i jego uszkodzeń przez jeleniowate w Gorczańskim Parku Narodowym.
Sylwan, 10: 53-69.
Miścicki S., 1992. Rozpoznawanie dla potrzeb inwentaryzacji lasu uszkodzeń powodowanych przez jeleniowate i żubry. Las Pol., 4: 6-7,
5: 6-7.

UWAGI24):Zajęcia powinny być realizowane w II połowie semestru ze względu na możliwość odbycia zajęć terenowych
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 z efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
efektu

36 h
1,0 ECTS
0,5 ECTS

Odniesienie do efektów dla
programu kształcenia na kierunku

01

Rozumie konieczność indywidualnego projektowania metod pomiarów zasobów leśnych w
zależności od celów oraz z uwzględnieniem dostępnych środków finansowych.

02

Zna następstwo postępowania: od rozpoznania celów pomiarów, przez ich projektowanie,
ich realizację, do interpretacji i wykorzystania wyników.

03

Zna wybrane rozwiązania dotyczące zdobywania danych i interpretacji wyników
odnoszących się do typowych jak i specyficznych cech lasów.

04

Jest świadomy potrzeby ustawicznego uczenia się, w tym samokształcenia.

K2_K01

05

Ma świadomość odpowiedzialności zawodowej, społecznej i etycznej w zakresie stanu i
kształtowania środowiska przyrodniczego.

K2_K07

K2_W01
K2_W02
K2_W10
K2_U07
K2_W05
K2_W06
K2_W09
K2_U03
K2_U04
K2_U11
K2_U09
K2_U05

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):
Wykłady
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)

15h
5h

Obecność na zaliczeniu
Przygotowanie do zaliczenia
Razem:

3h
16h
36 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
15h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
3h
Obecność na zaliczeniu
2h
Razem:
20 h
1,0 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)
3h
Zajęcia projektowe
5h
Obecność na zaliczeniu
2h
Razem:
10 h
0,50 ECTS

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Ochrona przyrody w urządzaniu lasu

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski

Specialisation - The Nature Conservation in the forest managament planning

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/
fakultet

b) stopień II

Cykl dydaktyczny10):

Semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

W trakcie zajęć student poznaje problemy z zakresu ochrony przyrody będące przedmiotem zainteresowania
urządzania lasu

Formy dydaktyczne, liczba
godzin13):

Wykłady o charakterze seminaryjnym, liczba godzin 15;

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

rok II sem. 3

ECTS 2)

c) stacjonarne

Wykłady i dyskusja, z możliwością wygłoszenia prezentacji przygotowywanych przez studentów opartych na
przykładach z praktyki.
Wykłady
6. Rola i miejsce ochrony przyrody w gospodarce leśnej, w szczególności w planie urządzenia lasu
7. Zagadnienia z zakresu ochrony przyrody w urządzaniu lasu – zarys historii
8. Ochrona przyrody i gospodarka leśna na obszarach objętych ustawowymi formami ochrony przyrody
9. Zagadnienia z zakresu ochrony przyrody w praktyce urządzania lasu

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Ochrona przyrody, urządzanie lasu

Założenia wstępne17):

Student zna procedury przygotowania planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa
Wiedza
01 Ma pogłębiona wiedzę zakresu prawa z zakresu
ochrony przyrody dotyczącego w szczególności lasów
02 Ma pogłębiona wiedzę z zakresu inwentaryzacji
siedlisk leśnych i zespołów roślinnych, zasobów
leśnych na obszarach chronionych

Efekty kształcenia18):

Umiejętności
03 Potrafi rozpoznać ważniejsze gatunki roślin i
zwierząt objęte ochroną gatunkową
04 Potrafi zastosować podstawowe metody
inwentaryzacji gatunków oraz zaproponować metody
ich ochrony

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

1,0

05 Potrafi sporządzać opisy powierzchni
typologicznych oraz opis taksacyjny drzewostanu na
obszarach chronionych
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 dyscyplin przyrodniczych oraz ma
świadomość potrzeby dokształcania się
08 Dba o jakość i staranność wykonywanych zadań.

01, 02, 03, 04, 05, 06, 08 – zaliczenie
06, 07 - ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć
Arkusze z ocenami z zaliczenia , prezentacje
Zaliczenie 40%, zaangażowanie na zajęciach, uczestnictwo w dyskusji podczas zajęć, przygotowanie
prezentacji 60%
Sala wykładowa, część zajęć może być w terenie

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
22. Instrukcja urządzania lasu Część I, 2012: Wyd. CILP , Warszawa.
23. Aktualna Ustawa o ochronie przyrody oraz aktualne akty wykonawcze (rozporządzenia Ministra Środowiska)
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych
efektów kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)

31 h
0,50 ECTS
0,0 ECTS

Nr /symbol
efektu
01

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku

Zna obowiązujące w Polsce prawo z zakresu ochrony przyrody
Zna zasady inwentaryzacji siedlisk leśnych i zespołów roślinnych, zasobów leśnych –
opisane w obowiązującej instrukcji urządzania lasu
Umiejętności
03 Potrafi rozpoznać ważniejsze gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną gatunkową

K1_W04
K1_W05
K1_U01
K1_U02

04

Potrafi zastosować podstawowe metody inwentaryzacji gatunków

K1_U03

05

Potrafi sporządzać opisy powierzchni typologicznych oraz opis taksacyjny drzewostanu

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 dyscyplin przyrodniczych
oraz ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie
wykonywanego
08 Dba o jakość i staranność wykonywanych zadań.

K1_U11
K1_U12
K1_U14
K1_U15
K1_K03

02
03

07

08

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
5h
1h
10 h
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
15 h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
5h
Obecność na zaliczeniu
1h
Razem:
21h
0,8 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):

Zajęcia specjalizacyjne - Uwarunkowania i instrumenty planowania urządzeniowego

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Conditions and tools of forest management planning

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Prof. dr hab. Tomasz Borecki

Prowadzący zajęcia6):

Prof. dr hab. Tomasz Borecki, prof. dr hab. Edward Stępień

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 II

Cykl dydaktyczny10):

Semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

W trakcie zajęć studenci zapoznają się ze specyfiką planowania urządzeniowego w leśnictwie wielofunkcyjnym.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

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

Efekty kształcenia18):

aa)

rok II, semestr 3

ECTS 2)

1,0

c) stacjonarne

Wykłady 15h

Wykłady, prezentacje i dyskusja.
Wykłady
16. Ogólne założenia nowelizacji zasad planowania.
17. Przesłanki doskonalenia rozwiązań w planowaniu urządzeniowym.
18. Nowe uwarunkowania konstrukcji planów.

Urządzanie lasu, Hodowla lasu, Użytkowanie lasu
Student zna podstawy sporządzania planu urządzenia
procesie planowania urządzeniowego.
Wiedza
01 Ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą urządzania
lasów wielofunkcyjnych w warunkach zmieniającej się
sytuacji gospodarczej kraju.
02 Zna podstawowe źródła, metody, techniki i
technologie oraz urządzenia do pozyskiwania i
przetwarzania danych charakteryzujących środowisko i
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.

lasu oraz umiejętności interpretacji informacji o lesie w
Kompetencje społeczne
05 Jest świadomy zmian zachodzących w gospodarce
leśnej i zapotrzebowania na nowe jakościowo
informacje i doskonalenie procesu planowania
urządzeniowego.
06 Potrafi myśleć i działać racjonalnie oraz
podejmować decyzje.
07 Dba o jakość i staranność wykonywanych zadań.

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 ustne
kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Wyniki i arkusze zaliczenia ustnego
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Zaliczenie ustne 100%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala wykładowa

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
24. Borecki T., Miścicki S., Stępień E. 2001. Niektóre osiągnięcia naukowe Zakłądu Urządzania Lasu SGGW w tworzeniu zintegrowanego sytemu
urządzania lasu wielofunkcyjnego. Rocz. AR w Poznaniu.
25. Borecki T., Stępień E., Nowakowska J., Wójcik R. 2001. Koncepcja inwentaryzacji lasu i jej wykorzystania w planowaniu. Rocz. AR w Poznaniu.
26. Stępień E., Borecki T., Miścicki S. 2000. Aktualne problemy planowania urządzeniowego. [W] Stan i perspektywy badań z zakresu urządzania lasu
i ekonomiki leśnictwa. Instytut Badawczy Leśnictwa. Mat. IV Konf. Leśnej.
27. Instrukcje Urządzania Lasu z lat 2003, 2011.
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 zaawansowaną wiedzę dotyczącą urządzania lasów wielofunkcyjnych w warunkach
zmieniającej się sytuacji gospodarczej kraju.

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W01
K2_W02
K2_W04

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.

K2_W07
K2_W09
K2_W10
K2_W11
K2_W13

04

Potrafi sporządzać dokumenty związane z planowaniem gospodarki leśnej, umie
interpretować zapisane w nich dane oraz ocenić ich przydatność i konsekwencje.

05

Jest świadomy zmian zachodzących w gospodarce leśnej i zapotrzebowania na nowe
jakościowo informacje i doskonalenie procesu planowania urządzeniowego.

06

Potrafi myśleć i działać racjonalnie oraz podejmować decyzje.

07

Dba o jakość i staranność wykonywanych zadań.

K2_U01
K2_U02
K2_U04
K2_U05
K2_U06
K2_U12
K2_K01
K2_K02
K2_K11
K2_K03
K2_K04
K2_K05
K2_K09

02

03

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: 0h

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Wykorzystanie wyników inwentaryzacji lasu w planowaniu
urządzeniowym

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialistion - Application of forest inventory results in the forest management

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Prof. dr hab. Tomasz Borecki

Prowadzący zajęcia6):

Prof. dr hab. Tomasz Borecki, prof. dr hab. Edward Stępień

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 II

Cykl dydaktyczny10):

Semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

rok II, sem.3

ECTS 2)

1,0

c) stacjonarne

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

W trakcie zajęć studenci zapoznają się ze specyfiką lasu jako przedmiotem inwentaryzacji oraz oceną
przydatności wyników inwentaryzacji do prowadzenia gospodarki leśnej.
bb) Wykłady 15h

Metody dydaktyczne14):

Wykłady, prezentacje i dyskusja.

Założenia i cele przedmiotu12):

Pełny opis przedmiotu15):

Wykłady
19. Zarys rozwoju, systematyka metod i miary intensywności inwentaryzacji.
20. Badania w zakresie doskonalenia metod inwentaryzacji.
21. Koncepcja inwentaryzacji i jej wykorzystanie w regulacji użytkowania.
22. Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu.
23. Ocena jakości prac pomiarowych.
24. Planowanie i organizacja inwentaryzacji zapasu.
25. Potrzeby i przydatność informacji o lesie w zarządzaniu.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Urządzanie lasu, statystyka matematyczna, dendrometria, nauka o przyroście

Założenia wstępne17):

Student zna podstawy statystyki matematycznej i założenia statystycznej metody inwentaryzacji lasu.

Efekty kształcenia18):

Wiedza
01 Ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą urządzania
lasów wielofunkcyjnych w warunkach zmieniającej się
sytuacji gospodarczej kraju.
02 Zna podstawowe źródła, metody, techniki i
technologie oraz urządzenia do pozyskiwania i
przetwarzania danych charakteryzujących środowisko i
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.

Kompetencje społeczne
05 Jest świadomy zmian zachodzących w gospodarce
leśnej i zapotrzebowania na nowe jakościowo
informacje i doskonalenie procesu planowania
urządzeniowego.
06 Potrafi myśleć i działać racjonalnie oraz
podejmować decyzje.
07 Dba o jakość i staranność wykonywanych zadań.

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 ustne
kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Wyniki i arkusze zaliczenia ustnego
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Zaliczenie ustne 100%
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala wykładowa

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
28. Borecki T. i in. 1998. Problemy okresowej inwentaryzacji stanu lasu – stan obecny i perspektywy. Sylwan 6, 29-39.
29. Borecki T. i in. 1999. Ocena dokładności inwentaryzacji drzewostanów sosnowych. Sylwan 3, 33-41.
30. Borecki T., Stępień E. 1994 Badania przydatności stratyfikacji lasu. Sylwan 7, 5-20.
31. Borecki T., Stępień E., Nowakowska J., Wójcik R. 2001. Koncepcja inwentaryzacji lasu i jej wykorzystania w planowaniu. Rocz. AR Poznań.
32. Borecki T., Zajączkowski S. 1998. Wielkoobszarowa kompleksowa inwentaryzacja stanu lasu. Sylwan 6, 5-14.
33. Stępień E. 1996. Znaczenie informacji. Sylwan 1, 45-51.
34. Stępień E. 1996. Jaka inwentaryzacja lasu. Sylwan 2, 5-11.
35. Shmid-Hass P. 1991. Szwajcarska kontrolne powierzchnie próbne w urządzaniu lasu. Sylwan 7, 5-20.
36. Instrukcje Urządzania Lasu z lat 1957-2011.
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 zaawansowaną wiedzę dotyczącą urządzania lasów wielofunkcyjnych w warunkach
zmieniającej się sytuacji gospodarczej kraju.

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W01
K2_W02
K2_W04

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.

K2_W07
K2_W09
K2_W10
K2_W11
K2_W13

04

Potrafi sporządzać dokumenty związane z planowaniem gospodarki leśnej, umie
interpretować zapisane w nich dane oraz ocenić ich przydatność i konsekwencje.

05

Jest świadomy zmian zachodzących w gospodarce leśnej i zapotrzebowania na nowe
jakościowo informacje i doskonalenie procesu planowania urządzeniowego.

06

Potrafi myśleć i działać racjonalnie oraz podejmować decyzje.

07

Dba o jakość i staranność wykonywanych zadań.

K2_U01
K2_U02
K2_U04
K2_U05
K2_U06
K2_U12
K2_K01
K2_K02
K2_K11
K2_K03
K2_K04
K2_K05
K2_K09

02

03

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: 0h

Grupa przedmiotów:

0Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Urządzanie ekosystemów leśnych

Tłumaczenie nazwy na jęz.
angielski3):

Forest ecosystems management planning

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Prof. dr hab. Stanisław Miścicki, w roku 2013 prof. Edward Stępień

Prowadzący zajęcia6):

Pracownicy Zakładu Urządzaniu Lasu: Prof. dr hab. Stanisław Miścicki, dr inż. Nowakowska

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 II

Cykl dydaktyczny10):

Semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

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

Formy dydaktyczne, liczba
godzin13):
Metody dydaktyczne14):

cc)

rok I, sem. 6

c) stacjonarne

Wykłady, liczba godzin 20;

dd) Ćwiczenia projektowe; liczba godzin 30;
Wykłady i dyskusja, indywidualne projekty studenckie oparte na studium przypadku, rozwiązywanie
problemu, konsultacje,
Wykłady
1. Funkcje i cele współczesnego leśnictwa.
2. Koncepcje i modele funkcjonowania lasu. Założenia teoretyczne i konsekwencje regulacyjne.
3. Kierunki doskonalenie regulacji rozmiaru użytkowania w lasach wielofunkcyjnych.
4. Leśnictwo a gospodarka przestrzenna.
5. Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu jako źródło informacji w zarządzaniu.
6. Ochrona przyrody w urządzaniu ekosystemów leśnych.
7. Modele rozwoju drzewostanów w urządzaniu lasu.

Pełny opis przedmiotu15):

Ćwiczenia projektowe
Tworzenie podstawowych jednostek planowania i regulacji w obrębie leśnym
Charakterystyka struktury wiekowej i gatunkowej gospodarstw i obrębu
Ocena zgodności fitocenozy z biotopem oraz określenie potrzeb przebudowy drzewostanów
Określenie długości cyklu produkcyjnego dla jednostek regulacyjnych
Obliczenie etatów użytkowania rębnego dla jednostek regulacyjnych (różne metody)
Obliczenie etatów użytkowania przedrębnego dla jednostek regulacyjnych (różne metody)
Plan cięć użytkowania rębnego dla obrębu leśnego
Prognoza rozwoju zasobów leśnych obrębu leśnego

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Geodezja leśna, dendrometria, nauka o produkcyjności lasu, botanika leśna, typologia leśna, fitosocjologia,
hodowla lasu, ekonomika leśnictwa, urządzanie lasu I stopnia, podstawy informatyki
Student umie wykorzystać wiedzę do podejmowania decyzji w zakresie planowania i prowadzenia
zrównoważonej gospodarki leśnej. Potrafi ocenić wpływ planowanych decyzji na kształtowanie pożądanego
kierunku rozwoju zasobów leśnych i stan ekosystemów leśnych.
.
01 Ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą
04 Potrafi krytycznie odnieść się do stosowanych
urządzania lasów wielofunkcyjnych w warunkach metod, technik i technologii stosowanych przy
zmieniającej się sytuacji gospodarczej kraju i
inwentaryzacji stanu lasu i zaproponować ich
świata
modyfikacje

Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

02 Ma pogłębioną wiedzę na temat możliwości
sterowania ekosystemem leśnym w procesie
planowania urządzeniowego z wykorzystaniem
nowoczesnych technik, technologii i urządzeń
03 Posiada umiejętność gromadzenia, selekcji i
wykorzystania danych niezbędnych do
planowania gospodarczego i ochronnego w
ekosystemach leśnych, do określania stanu i
prognozowania rozwoju zasobów przyrodniczych

05 Jest świadomy potrzeby ustawicznego uczenia się,
w tym samokształcenia w zakresie urządzania
ekosystemów leśnych.
06 Ma świadomość roli i wieloaspektowej
odpowiedzialności wykonawcy prac urządzeniowych i
ochronnych.

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

– egzamin pisemny
– ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

Egzamin pisemny (01, 02, 03, 05, 06), ocenione projekty (02, 03, 05, 08),

Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

Egzamin pisemny 50%, wyniki projektów 50%

Miejsce realizacji zajęć22):

Sala wykładowa, pracownia projektowa (w tym sala komputerowa)

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
37. Klocek A., Rutkowski B., 1986: Optymalizacja regulacji użytkowania rębnego drzewostanów. PWRiL. Warszawa.
38. Miś R., 2007: Urządzanie lasów wielofunkcyjnych. Wyd. AR w Poznaniu.
39. Ważyński B., (red.). 2005: Przewodnik „Urządzanie lasu”. Wyd. Świat. Warszawa
40. Rosa W., Stępień E., 1996: Technologia sporządzania operatu urządzania lasu. Wyd. SGGW
41. Stępień E. (red.) 2004: Urządzanie lasu wielofunkcyjnego – opinie – poglądy – propozycje. Wyd. Fundacja „Rozwój SGGW”
42. Szymkiewicz B., Bernadzki E., Zaręba R., Rosa W., 1996: Urządzanie lasu. Podstawy urządzania lasu. Cz. I. Wyd. SGGW.
43. Ważyński B., 1997: Urządzanie i zagospodarowanie lasu dla potrzeb turystyki i rekreacji.
44. Borecki T., Zajączkowski S., 1994. Wielkoobszarowa kompleksowa inwentaryzacja stanu lasu. Sylwan 6: 5-14.
45. Czuba M., 2001. Planowanie urządzeniowe w trwałym, zrównoważonym rozwoju lasów i leśnictwa. SITLiD, Bibl. Leśniczego, z. 145.
46. Głaz J., 2003. Kryteria i wskaźniki trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej w planowaniu urządzeniowym. SITLiD, Bibl. Leśniczego,
z. 184
47. Kurt A., 1996. Zasada trwałości w gospodarce leśnej Europy. Sylwan, 2: 97-103.
48. Miś R., 2005. Rozmiar pozyskania użytków drzewnych w kraju a społeczne funkcje lasu. Sylwan, 8: 31-38.
49. MOŚZNiL, 1997. Polityka leśna Państwa. Warszawa.
50. Poznański R., 2003. Regulacja gospodarstw leśnych jako podstawa utrzymania trwałego i zrównoważonego rozwoju lasu. SITLiD, Bibl.
Leśniczego, z. 177.
51. Poznański R., 2004. Nowe metody regulacji w urządzaniu lasu. Kraków, Wyd. AR.
52. Poznański R., 2005. Wieki rębności i wieloaspektowa ocena ich stosowania. Sylwan, 3: 24-33.
53. Przybylska K., 2005. System klasyfikacji gospodarstw leśnych w wielofunkcyjnym i proekologicznym modelu leśnictwa. Sylwan, 9: 3-9.
54. Stępień E., 1995. Idea trwałości lasu – nowe treści, problemy realizacji. Sylwan, 12: 5-11.
55. Stępień E., 1996. Metodyczne podstawy kompleksowej oceny stanu lasu. Sylwan, 10: 15-25.
56. Stępień E., 1998. Quo vadis urządzanie lasu XXI wieku? Sylwan, 5: 23-34.
57. Stępień E., 2005a. Rola etatu jako regulatora rozmiaru użytkowania lasu. Sylwan, 6: 45-54.
58. Stępień E., 2005b. Leśnictwo a gospodarka przestrzenna. W: L. Ryszkowski, A. Kędziora (red.), Ochrona środowiska w gospodarce
przestrzennej. Z-d Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań.
59. Stępień E., 2007. Wybrane problemy planowania przebudowy lasu. Sylwan, 5: 32-43.
UWAGI24):
Zaliczenie przedmiotu wymaga osiągnięcia minimalnych ocen (zaliczenie) wszystkich części składowych oceny: Egzamin pisemny, wyniki
projektów

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne - Biomasa leśna jako odnawialne źródło energii

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisation - Forest biomass as a renewable energy source

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr hab. Tadeusz Moskalik, prof. nadzw. SGGW

Prowadzący zajęcia6):

Dr hab. Tadeusz Moskalik, prof. nadzw. SGGW

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień II rok II

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

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

ECTS 2)

1

c) stacjonarne

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

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):

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

Pełny opis przedmiotu15):

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

-

Założenia wstępne17):

-

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

1.

Prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii

2.

Zasoby paliw i energii na świecie i w Polsce

3.

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

4.

Technologie pozyskiwania i spalania biomasy leśnej

5.

Bilans energetyczny technologii pozyskiwania biomasy leśnej na cele energetyczne

6.

Uprawa roślin drzewiastych na cele energetyczne

01 -Ma wiedzę dotyczącą prawnych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań użytkowania biomasy leśnej
jako odnawialnego źródła energii.
02 -Ma wiedzę dotyczącą doboru technik i technologii pozyskiwania biomasy leśnej do celów energetycznych
w różnych kategoriach cięć.
03. -Posiada wiedzę dotyczącą uprawy roślin drzewiastych na cele produkcji energii.
04 -Potrafi obliczyć bilans energetyczny zastosowanych rozwiązań technologicznych.
Zaliczenie w formie pisemnej – efekt 01, 02, 03, 04
Praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej studenta 04

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kształcenia 20):

Treść pytań zaliczeniowych z oceną, praca pisemna

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):

Do weryfikacji efektów kształcenia służy: 1. ocena z zaliczenia, 2. ocena wykonania zadania projektowego; dla
każdego z tych elementów określona jest maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosząca 100,
przyporządkowując odpowiednią wagę dla każdego z tych elementów 1. 70%, 2. 30%,

Miejsce realizacji zajęć22):

Przedmiot realizowany jest w sali dydaktycznej wyposażonej w sprzęt multimedialny

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

UWAGI24):
przyporządkowane punktom oceny:
0-50 pkt
- ocena niedostateczna (2,0)

51-60 pkt
61-70 pkt
71-80 pkt
81-90 pkt
91-100 pkt

- ocena dostateczna (3,0)
- ocena dostateczna plus (3,5)
- 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:

28h

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

0,5 ECTS

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

0,5 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)

03

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

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

04

Potrafi obliczyć bilans energetyczny zastosowanych rozwiązań technologicznych.

K2_W08; K2_U06, K2_U07

Nr /symbol
efektu
01
02

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne Kształtowanie krajobrazu leśnego

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialisdation - Forest landscape design

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr hab. Emilia Janeczko

Prowadzący zajęcia6):

dr hab. Emilia Janeczko

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień II rok II

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z problematyką dotyczącą różnorodności krajobrazów leśnych,
zasad ochrony, planowania i zarządzania krajobrazem leśnym

a)

ECTS 2

2

c) stacjonarne

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

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Dyskusja, interpretacja tekstów źródłowych, indywidualny projekt studencki, konsultacje
Definicje i pojęcia związane z krajobrazem. Zarys teorii percepcji i estetyki krajobrazu (Pojęcie estetyki w
aspekcie historycznym, czynniki warunkujące percepcję, teorie percepcji, zasięg pola widzenia). Zmienność
krajobrazowa lasu (cechy lasu warunkujące jego zmienność fizjonomiczną, typy siedliskowe lasucharakterystyka w kontekście walorów estetycznych). Przegląd metod oceny i waloryzacji krajobrazu (ocena i
waloryzacja- definicje, metody oceny i waloryzacji, charakterystyka wybranych metod oceny i waloryzacji
krajobrazu). Znaczenie walorów krajobrazowych w projektowaniu elementów rekreacyjnego zagospodarowania
terenu. Zasady inżynieryjnego kształtowania krajobrazu leśnego

ochrona lasu, hodowla lasu, inżynieryjne zagospodarowanie lasu

Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01 – Wiedza na temat problemów związanych z
zagospodarowaniem
i
ochroną
walorów
krajobrazowych lasu
02 – Wiedza na temat możliwości pozyskiwania i
przetwarzania informacji o krajobrazie dla potrzeb
zagospodarowania terenu
03 – wiedza na temat wariantowości rozwiązań
stosowanych w inżynieryjnym zagospodarowaniu lasu
03 - Wiedza z zakresu czynników determinujących
percepcję przestrzeni
04 - Wiedza dotycząca metod i narządzi badawczych
stosowanych do oceny krajobrazu leśnego
05 – wiedza na temat zasad krajobrazowego
kształtowania lasu
ocena wynikająca z obserwacji w trakcie wykładów (aktywność, udział w dyskusji) 01, 02, 03, 04, 05
kolokwium pisemne 01, 02, 03, 04, 05
ocena indywidualnych projektów studenckich-01, 02, 03, 04, 05

Forma dokumentacji osiągniętych efektów Treść pytań egzaminacyjnych z oceną.
kształcenia 20):
Samodzielna praca pisemna z oceną
ocena wynikająca z obserwacji w trakcie wykładów 10%
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
ocena indywidualnych prac pisemnych 20%
końcową21):
kolokwium pisemne 70%
Przedmiot realizowany jest w sali dydaktycznej wyposażonej w sprzęt multimedialny.
Miejsce realizacji zajęć22):

1. Bajerowski, T.; Biłozor, A.; Cieślak, I.; Senetra, A.; Szczecińska, A. 2007. Ocena i wycena krajobrazu.
Wybrane problemy rynkowej oceny i wyceny krajobrazu wiejskiego, miejskiego i stref przejściowych. Educaterra,
Olsztyn,
2. Bell, S. 2004: Elements of visual design in the landscape, Spon Press, London and New York,
Literatura podstawowa i uzupełniająca 23)
3. Janeczko, E. 2011. Waloryzacja krajobrazu leśnego. Wyd. SGGW, Warszawa,
4. Malinowska, E.; Lewandowski, W.; Harasimiuk A. 2004. Geoekologia i ochrona krajobrazu. Leksykon, Wyd.
Przemysłowe WEMA, Sp. zo.o. Warszawa
5. Waryński, B. 1997. Urządzanie i zagospodarowanie lasu dla potrzeb turystyki i rekreacji. Wyd. AR, Poznań.
UWAGI 24)
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:

46 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.:

0 ECTS

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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
wiedza na temat problemów związanych z zagospodarowaniem i ochroną walorów
krajobrazowych lasu

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
R1A_W02, R2A_W01, R2A_W03,
R2A_W04, R2A-W07, R2A_K01, R2A_K06

02

wiedza na temat możliwości pozyskiwania i przetwarzania informacji o krajobrazie dla
potrzeb zagospodarowania terenu

R2A_W01, R2A_W03, R2A_W06, R2A_U01,

03

wiedza na temat wariantowości
zagospodarowaniu lasu

R1A_W02, R2A_W01, R2A_W03, R2A_K01,

04

wiedza dotycząca metod i narządzi badawczych stosowanych do oceny krajobrazu
leśnego
wiedza na temat zasad krajobrazowego kształtowania lasu

05

rozwiązań

stosowanych

w

inżynieryjnym

R2A_U01, R2A_U03, R2A_K01, R2A_K06

R2A_K06
R2A_W01, R2A_W03, R2A_K01, R2A_K06
R1A_W02, R2A_W01, R2A_W03,
R2A_W04,

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne: Biomasa leśna jako odnawialne źródło energii

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialization: Forest biomass as a renewable energy source

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr hab. Tadeusz Moskalik, prof. nadzw. SGGW

Prowadzący zajęcia6):

Dr hab. Tadeusz Moskalik, prof. nadzw. SGGW

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień II rok II

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

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

ECTS 2)

1

c) stacjonarne

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

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):

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

Pełny opis przedmiotu15):

7.

Prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii

8.

Zasoby paliw i energii na świecie i w Polsce

9.

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

10. Technologie pozyskiwania i spalania biomasy leśnej
11. Bilans energetyczny technologii pozyskiwania biomasy leśnej na cele energetyczne
12. Uprawa roślin drzewiastych na cele energetyczne
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

-

Założenia wstępne17):

-

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01 -Ma wiedzę dotyczącą prawnych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań użytkowania biomasy
leśnej jako odnawialnego źródła energii.
02 -Ma wiedzę dotyczącą doboru technik i technologii
pozyskiwania biomasy leśnej do celów
energetycznych w różnych kategoriach cięć.
03. -Posiada wiedzę dotyczącą uprawy roślin drzewiastych na cele produkcji energii.
04 -Potrafi obliczyć bilans energetyczny zastosowanych rozwiązań technologicznych.
Zaliczenie w formie pisemnej – efekt 01, 02, 03, 04
Praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej studenta 04

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Treść pytań zaliczeniowych z oceną, praca pisemna
kształcenia 20):
Do weryfikacji efektów kształcenia służy: 1. ocena z zaliczenia, 2. ocena wykonania zadania
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
projektowego; dla każdego z tych elementów określona jest maksymalna liczba punktów do uzyskania
końcową21):
wynosząca 100, przyporządkowując odpowiednią wagę dla każdego z tych elementów 1. 70%, 2. 30%,
Miejsce realizacji zajęć22):

Przedmiot realizowany jest w sali dydaktycznej wyposażonej w sprzęt multimedialny

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

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

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
28h
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

0,5 ECTS

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

0,5 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)

03

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

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

04

Potrafi obliczyć bilans energetyczny zastosowanych rozwiązań technologicznych.

K2_W08; K2_U06, K2_U07

Nr /symbol
efektu
01
02

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Rok akademicki:

Grupa przedmiotów:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne: Certyfikacja gospodarki leśnej

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialization: Forest certification

Kierunek studiów4):

Leśnictwo wielofunkcyjne

Koordynator przedmiotu5):

Jarosław Oktaba

Prowadzący zajęcia6):

Jarosław Oktaba

Jednostka realizująca7):

Katedra Użytkowania Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot specjalizacyjny/fakultet

b) stopień II

Cykl dydaktyczny10):

Semestr letni

Jęz. wykładowy11):polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Zapoznanie studentów z celami metodami i sposobami budowania systemów certyfikacyjnych w leśnictwie
wielofunkcyjnym.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a)

Numer katalogowy:

rok II

ECTS 2)

1,5

c) stacjonarne

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

Metody dydaktyczne14):

dyskusja, gra symulacyjna, projekt

Pełny opis przedmiotu15):

Studenci otrzymują informacje o podstawach funkcjonowania systemów certyfikacyjnych. Uczą się identyfikować
sfery interesu różnych grup społecznych, projektują rozwiązania operacyjne wcielające zrównoważone leśnictwo
na poziomie operacyjnym poprzez ścieranie się poglądów, aktualną wiedzę naukową i występujące obowiązki
prawne. Studenci podzieleni na różnych interesariuszy budują wspólny projekt certyfikacji wybranego
zagadnienia leśnego z obszaru zrównoważonego leśnictwa.

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

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

wiedza inżynierska z zakresu leśnictwa lub ochrony przyrody
01 - Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą potencjalnych przyrodniczych, organizacyjnych, technicznych, prawnych,
społecznych i ekonomicznych uwarunkowań oraz konsekwencji prowadzenia gospodarki leśnej K2_W08
02 - Ma wiedzę pozwalającą na analizę zależności i budowę rozwiązań przyrodniczo-gospodaczo-społecznych
w sektorze leśnym K2_W11
03 - Potrafi wykorzystywać różne metody komunikacji werbalnej i niewerbalnej do przekazywania informacji i
wiedzy w zależności od grupy odbiorców. K2_U03
04 - Potrafi analizować problemy gospodarki leśnej na płaszczyźnie ludzkiej, finansowej, rzeczowej,
przyrodniczej i technicznej w celu tworzenia i wprowadzania rozwiązań optymalnych K2_U07
5 - Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i obcym z wykorzystaniem
słownictwa fachowego w zakresie leśnictwa i środowiska przyrodniczego K2_U14
6 - Jest świadomy potrzeby ustawicznego uczenia się, w tym samokształcenia K2_K01
7 - Potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role K2_K03
8 - Kreuje współpracę z różnymi grupami społecznymi w zakresie rozwiązań stosowanych w leśnictwie K2_K08
ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć 1- 15
ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 1 - 15
przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 1 - 15

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

sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. wymagania systemów certyfikacji leśnictwa PEFC i FSC (strony internetowe)
2. ISO 14000
3. ISO 17020
4. ISO 17021
5. Przewodnik ISO/IEC nr 59:1994
6. Przewodnik ISO/IEC nr 2:1996
7. sprawozdanie końcowe z wykonania tematu badawczego Certyfikacja gospodarki leśnej w użytkowaniu lasu w Polsce. KUL. Warszawa 2009
http://start.lasy.gov.pl/c/document_library/get_file?p_l_id=580889&folderId=580897&name=DLFE-19701.pdf
8. J. Oktaba; P. Paschalis Jakubowicz Systemy certyfikacyjne w leśnictwie. Biblioteczka leśniczego nr 229 2005
9. Artykuły naukowe dotyczące rozwiązywanego zagadnienia.

10. Akty prawne
11. Dokumenty procesu Forest Europe
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.:

1,5 ECTS

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

02 03 -

04
05

06
07
08

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą potencjalnych przyrodniczych, organizacyjnych,
technicznych, prawnych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań oraz konsekwencji
prowadzenia gospodarki leśnej
Ma wiedzę pozwalającą na analizę zależności i budowę rozwiązań przyrodniczogospodaczo-społecznych w sektorze leśnym
Potrafi wykorzystywać różne metody komunikacji werbalnej i niewerbalnej do
przekazywania informacji i wiedzy w zależności od grupy odbiorców.
Potrafi analizować problemy gospodarki leśnej na płaszczyźnie ludzkiej, finansowej,
rzeczowej, przyrodniczej i technicznej w celu tworzenia i wprowadzania rozwiązań
optymalnych
Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i obcym z
wykorzystaniem słownictwa fachowego w zakresie leśnictwa i środowiska przyrodniczego
Jest świadomy potrzeby ustawicznego uczenia się, w tym samokształcenia
Potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role
Kreuje współpracę z różnymi grupami społecznymi w zakresie rozwiązań stosowanych w
leśnictwie

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_W08

K2_W11

K2_U03
K2_U07

K2_U14
K2_K01
K2_K03
K2_K08.

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne: Kształtowanie krajobrazu leśnego

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialization: Forest landscape design

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

dr hab. Emilia Janeczko

Prowadzący zajęcia6):

dr hab. Emilia Janeczko

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień II rok II

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z problematyką dotyczącą różnorodności krajobrazów leśnych,
zasad ochrony, planowania i zarządzania krajobrazem leśnym

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

a)

ECTS 2)

c) stacjonarne

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

Dyskusja, interpretacja tekstów źródłowych
Definicje i pojęcia związane z krajobrazem. Zarys teorii percepcji i estetyki krajobrazu (Pojęcie estetyki w
aspekcie historycznym, czynniki warunkujące percepcję, teorie percepcji, zasięg pola widzenia). Zmienność
krajobrazowa lasu (cechy lasu warunkujące jego zmienność fizjonomiczną, typy siedliskowe lasucharakterystyka w kontekście walorów estetycznych). Przegląd metod oceny i waloryzacji krajobrazu (ocena i
waloryzacja- definicje, metody oceny i waloryzacji, charakterystyka wybranych metod oceny i waloryzacji
krajobrazu). Znaczenie walorów krajobrazowych w projektowaniu elementów rekreacyjnego zagospodarowania
terenu. Zasady inżynieryjnego kształtowania krajobrazu leśnego

ochrona lasu, hodowla lasu, inżynieryjne zagospodarowanie lasu

Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

1,5

01 – Wiedza na temat problemów związanych z
zagospodarowaniem
i
ochroną
walorów
krajobrazowych lasu
02 – Wiedza na temat możliwości pozyskiwania i
przetwarzania informacji o krajobrazie dla potrzeb
zagospodarowania terenu
03 – wiedza na temat wariantowości rozwiązań
stosowanych w inżynieryjnym zagospodarowaniu lasu
03 - Wiedza z zakresu czynników determinujących
percepcję przestrzeni
04 - Wiedza dotycząca metod i narządzi badawczych
stosowanych do oceny krajobrazu leśnego
05 – wiedza na temat zasad krajobrazowego
kształtowania lasu
ocena wynikająca z obserwacji w trakcie wykładów (aktywność, udział w dyskusji) 01, 02, 03, 04, 05
kolokwium pisemne 01, 02, 03, 04, 05

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Treść pytań egzaminacyjnych z oceną
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
ocena wynikająca z obserwacji w trakcie wykładów 10%
końcową21):
kolokwium pisemne 90%
Przedmiot realizowany jest w sali dydaktycznej wyposażonej w sprzęt multimedialny.
Miejsce realizacji zajęć22):

1. Bajerowski, T.; Biłozor, A.; Cieślak, I.; Senetra, A.; Szczecińska, A. 2007. Ocena i wycena krajobrazu.
Wybrane problemy rynkowej oceny i wyceny krajobrazu wiejskiego, miejskiego i stref przejściowych. Educaterra,
Olsztyn,
Literatura podstawowa i uzupełniająca 23) 2. Bell, S. 2004: Elements of visual design in the landscape, Spon Press, London and New York,
3. Janeczko, E. 2011. Waloryzacja krajobrazu leśnego. Wyd. SGGW, Warszawa,
4. Malinowska, E.; Lewandowski, W.; Harasimiuk A. 2004. Geoekologia i ochrona krajobrazu. Leksykon, Wyd.
Przemysłowe WEMA, Sp. zo.o. Warszawa
5. Waryński, B. 1997. Urządzanie i zagospodarowanie lasu dla potrzeb turystyki i rekreacji. Wyd. AR, Poznań.
UWAGI 24)

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:

25 h

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

0,7 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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
wiedza na temat problemów związanych z zagospodarowaniem i ochroną walorów
krajobrazowych lasu

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
R1A_W02, R2A_W01, R2A_W03,
R2A_W04, R2A-W07, R2A_K01, R2A_K06

wiedza na temat możliwości pozyskiwania i przetwarzania informacji o krajobrazie dla
potrzeb zagospodarowania terenu

R2A_W01, R2A_W03, R2A_W06, R2A_U01,

wiedza na temat wariantowości
zagospodarowaniu lasu

R1A_W02, R2A_W01, R2A_W03, R2A_K01,

rozwiązań

stosowanych

w

inżynieryjnym

wiedza dotycząca metod i narządzi badawczych stosowanych do oceny krajobrazu
leśnego
wiedza na temat zasad krajobrazowego kształtowania lasu

R2A_U01, R2A_U03, R2A_K01, R2A_K06

R2A_K06
R2A_W01, R2A_W03, R2A_K01, R2A_K06
R1A_W02, R2A_W01, R2A_W03,
R2A_W04,

Rok akademicki:

Grupa przedmiotów:

2012/2013

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Zajęcia specjalizacyjne: Strategie Użytkowania Zasobów Leśnych

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Specialization: Strategies of forest resources utilization

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Prof.dr habil. Piotr Paschalis-Jakubowicz

Prowadzący zajęcia6):

Prof.dr habil. Piotr Paschalis-Jakubowicz

Jednostka realizująca7):

Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień II

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Wykłady analizujące konsekwencje przyjęcia różnych strategii użytkowania zasobów leśnych
a)

rok I sem. 2

ECTS 2)

1,5

c) stacjonarne

wykłady; liczba godzin 15

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Wykłady, konsultacje
Tematyka wykładów
Bazy i metody określania zasobów leśnych w Polsce, Europie i na świecie. Kierunki wykorzystanie i
zastosowań oraz analiza zapotrzebowania na wykorzystanie zasobów leśnych w Polsce. Koncepcja

Pełny opis przedmiotu15):

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

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

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

Założenia wstępne17):

Posiadanie wiedzy i umiejętności uzyskanych na przedmiotach przygotowujących do zawodu leśnika

Efekty kształcenia18):

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

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19): Zaliczenie pisemne części wykładowej – efekt 01, 02,03,04
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Zaliczenie pisemne obejmujący materiał wykładowy.

Przedmiot realizowany jest w sali wykładowej.

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

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

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

60
1,5 ECTS

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

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku

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

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

02

Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu precyzyjnego leśnictwa

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

03

Posiada wiedze z zakresu innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych w
użytkowaniu lasu

04

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

01

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

Rok akademicki:

Grupa przedmiotów:

2012/2013

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Leśnictwo europejskie i światowe

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

European and world forestry

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Prof.dr habil. Piotr Paschalis-Jakubowicz

Prowadzący zajęcia6):

Prof.dr habil. Piotr Paschalis-Jakubowicz

Jednostka realizująca7):

Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień II sem. 3

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski

ECTS 2)

1,0

c) stacjonarne

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

b)

a) wykłady; liczba godzin 15
ćwiczenia laboratoryjne; liczba godzin 5

Wykłady, indywidualne projekty studenckie, konsultacje
Tematyka wykładów
Wprowadzenie do wykładów: Zakres wykładów. Podstawowa i uzupełniająca literatura przedmiotu,
podanie bibliotek oraz stron internetowych, umożliwiających odnalezienie treści wykładowych.
Leśnictwo w obliczu zagrożeń globalnych. Zarządzanie zasobami leśnymi w skali globalnej. Problemy
lasów i leśnictwa w Unii Europejskiej. Struktura organizacyjna i legislacyjna Unii Europejskiej –
komitety, zespoły i grupy robocze.
Analizy stanowiska Polski w sprawach dotyczących sektora leśnego w Stałym Komitecie Leśnym Unii
Europejskiej, Konwencji Klimatycznej oraz Protokołu z Kioto oraz Konwencji Ochrony
Bioróżnorodności i zapobieganiu pustynnieniu. Identyfikacja przyczyn, skutków i konsekwencji
widziana z perspektywy kontynentów i różnych regionów świata. Zrównoważony rozwój leśnictwa
widziany z perspektywy Rio (1992), Johannesburga (2002) i Rio +20 (2012). Leśne cele w Millenium
Ecosystem Assessment. Trendy rozwojowe w leśnictwie światowym. Treści wykładowe są
oryginalnym programem nauczania, co do zakresu i zawartości, proponowanym wyłącznie na
Wydziale Leśnym SGGW.
Tematyka ćwiczeń kameralnych
Wykonanie projektu w formie pisemnej odnoszącego się do analizy określonego problemu lasów i
leśnictwa na świecie oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej z powyższego zakresu. Format
projektu i prezentacji – zgodny z wymaganiami eksperckimi.

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

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

Botanika (geografia roślin), geomatyka, polityka leśna, ekonomika leśnictwa
Posiadanie wiedzy i umiejętności uzyskanych na przedmiotach wprowadzających wraz ze
znajomością jednego z języków obowiązujących w strukturach ONZ.
01 – Ma wiedzę pozwalającą na rozumienie procesów globalizacyjnych
02 – Posiada wiedzę umożliwiającą identyfikację hierarchii ważności czynników warunkujących rozwój
lasów i leśnictwa w skali globalnej i regionalnej.
03- Umie scharakteryzować lasy i leśnictwo w skali globalnej i regionalnej, na tle procesów rozwoju
cywilizacyjnego.,
04 -Rozumie konieczność wiązania zmian zachodzących w leśnictwie w skali lokalnej oddziaływaniem
czynników globalnych.
05 - Rozumie definicję „holistycznego rozumienia i ocen lasów i leśnictwa”.
06 – Rozumie zasady przygotowania i przedstawienia projektu eksperckiego.
.
Zaliczenie pisemne części wykładowej – efekt 01, 02, 03, 04, 05,
Zaliczenie pisemne części ćwiczeniowej – efekt 02, 03, 06

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Egzamin końcowy obejmujący zarówno materiał wykładowy, jak i ćwiczeniowy.
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Egzamin końcowy, 60%
końcową21):
Projekt ekspercki, 40%
Przedmiot realizowany jest w sali wykładowej oraz w Sali ćwiczeniowej z dostępem do unikatowych
Miejsce realizacji zajęć22):
materiałów źródłowych zgromadzonych w Katedrze Użytkowania Lasu SGGW.
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. 138142
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. Sustainable Forestry and the European Union. - 2003. Initiatives of the European Commission. Luxembourg.
8. Rio de Janeiro Summit, 1992. The Final Documents – Environment and Development. UN.
9. Global Forest Resources Assessment 2012. Main Report 2012. FAO Rome.
10. World Forest Congress Proceedings : Quebec 2002
11. World IUFRO Congress Proceedings: Kuala Lumpur 2000
12. Millennium Ecosystem Assessment 2005
13. Managing the World’s Forestry 2002
14. Bass S. M. J., 2003 – International commitments, implementation and cooperation. XII World Forestry Congress: Area C- People and Forests
in harmony.
15. Becker, G., Coleman, E., Hetsch, S., Kazemi, Y. & Prins, K. 2007. Mobilizing wood resources: can Europe’s forests satisfy the increasing
demand for raw material and energy under sustainable forest management. Background paper, UNECE/FAO Workshop on Mobilizing Wood
Resources. 11–12 January 2007. Geneva, Switzerland, United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).
16. Carle, J.B. & Holmgren, P. 2008. Wood from planted forests – a global outlook 2005–2030. Forest Products Journal. (in press)
17. Center for International Forestry Research. 2008. Available at: www.cifor.cgiar.org.
18. CIFOR. 2008. CIFOR’s strategy, 2008–2018: Making a difference for forests and people. Bogor, Indonesia.
19. FAO. 2005-2012. FAO Statistical Yearbook . Rome.
UWAGI24):

Grupa przedmiotów:

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

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Seminarium i konwersatorium
Seminars
Leśnictwo
Dr hab. inż. Wiesława Ł. Nowacka
Dr hab. inż. Wiesława Ł. Nowacka,
Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu

ECTS 2)2

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

Metody dydaktyczne14):

Numer katalogowy:

Ćwiczenia projektowo –seminaryjne ; liczba godzin 30 godzin

b)

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

c)

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

d)

Pełny opis przedmiotu15):

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):

Student posiadający szeroką wiedzę zdobytą we wcześniejszych etapach edukacji umie zwerbalizować
problemy naukowe pojawiających się w obszarze leśnictwa, formułować hipotezy badawcze. Jest to
wynikiem zdobycia umiejętności wnikliwej obserwacji otaczającej rzeczywistości, przygotowania do
logicznego i sprawnego doboru materiału i metod, badań doboru piśmiennictwa naukowego i
kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów naukowych.
Celem seminarium jest przygotowanie studenta do wykonania badań związanych z wybranym tematem
pracy magisterskiej oraz do napisania pracy magisterskiej. Dodatkowym celem seminarium
magisterskiego połączonego z konwersatorium jest kształtowanie i doskonalenie umiejętności dyskusji
naukowych prowadzonych zarówno w formie ustnej jak i pisemnej.
Celem zajęć jest uzyskanie umiejętności prezentowania wyników badań z zastosowaniem różnorodnych
środków technicznych i metod (tablica, plakat, referat, prezentacja multimedialna itp.). Celem jest
również zdobycie przez studenta wiedzy na temat możliwych do zastosowania metod statystycznych
adekwatnych do badanego obszaru i posiadanych danych.
Student posiada wystarczającą wiedzę w zakresie określonym w ramach pierwszego stopnia studiów
leśnych by umieć formułować problemy badawcze w całym spektrum nauk leśnych. Student ma
posiadać wiedzę (zaliczony przedmiot) w zakresie ochrony własności intelektualnej i praw autorskich
Student powinien posiadać dobre umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych narzędzi
edytorskich i statystycznych (np. Word, Excel, Power Point). Winien umieć korzystać z Internetu,
bibliotek, wyszukiwarek.
01-umiejętność wykorzystania różnorodnych środków i 05-umie dobrać właściwe narzędzia
technik przekazu oraz technik poszukiwania informacji
statystyczne
02- zna rodzaje metod i technik badawczych i wie jak
06- posiada techniczne umiejętności związane
dobrać właściwą metodę badawczą spośród
z pisaniem pracy magisterskiej,
dostępnych w obszarze nauk leśnych
07- zna sposoby wykorzystania literatury i jej
03-umiejętność przygotowania materiałów „hand out”
cytowania w pracach naukowych
04-umie przygotować i przeprowadzić wykład,
prezentację na zadany temat
Ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć (aktywność, udział w dyskusjach, kreowanie własnych
pomysłów) -01,02,03,04,05,06,07.
Ocena samodzielnie wykonanych prezentacji dla własnego tematu pracy magisterskiej oraz dla
dowolnego tematu. 01,02,03,04,05,06,07.
Imienne karty oceny studenta dokumentujące wszystkie elementy weryfikacji efektów kształcenia.
Ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 30%
Ocena samodzielnie wykonanej prezentacji własnego tematu pracy magisterskiej 35%
Ocena prezentacji dowolnego tematu 35%
Sale dydaktyczne SGGW wyposażone w urządzenia multimedialne

Miejsce realizacji zajęć22):
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1.Weiner J. 1998. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.
2.Święcicki M., 1971: Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską? PWN, Warszawa.
3.Woyke J. 1985. Poradnik pisania przyrodniczych prac magisterskich i doktorskich oraz wygłaszania referatów naukowych. Wydawnictwo SGGWAR. Warszawa.
4. Szkutnik, 2005. Z. Metodyka pisania pracy dyplomowej. Poznań: Wydawnictwo. Poznańskie.
5. Urban S., Ładoński W. 1997. Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław .
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :

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

60 h

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

1,6 ECTS

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

2,0 ECTS

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

02

03

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

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

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

R2_AW03, R2A_U01, R2A_W02,

Umiejętność przygotowania materiałów „hand out”

R2A_U04, R2A_U05, R2A_U08,

R2A_U03

R2A_U09, R2A_K01, R2A_K07,
R2A_W08
04

Umie przygotować i przeprowadzić wykład, prezentację na zadany temat

R2A_U04, R2A_U05, R2A_K02,

05

Umie dobrać właściwe narzędzia statystyczne

R2A_U05

06

Posiada techniczne umiejętności związane z pisaniem pracy magisterskiej,

R2A_U01, R2A_U03

07

Zna sposoby wykorzystania literatury i jej cytowania w pracach naukowych

R2A_W08

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Technika i inżynieria leśna

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Forest Technology and Engineering

Kierunek studiów4):

leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr hab. Bolesław Porter

Prowadzący zajęcia6):

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

Jednostka realizująca7):

Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) podstawowy

b) II stopień, I rok

Cykl dydaktyczny10):

semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

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

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

ECTS 2)

3

c) stacjonarne

Wykład; 10 godzin;
Ćwiczenia projektowe: 20 godzin;

Metody dydaktyczne14):

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

Pełny opis przedmiotu15):

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

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Ukończenie studiów I stopnia na kierunku leśnictwo

Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

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

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

Sala dydaktyczna, laboratorium komputerowe

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

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

ECTS 2)

5,0

Nazwa przedmiotu1):

UŻYTKOWANIE ZASOBÓW LEŚNYCH

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Forest resources utilisation

Kierunek studiów4):

Leśnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz

Prowadzący zajęcia6):

Pracownicy Katedry Użytkowania lasu

Jednostka realizująca7):

Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Leśny

Status przedmiotu9):

a) przedmiot podstawowy

b) stopień II rok I

Cykl dydaktyczny10):

Semestr letni

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

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

wykład………………………………………………………………………………; liczba godzin
...20....;

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
b)

Metody dydaktyczne14):

c) stacjonarne

ćwiczenia kameralne………………………………………………………………; liczba godzin . 30 .

Wykład, ćwiczenia, konsultacje, dyskusja, indywidualny projekt studencki
Teoretyczne podstawy użytkowania lasu w koncepcji zrównoważonego rozwoju i wielofunkcyjność
leśnictwa. Kodyfikacja zasad zrównoważonego użytkowania lasu w dynamicznej teorii prowadzenia
gospodarki leśnej. Podstawy prawne użytkowania lasu w Polsce oraz prawne i ekonomiczne
uwarunkowania użytkowania zasobów leśnych.
Rozwiązania logistyczne w użytkowaniu lasu obejmujący poznanie podstawowych pojęć i definicji
dotyczących logistyki oraz zakresu podejmowanych działań w użytkowaniu lasu tj. przy pozyskaniu i
transporcie drewna. Analiza produktów użytkowania lasu z miejscem ich składowania i przerobu z
szczególnym uwzględnieniem odbiorców surowca drzewnego.
Kalendarz zobowiązań pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Nowoczesne
listy kontrolne służące usprawnieniu istniejących i projektowaniu nowych uwarunkowań pracy na
przykładzie stanowiska pracy w specjalistycznej maszynie wieloczynnościowej.
Przedstawienie istniejących systemów certyfikacyjnych mogących mieć zastosowanie w leśnictwie.
Zarówno z obszaru norm ISO, wdrażania dyrektyw Unii Europejskiej jak i globalnych systemów
skierowanych wyłącznie do leśnictwa

Pełny opis przedmiotu15):

Ćwiczenia:
Na podstawie definicji zrównoważonej gospodarki leśnej i odpowiednich dokumentów procesu Forest
Europe zaprojektowanie instrukcji wdrażania wybranych aspektów zrównoważonego leśnictwa. Projekt
oparty jest na analizie tekstów źródłowych, analizie dostępnej wiedzy naukowej i analize zapisów aktów
prawnych regulujących zadany zakres opracowania. Możliwości uzyskania dodatkowych przychodów w
działaniu LP w poszczególnych działach prowadzonej przez siebie gospodarki leśnej w oparciu o
obowiązujące przepisy warunkujące funkcjonowanie PGLLP. Przedstawiono możliwości uzyskania
przychodów ze sprzedaży odpowiednio przygotowanego surowca drzewnego wystawianego na portalu
leśno drzewnym oraz systemowe aukcje w aplikacji e-drewno z uwzględnieniem submisji drewna
cennego. Zasady funkcjonowania zamówień publicznych oraz ogólne wiadomości o tworzeniu
przetargów leśnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Organizacja wykonawstwa prac leśnych
przez prywatne firmy leśne obejmująca strukturę zatrudnienia oraz ich usprzętowienie, formy
organizacyjno - prawne i formy opodatkowania.
Wydajność pracy i struktura dnia roboczego oraz czynniki wpływające na wydajność pracy i strukturę
dnia roboczego przy pozyskiwaniu drewna i metody normowania pracy (pomiar wydajności, struktury)
Podstawowe sposoby użytkowania pozostałości zrębowych obejmujące terminologię, zestawy maszyn
do zagospodarowania pozostałości i organizację pracy.
Czynniki warunkujące dostępność
rekreacyjną lasu oraz podstawy prawne udostępnienia lasu dla celów rekreacyjnych

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

użytkowanie lasu, hodowla lasu, urządzanie lasu, matematyka, ochrona lasu, ekonomika leśnictwa

Założenia wstępne17):

znajomość gospodarki leśnej na poziomie inżynierskim, umiejętność wyszukiwania informacji
naukowych,

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

1. Ma zaawansowaną wiedzę pozwalającą na prowadzenie samodzielnych analiz konsekwencji przyjęcia
określonej strategii użytkowania zasobów leśnych.
2. Ma zaawansowaną wiedzę w obszarze stosowanych systemów certyfikacji leśnictwa w Polsce co
pozwala na analizę systemu wymagań wynikających z realizacji modelu zrównoważonego leśnictwa
3. Ma wiedzę dotyczącą organizowania przetargów na prace leśne i funkcjonowania prywatnych firm
leśnych i potrafi dokonać analizy dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Ma wiedzę związaną z obowiązującymi zasadami sprzedaży surowca drzewnego i potrafi dokonać
analizy efektywności ekonomicznej
5. Ma wiedzę i pozwalającą na projektowanie procesów związanych z użytkowaniem zasobów leśnych
oraz ocenić podstawowe parametry i wpływ na środowisko leśne.
6. Korzystając z listy kontrolnej potrafi ocenić błędy i niedociągnięcia systemów maszynowych oraz
potrafi ułożyć kalendarz pracodawcy określający podstawowe zobowiązania pracodawcy w mierze
sprawozdawczości w zakresie bezpieczeństwa pracy i zdrowia pracowniczego

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

ocena wykonania zadania

Projekt instrukcji wdrażania na poziomie operacyjnym zadanych celów zrównoważonej gospodarki leśnej
Projekt dotyczący organizacji przetargów leśnych na prace leśne w nadleśnictwie zgodnie z
Forma dokumentacji osiągniętych efektów obowiązującymi przepisami.
kształcenia 20):
Projekt dotyczący wydajności pracy, struktury dnia roboczego i wszechstronna analiza czynników
wpływających na kształtowanie się wydajności pracy.

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):

Miejsce realizacji zajęć22):

Zrozumienie zapisów dokumentów będących efektem procesów międzynarodowych, umiejętność analizy
dostępnych informacji prawnych i naukowych, umiejętność zaprojektowania instrukcji postępowania i
weryfikacji poprawności i efektów stosowania tej instrukcji, funkcjonalność przyjętego rozwiązania
Umiejętność analizy informacji dotyczących organizowania przetargów na wykonywane prace i
umiejętność wykonania dokumentacji przetargowej
Umiejętność projektowania konkretnych procesów (technologii) użytkowania pozostałości zrębowych w
różnych warunkach oraz oceniać (ustalać) podstawowe parametry i wpływ na środowisko leśne oraz
wszechstronna analiza czynników wpływających na kształtowanie się wydajności pracy. Poznaje
wybrane zobowiązania pracodawcy w mierze bezpieczeństwa i zdrowia zatrudnionych Poznaje sposoby
analizy i oceny wybranych parametrów maszyny decydujących o bezpieczeństwie zawodowym
pracownika
sala dydaktyczna,

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Obowiązujące akty prawne w Polsce
2. Dokumenty procesu Forest Europe
3. Dokumenty porozumień z Rio de Janeiro 1992, 2012
4. Artykuły naukowe Sylwan, Folia Forestalia Polonica, Prace badawcze IBL, i inne zależnie od zadanego tematu opracowania
5. Instrukcje leśne: Instrukcja Urządzania Lasu, Zasady hodowli Lasu, Instrukcja Ochrony Lasu,
6 sprawozdanie końcowe z wykonania tematu badawczego Certyfikacja gospodarki leśnej w użytkowaniu lasu w Polsce. KUL. Warszawa 2009
http://start.lasy.gov.pl/c/document_library/get_file?p_l_id=580889&folderId=580897&name=DLFE-19701.pdf
7.Radecki W., 2008: Ustawa o lasach. Komentarz. Wydanie III zaktualizowane. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2008, Difin, Warszawa
8. Radecki W., Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim, Lex, Warszawa, 2011
9. Janeczko E. 2011. Społeczne uwarunkowania rozwoju rekreacji w lasach miejskich. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.
Zeszyt 29, red. D. Anderwald, Rogów
10. Janeczko E. 2006. Ocena przydatności rekreacyjnej lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego (MPK). Problemy Ekologii Krajobrazu, Tom
XVI/2, Wyd. Przemysłowe WEMA Sp.zo.o, Warszawa, s. 297-304
11. Paschalis -Jakubowicz P., 2002 Kryteria zrównoważonej gospodarki leśnej w użytkowaniu lasu.Postępy Techniki Leśnictwie Nr 62
12. Paschalis P.J, 2002. Prawo Unii Europejskiej i Polski w zakresie wybranych aspektów leśnictwa. Postępy Techniki w Leśnictwie Nr 81, s. 7-11
13. Paschalis -Jakubowicz P., 2004. Zasady użytkowania lasu w Polsce. Biblioteczka leśniczego, zeszyt 194, SITLiD, Dyrekcja Generalna LP.
Wydawnictwo Świat, s. 3 – 13
14. Paschalis P., 1992. Stan i perspektywy trwałego użytkowania lasu w Polsce
Redakcja naukowa materiałów wydanych przez KNL PAN oraz IBL w Warszawie
s. 1-118
15. Paschalis P., 1996. Użytkowanie lasu w zrównoważonym rozwoju leśnictwa. Problemy realizacji proekologicznego modelu leśnictwa metodami
aktywnej gospodarki leśnej. Sylwan
16. Paschalis P. J.,. Leśnictwo polskie w Unii Europejskiej. 2004. Wydawnictwo CILP
UWAGI24):

