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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

3

Vegetation part IV

Kod przedmiotu

WA AK oIN C5 17/18

Kategoria przedmiotu

przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

4.00
4

Semestry

2

Szata roślinna sem. 4

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Seminaria

Laboratoria

Projekty

Praktyki

4

30

0

0

30

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 poszerzenie i uzupełnienie wiedzy z zakresu szaty roślinnej: rośliny jednoroczne, dwuletnie, byliny, cebulowe
i bulwiaste
Cel 2 poznanie praktycznego wykorzystania roślin zielnych architekturze krajobrazu: wykorzystanie gatunków dziko rosnących w architekturze krajobrazu; poznanie zależności pomiędzy zastanym siedliskiem a możliwością
zastosowania wybranych gatunków roślin zielnych
Cel 3 zapoznanie się z zasadami hodowli i uprawy roślin zielnych
Kod archiwizacji: DED55020

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 4 poznanie podstawowych grup chorób i szkodników atakujących rośliny ozdobne wykorzystywane w architekturze krajobrazu oraz zasad zapobiegania i zwalczania
Cel 5 poznanie zastosowania barwy w architekturze krajobrazu
Cel 6 poznanie wpływu działalności człowieka na ekosystemy w ujęciu historycznym i współczesnym; przemiany
krajobrazu i zbiorowisk roślinnych pod wpływem działalności człowieka
Cel 7 poznanie głównych rodzin botanicznych
Cel 8 przedstawienie zasad prawnej ochrony roślin w Polsce i Unii Europejskiej

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 znajomość podstawowych grup drzew i krzewów wraz z odmianami
2 znajomość zasad analizy przestrzeni: wnętrza architektoniczno-krajobrazowe: ściany, płaszczyzna podstawy, sklepienie, bryły wolno stojące, inwentaryzacja zieleni; umiejętność wykorzystania metod analitycznych
3 znajomość wybranych typów zbiorowisk roślinnych: identyfikacja, skład gatunkowy, warunki glebowe, świetlne,
wilgotnościowe
4 znajomość głównych typów gleb
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student charakteryzuje rośliny pod względem ich podstawowych cech budowy, wymagań siedliskowych i możliwości zastosowania w projektowaniu obiektów zieleni
EK2 Wiedza Student zna systematykę i nomenklaturę roślin w zakresie roślin zielnych oraz rodzin botanicznych,
a także nomenklaturę w zakresie fitosocjologii, genetyki i rozmnażania roślin
EK3 Wiedza Student ma elementarną wiedzę w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania chorobom i szkodnikom
roślin
EK4 Wiedza Student zna i identyfikuje przyczyny degradacji środowiska oraz zasady i sposoby jego zapobiegania
w zakresie obejmującym przemiany szaty roślinnej pod wpływem działalności człowieka
EK5 Wiedza Student zna podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące projektowania różnych kategorii obiektów z zakresie ochrony gatunkowej roślin w Polsce i na terenie Unii Europejskiej oraz ochrony bioróżnorodności
EK6 Umiejętności Student umie określić przynależność systematyczną chorób i szkodników roślin wykorzystywanych w architekturze krajobrazu oraz przyczyny ich występowania
EK7 Umiejętności Student rozpoznaje i charakteryzuje rośliny i zbiorowiska roślinne oraz ich siedliska
EK8 Kompetencje społeczne Student ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie
wykonywanego zawodu
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Treści programowe
Laboratoria
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Rośliny cebulowe i bulwiaste wykorzystywane w architekturze krajobrazu
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Laboratoria
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

L2

Rośliny cebulowe i bulwiaste wykorzystywane w architekturze krajobrazu

2

L3

Rośliny cebulowe i bulwiaste wykorzystywane w architekturze krajobrazu

2

L4

Kolokwium I: rośliny cebulowe i bulwiaste; rośliny jednoroczne i dwuletnie
wykorzystywane w architekturze krajobrazu

2

L5

Rośliny jednoroczne i dwuletnie wykorzystywane w architekturze krajobrazu

2

L6

Rośliny jednoroczne i dwuletnie wykorzystywane w architekturze krajobrazu

2

L7

Kolokwium II: rośliny jednoroczne i dwuletnie; byliny wykorzystywane
w architekturze krajobrazu

2

L8

Byliny wykorzystywane w architekturze krajobrazu

2

L9

Byliny wykorzystywane w architekturze krajobrazu

2

L10

Byliny wykorzystywane w architekturze krajobrazu

2

L11

Byliny wykorzystywane w architekturze krajobrazu

2

L12

Byliny wykorzystywane w architekturze krajobrazu

2

L13

Kolokwium III: byliny; Trawy ozdobne wykorzystywane w architekturze krajobrazu

2

L14

Ćwiczenia terenowe - zdjęcie fitosocjologiczne, przygotowanie doboru roślin
drzewiastych i zielnych do oznaczonego siedliska

4

Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Wykorzystanie roślin zielnych w historii sztuki ogrodowej

6

W2

Formacje roślinne pochodzenie roślin zielnych wykorzystywanych w architekturze
krajobrazu

2

W3

Barwa w architekturze krajobrazu

2

W4

Rozmnażanie roślin podstawy genetyki; rozmnażanie wegetatywne i generatywne

4

W6

Przemiany szaty roślinnej pod wpływem działalności człowieka - synantropizacja
zbiorowisk roślinnych

4

W7

Choroby i szkodniki roślin wykorzystywanych w architekturze krajobrazu choroby
fizjologiczne

2
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Wykłady

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W8

Choroby i szkodniki roślin wykorzystywanych w architekturze krajobrazu główne
grupy szkodników, sposoby zapobiegania i zwalczania

2

W9

Choroby i szkodniki roślin wykorzystywanych w architekturze krajobrazu główne
grupy chorób, sposoby zapobiegania i zwalczania

2

W10

Główne rodziny botaniczne

2

W11

Główne rodziny botaniczne

2

W13

Podstawy prawne ochrony roślin w Polsce i Unii Europejskiej

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne
N3 Prezentacje multimedialne
N4 Praca w grupach
N5 Konsultacje

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

60

Konsultacje przedmiotowe

10

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

35

Opracowanie wyników

10

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

127

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

4.00
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Sposoby oceny

Ocena wiedzy i umiejętności podczas zajęć z przedmiotu Szata roślinna cz. IV odbywa się wielostopniowo. W jej
skład wchodzą kartkówki po każdym z wykładów. Średnia arytmetyczna ocen z kartkówek decyduje o kolejności
dopuszczenia do egzaminu.
Ocena formująca
F1 Test
Ocena podsumowująca
P1 Kolokwium
P2 Projekt
P3 Zaliczenie pisemne
P4 Egzamin ustny
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Zaliczenie przedmiotu jest możliwe w oparciu o kilka składowych ocen podsumowujących, z których każda
musi być zaliczona przynajmniej na ocenę 3.0
W2 Średnia arytmetyczna ocen z kolokwium I, II, III
W3 Ocena raportu z ćwiczeń terenowych
W4 Ocena z egzaminu ustnego
W5 Uczestnictwo w wielowątkowych wykładach obowiązkowe; kartkówki podczas wykładów są formą sprawdzania
obecności; średnia arytmetyczna ocen z kartkówek decyduje o kolejności dopuszczenia do egzaminu; średnia
arytmetyczna poniżej 2,76 uniemożliwia dopuszczenie do egzaminu końcowego; nieobecność na wykładzie
liczona do średniej jako 0 (zero)
W6 Opracowanie projektu kompozycji roslin zielnych
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt indywidualny

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie potrafi scharakteryzować głównych grup roślin pod względem
wymagań siedliskowych i możliwości zastosowania w projektowaniu obiektów
zieleni: rośliny cebulowe i bulwiaste; rośliny jednoroczne; rośliny dwuletnie; byliny

Na ocenę 3.0

Student potrafi scharakteryzować główne grupy roślin pod względem wymagań
siedliskowych i możliwości zastosowania w projektowaniu obiektów zieleni: rośliny
cebulowe i bulwiaste; rośliny jednoroczne; rośliny dwuletnie; byliny

Na ocenę 3.5

Student potrafi scharakteryzować poznane gatunki roślin pod względem wymagań
siedliskowych i możliwości zastosowania w projektowaniu obiektów zieleni
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Na ocenę 4.0

Student potrafi scharakteryzować poznane gatunki roślin pod względem
wymagań siedliskowych i możliwości zastosowania w projektowaniu obiektów
zieleni; potrafi opisać główne grupy odmian oraz dostępne palety barw

Na ocenę 4.5

Student potrafi scharakteryzować poznane gatunki roślin pod względem
wymagań siedliskowych i możliwości zastosowania w projektowaniu obiektów
zieleni; potrafi opisać główne grupy odmian oraz dostępne palety barw; potrafi
sprawnie sugerować alternatywne rozwiązania do zastanego siedliska

Na ocenę 5.0

Student potrafi scharakteryzować poznane gatunki i odmiany roślin pod
względem wymagań siedliskowych i możliwości zastosowania w projektowaniu
obiektów zieleni; zna dostępne palety barw i pokrojów w grupach odmian
poszczególnych gatunków; potrafi opisać metody rozmnażania poszczególnych
roślin zielnych wykorzystywanych we współczesnej architekturze krajobrazu oraz
konsekwencje wynikające z różnych metod rozmnażania; potrafi wskazać terminy
kwitnienia poznanych gatunków oraz dostępne metody wydłużania kwitnienia;
potrafi sprawnie sugerować alternatywne rozwiązania do zastanego siedliska
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie zna systematyki i nomenklatury roślin w zakresie roślin zielnych:
nazwa rodzajowa, gatunkowa oraz rodzina botaniczna nazwy łacińskie poznanych
gatunków roślin zielnych; nie potrafi opisać pod względem cech morfologicznych
poznanych rodzin botanicznych; nie potrafi przyporządkować rodzajów do
poznanych rodzin botanicznych; nie zna podstawowych pojęć z zakresu
fitosocjologii, genetyki i rozmnażania roślin

Na ocenę 3.0

Student zna nazwy łacińskie poznanych rodzin i rodzajów roślin zielnych; potrafi
opisać wybrane cechy budowy morfologicznej wskazanych podczas zajęć rodzin:
określenie budowy kwiatu pod względem krotności i symetrii, budowy łodygi
i liścia; zna podstawowe pojęcia z zakresu fitosocjologii, genetyki i rozmnażania
roślin

Na ocenę 3.5

Student zna nazwy łacińskie poznanych rodzin i rodzajów roślin zielnych; potrafi
opisać wybrane cechy morfologiczne rodzin: określenie budowy kwiatu pod
względem krotności i symetrii, budowy łodygi i liścia oraz przyporządkować
poznane rodzaje roślin zielnych do wskazanych podczas zajęć rodzin
botanicznych; zna podstawowe pojęcia z zakresu fitosocjologii, genetyki
i rozmnażania roślin; zna zasady rozmnażania podstawowych grup roślin
zielnych; zna zasady genetyki i możliwości wykorzystania w rozmnażaniu roślin
zielnych; zna zasady doboru siedliskowego roślin

Na ocenę 4.0

Student zna nazwy łacińskie poznanych rodzin, rodzajów i gatunków roślin
zielnych; potrafi opisać wszystkie cechy morfologiczne poznanych rodzin
botanicznych; potrafi przyporządkować poznane rodzaje roślin zielnych do rodzin
botanicznych; potrafi wymienić metody rozmnażania poznanych gatunków roślin
zielnych; potrafi omówić zasady genetyki i opisać możliwości wykorzystania
w rozmnażaniu poznanych gatunków roślin zielnych; sprawnie dokonuje doboru
gatunków i odmian roślin do zastanego siedliska
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Na ocenę 4.5

Student zna nazwy łacińskie i polskie poznanych rodzin, rodzajów i gatunków
roślin zielnych; potrafi opisać wszystkie cechy morfologiczne poznanych rodzin
i rodzajów roślin zielnych; potrafi przyporządkować poznane rodzaje roślin
zielnych do rodzin botanicznych; potrafi omówić możliwości wykorzystania
poszczególnych sposobów rozmnażania dla poznanych gatunków roślin zielnych;
potrafi omówić problemy rozmnażania generatywnego na poziomie genetycznym
roślin zielnych; potrafi sprawnie wskazać gatunki odpowiednie do wykorzystania
w zastanym siedlisku, omówić warunki zastane w siedlisku i sposoby ich
dostosowania do projektowanych gatunków roślin zielnych

Na ocenę 5.0

Student zna nazwy łacińskie i polskie poznanych rodzin, rodzajów i gatunków
roślin; potrafi opisać wszystkie cechy morfologiczne poznanych rodzin, rodzajów
i gatunków roślin zielnych; potrafi przyporządkować poznane podczas zajęć oraz
inne rodzaje roślin do rodzin botanicznych; potrafi omówić wady i zalety
poszczególnych sposobów rozmnażania i możliwości ich wykorzystania dla
poznanych gatunków roślin zielnych; potrafi omówić i dyskutować problemy
rozmnażania generatywnego na poziomie genetycznym roślin zielnych
i możliwości wykorzystania dla poznanych gatunków roślin zielnych; potrafi
sprawnie wskazać gatunki odpowiednie do wykorzystania w zastanym siedlisku,
omówić i dyskutować warunki zastane w siedlisku i sposoby ich dostosowania do
projektowanych gatunków roślin zielnych.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie rozpoznawania
i przeciwdziałania chorobom i szkodnikom roślin

Na ocenę 3.0

Student potrafi wymienić objawy chorób fizjologicznych, uszkodzeń
powodowanych przez szkodniki oraz choroby; potrafi wymienić główne rodzaje
uszkodzeń części roślin powodowanych przez szkodniki i choroby

Na ocenę 3.5

Student potrafi wymienić objawy chorób fizjologicznych, uszkodzeń
powodowanych przez szkodniki oraz choroby; potrafi wymienić główne rodzaje
uszkodzeń części roślin powodowanych przez szkodniki i choroby; zna główne
grupy środków ochrony roślin; zna podstawowe pojęcia z zakresu stosowania
środków ochrony roślin

Na ocenę 4.0

Student potrafi wymienić objawy chorób fizjologicznych, uszkodzeń
powodowanych przez szkodniki oraz choroby; potrafi wymienić główne rodzaje
uszkodzeń części roślin powodowanych przez szkodniki i choroby; zna główne
grupy środków ochrony roślin; zna podstawowe pojęcia z zakresu stosowania
środków ochrony roślin; zna zasady przygotowywania i stosowania środków
ochrony roślin

Na ocenę 4.5

Student potrafi wymienić objawy chorób fizjologicznych, uszkodzeń
powodowanych przez szkodniki oraz choroby; potrafi wymienić główne rodzaje
uszkodzeń części roślin powodowanych przez szkodniki i choroby; zna główne
grupy środków ochrony roślin; zna podstawowe pojęcia z zakresu stosowania
środków ochrony roślin; zna zasady przygotowywania i stosowania środków
ochrony roślin; potrafi wskazać grupy środków stosowanych w zapobieganiu
i zwalczaniu poszczególnych grup chorób i szkodników
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Na ocenę 5.0

Student potrafi wymienić objawy chorób fizjologicznych, uszkodzeń
powodowanych przez szkodniki oraz choroby; potrafi wymienić główne rodzaje
uszkodzeń części roślin powodowanych przez szkodniki i choroby; zna główne
grupy środków ochrony roślin; zna podstawowe pojęcia z zakresu stosowania
środków ochrony roślin; zna zasady przygotowywania i stosowania środków
ochrony roślin; potrafi wskazać grupę środków stosowanych w zapobieganiu
i zwalczaniu poszczególnych grup chorób i szkodników; potrafi rozpoznać po
objawach czynnik, który spowodował zmiany na części rośliny; potrafi wskazać
metody zapobiegania i zwalczania czynnika chorobotwórczego / szkodnika
/ choroby fizjologicznej; potrafi wskazać grupy roślin najbardziej narażone na
oddziaływanie tej samej grupy czynników
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie zna i nie identyfikuje przyczyn degradacji środowiska oraz zasad
i sposobów jego zapobiegania w zakresie obejmującym przemiany szaty roślinnej
pod wpływem działalności człowieka

Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe pojęcia w zakresie problematyki przemian szaty
roślinnej pod wpływem działalności człowieka

Na ocenę 3.5

Student zna podstawowe pojęcia w zakresie problematyki przemian szaty
roślinnej pod wpływem działalności człowieka; zna zakres działań człowieka
wpływających na kształt szaty roślinnej i sposoby zapobiegania niekorzystnym
przekształceniom szaty roślinnej

Na ocenę 4.0

Student zna podstawowe pojęcia w zakresie problematyki przemian szaty
roślinnej pod wpływem działalności człowieka; zna zakres działań człowieka
wpływających na kształt szaty roślinnej i sposoby zapobiegania niekorzystnym
przekształceniom szaty roślinnej; zna przykłady zbiorowisk roślinnych najbardziej
podatnych na antropopresję

Na ocenę 4.5

Student zna podstawowe pojęcia w zakresie problematyki przemian szaty
roślinnej pod wpływem działalności człowieka; zna zakres działań człowieka
wpływających na kształt szaty roślinnej i sposoby zapobiegania niekorzystnym
przekształceniom szaty roślinnej; zna przykłady zbiorowisk roślinnych najbardziej
podatnych na antropopresję; zna przykładowe gatunki roślin synantropijnych
i inwazyjnych występujących na terenie Polski

Na ocenę 5.0

Student zna podstawowe pojęcia w zakresie problematyki przemian szaty
roślinnej pod wpływem działalności człowieka; zna zakres działań człowieka
wpływających na kształt szaty roślinnej i sposoby zapobiegania niekorzystnym
przekształceniom szaty roślinnej; zna przykłady zbiorowisk roślinnych najbardziej
podatnych na antropopresję; zna przykłady inwazji roślinnych oraz potrafi
wskazać i omówić zespoły interakcji pomiędzy różnymi gatunkami; potrafi
dyskutować problemy przemian zbiorowisk roślinnych pod wpływem działalności
człowieka
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Student nie zna podstawowych uwarunkowań prawnych dotyczących
projektowania różnych kategorii obiektów w zakresie ochrony gatunkowej roślin
w Polsce i na terenie Unii Europejskiej oraz ochrony bioróżnorodności
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Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe akty prawne dotyczące ochrony gatunkowej roślin
w Polsce i Unii Europejskiej; zna podstawowe rozwiązania prawne w prawie
krajowym, regulujące obrót i ochronę gatunków roślin oraz wprowadzanie do
środowiska obcych gatunków roślin

Na ocenę 3.5

Student zna podstawowe akty prawne dotyczące ochrony gatunkowej roślin
w Polsce i Unii Europejskiej; zna podstawowe rozwiązania prawne w prawie
krajowym, regulujące obrót i ochronę gatunków roślin oraz wprowadzanie do
środowiska obcych gatunków roślin; zna sposoby ochrony gatunków dziko
występujących na terytorium Polski

Na ocenę 4.0

Student zna podstawowe akty prawne dotyczące ochrony gatunkowej roślin
w Polsce i Unii Europejskiej; zna podstawowe rozwiązania prawne w prawie
krajowym, regulujące obrót i ochronę gatunków roślin oraz wprowadzanie do
środowiska obcych gatunków roślin; zna sposoby ochrony gatunków dziko
występujących na terytorium Polski; zna gatunki roślin zielnych, drzew i krzewów
objętych ochroną prawną na terytorium Polski

Na ocenę 4.5

Student zna podstawowe akty prawne dotyczące ochrony gatunkowej roślin
w Polsce i Unii Europejskiej; zna podstawowe rozwiązania prawne w prawie
krajowym, regulujące obrót i ochronę gatunków roślin oraz wprowadzanie do
środowiska obcych gatunków roślin; zna sposoby ochrony gatunków dziko
występujących na terytorium Polski; zna gatunki roślin zielnych, drzew i krzewów
objętych ochroną prawną na terytorium Polski; zna gatunki roślin objęte
zakazem wprowadzania do środowiska

Na ocenę 5.0

Student zna podstawowe akty prawne dotyczące ochrony gatunkowej roślin
w Polsce i Unii Europejskiej; zna podstawowe rozwiązania prawne w prawie
krajowym, regulujące obrót i ochronę gatunków roślin oraz wprowadzanie do
środowiska obcych gatunków roślin; zna sposoby ochrony gatunków dziko
występujących na terytorium Polski; zna gatunki roślin zielnych, drzew i krzewów
objętych ochroną prawną na terytorium Polski i zasady ich pozyskiwania; zna
gatunki roślin objęte zakazem wprowadzania do środowiska; potrafi dyskutować
problemy ochrony gatunkowej roślin, zasady wprowadzania gatunków obcych do
środowiska
Efekt kształcenia 6

Na ocenę 2.0

Student nie umie określić przynależności systematycznej chorób i szkodników
roślin wykorzystywanych w architekturze krajobrazu oraz przyczyn ich
występowania

Na ocenę 3.0

Student potrafi wymienić najważniejsze grupy chorób i szkodników roślin
wykorzystywanych w architekturze krajobrazu oraz przyczyny ich występowania

Na ocenę 3.5

Student potrafi wymienić najważniejsze grupy chorób i szkodników roślin
wykorzystywanych w architekturze krajobrazu oraz przyczyny ich występowania;
potrafi wskazać gromady, w których klasyfikowana jest największa ilość
szkodników i czynników chorobotwórczych

Na ocenę 4.0

Student potrafi wymienić najważniejsze grupy chorób i szkodników roślin
wykorzystywanych w architekturze krajobrazu; potrafi określić przynależność
systematyczną szkodników i chorób roślin wykorzystywanych w architekturze
krajobrazu do poziomu gromady oraz określić przyczyny ich występowania
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Na ocenę 4.5

Student potrafi wymienić najważniejsze grupy chorób i szkodników roślin
wykorzystywanych w architekturze krajobrazu; potrafi określić przynależność
systematyczną szkodników i chorób roślin wykorzystywanych w architekturze
krajobrazu do poziomu rodziny oraz określić przyczyny ich występowania

Na ocenę 5.0

Student potrafi wymienić najważniejsze grupy chorób i szkodników roślin
wykorzystywanych w architekturze krajobrazu; potrafi określić przynależność
systematyczną szkodników i chorób roślin wykorzystywanych w architekturze
krajobrazu do poziomu rodzaju oraz określić przyczyny ich występowania
Efekt kształcenia 7

Na ocenę 2.0

Student nie umie przeprowadzić wybranych analiz wykraczających poza ramy
architektury krajobrazu identyfikacja warunków siedliskowych na podstawie
zdjęcia fitosocjologicznego

Na ocenę 3.0

Student potrafi opisać metodę wykonania analizy siedliska za pomocą zdjęcia
fitosocjologicznego; potrafi wskazać elementy siedliska, które mogą zostać opisane
w oparciu o wykonane zdjęcie fitosocjologiczne

Na ocenę 3.5

Student potrafi opisać metodę wykonania analizy siedliska za pomocą zdjęcia
fitosocjologicznego; potrafi wskazać elementy siedliska, które mogą zostać opisane
w oparciu o wykonane zdjęcie fitosocjologiczne; potrafi posługiwać się kluczem do
oznaczania roślin oraz przewodnikiem do oznaczania zbiorowisk roślinnych

Na ocenę 4.0

Student potrafi opisać metodę wykonania analizy siedliska za pomocą zdjęcia
fitosocjologicznego; potrafi wskazać elementy siedliska, które mogą zostać opisane
w oparciu o wykonane zdjęcie fitosocjologiczne; potrafi posługiwać się kluczem do
oznaczania roślin oraz przewodnikiem do oznaczania zbiorowisk roślinnych;
potrafi dokonać poprawnej identyfikacji klasy zbiorowisk w oparciu
o samodzielnie zgromadzone dane dotyczące fizjonomii siedliska, składu
gatunkowego oraz istniejących warunków glebowych

Na ocenę 4.5

Student potrafi opisać metodę wykonania analizy siedliska za pomocą zdjęcia
fitosocjologicznego; potrafi wskazać elementy siedliska, które mogą zostać opisane
w oparciu o wykonane zdjęcie fitosocjologiczne; potrafi posługiwać się kluczem do
oznaczania roślin oraz przewodnikiem do oznaczania zbiorowisk roślinnych;
potrafi samodzielnie wykonać oznaczenie gatunków roślin występujących
w zadanym siedlisku; potrafi samodzielnie określić klasę i rząd zbiorowisk,
w oparciu o analizę oznaczonych gatunków oraz fizjonomii siedliska a także
istniejących warunków glebowych

Na ocenę 5.0

Student potrafi opisać metodę wykonania analizy siedliska za pomocą zdjęcia
fitosocjologicznego; potrafi wskazać elementy siedliska, które mogą zostać opisane
w oparciu o wykonane zdjęcie fitosocjologiczne; potrafi posługiwać się kluczem do
oznaczania roślin oraz przewodnikiem do oznaczania zbiorowisk roślinnych;
potrafi samodzielnie wykonać oznaczenie gatunków roślin występujących
w zadanym siedlisku; potrafi samodzielnie określić zastane siedlisko do poziomu
związku zespołów, w oparciu o analizę oznaczonych gatunków oraz fizjonomii
siedliska a także istniejących warunków glebowych; potrafi opisać teoretyczne
warunki glebowe i wodne panujące w zastanym siedlisku; w oparciu o uzyskane
wyniki potrafi przygotować dobór gatunków roślin dostosowany do istniejącego
siedliska
Efekt kształcenia 8
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Na ocenę 2.0

Student nie ma świadomości potrzeby dokształcania i samodoskonalenia
w zakresie wykonywanego zawodu

Na ocenę 3.0

Student prowadzi uporządkowane notatki z wykładów i ćwiczeń oraz korzysta ze
zrozumieniem i umiejętnością selekcji prawdziwych informacji z dostępnych
w Internecie źródeł wiedzy

Na ocenę 3.5

Student korzysta z własnych, uporządkowanych notatek z wykładów i ćwiczeń
oraz literatury podstawowej przewidzianej dla przedmiotu

Na ocenę 4.0

Student korzysta z własnych, uporządkowanych notatek z wykładów i ćwiczeń
oraz literatury podstawowej i uzupełniającej przewidzianej dla przedmiotu

Na ocenę 4.5

Student korzysta z własnych, uporządkowanych notatek z wykładów i ćwiczeń
oraz literatury podstawowej i uzupełniającej przewidzianej dla przedmiotu;
potrafi wskazać inne źródła literaturowe w zakresie problematyki poruszanej na
wykładach i ćwiczeniach, ponad przewidziane dla przedmiotu

Na ocenę 5.0

Student korzysta z własnych, uporządkowanych notatek z wykładów i ćwiczeń
oraz literatury podstawowej i uzupełniającej przewidzianej dla przedmiotu;
potrafi wskazać inne źródła literaturowe w zakresie problematyki poruszanej na
wykładach i ćwiczeniach, ponad przewidziane dla przedmiotu; potrafi dyskutować
problemy szaty roślinnej w ujęciu szerszym niż przewidziane w zakresie
przedmiotu
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K1A_W19

Cel 1

L1 L2 L3 L4 L5
L6 L7 L8 L9 L10
L11 L12 L13

N1 N2 N3

F1 P1 P2 P4

EK2

K1A_W18

Cel 3

W4 W10 W11

N1 N2 N3 N5

F1 P1 P2 P3 P4

EK3

K1A_W21

Cel 4

W7 W8 W9

N1

F1 P4

EK4

K1A_W16

Cel 6

W6

N1

F1 P4

EK5

K1A_W10

Cel 8

W6 W13

N1

F1 P4

EK6

K1A_U22

Cel 4

W7 W8 W9

N1

F1 P4

Strona 11/14

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

N1 N2

F1 P4

N1 N2 N3 N4 N5

P2 P3 P4

EK7

K1A_U20

Cel 2

L1 L2 L3 L4 L5
L6 L7 L8 L9 L10
L11 L12 L13 L14
W2

EK8

K1A_K11

Cel 5

W1 W2 W3 W4
W6 W7 W8 W9
W10 W11 W13
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