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Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
A. Formy zajęć
 warsztaty

Liczba punktów ECTS: 2





udział w zajęciach: 15 h
przygotowanie do zajęć: 20 h
udział w konsultacjach z nauczycielem: 3 h
samodzielne przygotowanie do zaliczenia końcowego i obecność na zaliczeniu: 12 h
Razem: 50h

B. Sposób realizacji
 zajęcia w sali dydaktycznej

C. Liczba godzin – 15h
Status przedmiotu
 ogólnouczelniany, do wyboru

Język wykładowy
polski

Metody dydaktyczne
 dyskusja, dyskusja z prezentacją
 pokaz, obserwacje mikroskopowe

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne


Sposób zaliczenia
Zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia
 zaliczenie na podstawie sprawozdania z zajęć

C. Podstawowe kryteria
Obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem Studiów
Ocena końcowa zostanie ustalona na podstawie poprawności wg uzyskanej liczby punktów:
na ocenę dostateczną: uzyskanie przez studenta powyżej 50% punktów
na ocenę dobrą: uzyskanie przez studenta powyżej 70% punktów
na ocenę bardzo dobrą: uzyskanie przez studenta powyżej 90% punktów
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: BRAK
B. Wymagania wstępne: BRAK

Cele przedmiotu
Przedmiot przeznaczony jest dla osób lubiących rośliny, szczególnie te w ogrodzie przydomowym, zainteresowanych ich
jak najlepszą jakością. W trakcie zajęć zostaną poruszone zagadnienia: Jak rozpoznawać choroby roślin. Objawy chorób
roślin. Główne grupy sprawców chorób roślin. Przebieg procesu chorobowego u roślin. Jak chronić rośliny przed chorobami.

Treści programowe
A. Główne grupy fitopatogenów (sprawców chorób roślin). Objawy chorób roślin. Przebieg procesu chorobowego u roślin.
Choroby wybranych roślin ogrodowych – rozpoznawanie, obserwacje mikroskopowe.

Efekty kształcenia

Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć:
1. Borecki Z., Nauka o chorobach roślin, PWRiL, Warszawa 1986 (wyd. I) i 1996 (wyd. II).
2. Kryczyński S., Weber Z., Fitopatologia, PWRiL, Warszawa 2011.
Literatura uzupełniająca:
3. atlasy chorób roślin – różne wydania, w zależności od dostępności.
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
1. Borecki Z., Nauka o chorobach roślin, PWRiL, Warszawa 1986 (wyd. I) lub 1996 (wyd. II).
2. atlasy chorób roślin – różne wydania, w zależności od dostępności.
B. Literatura uzupełniająca
1. Kochman J. i W. Węgorek (red.)„Ochrona roślin”, PWRiL 1978, 1997.
2. Atlasy chorób roślin oraz inne podobne opracowania.
Wiedza
Student:
1.
Zna podstawowe typy objawów chorób roślin
2.
Zna podstawowe sposoby agrotechnicznego ograniczania występowania patogenów roślin
3.
Zna znaczenie poszczególnych grup mikroorganizmów jako sprawców chorób roślin
Umiejętności
Student:
1.
Potrafi rozpoznawać wybrane choroby roślin
2.
Potrafi wskazać/dobrać sposób ograniczenia występowania patogenna metodami agrotechnicznymi
3.
Umie określić konieczność zwalczania chorób roślin
Kompetencje społeczne (postawy)
Student:
1. Rozumie znaczenie ustawicznego aktualizowania i poszerzania wiedzy
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