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Rok akademicki: 2011/1012 Grupa przedmiotów:
 Fakutet 

Numer katalogowy:
 

 

 

Nazwa przedmiotu1):   Biologiczne podstawy nasiennictwa 
ECTS 2) 2.0 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski
3)
:  Biological basis of seed production 

Kierunek studiów
4)
:  Biologia 

Koordynator przedmiotu
5)
:  Dr Małgorzata Rochalska, dr Aleksandra Orzeszko-Rywka 

Prowadzący zajęcia
6)
:  Dr Małgorzata Rochalska, dr Aleksandra Orzeszko-Rywka 

Jednostka realizująca
7)
: Katedra Fizjologii Roślin 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

8)
:
  

Status przedmiotu
9)
:  

a) przedmiot 
Fakultatywny………………………. 

b) stopień I…….    rok II…… 
c)  stacjonarne / 
niestacjonarne 

Cykl dydaktyczny
10)

:  Semestr letni Jęz. wykładowy
11)

: polski  

Założenia i cele przedmiotu
12)

: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z biologicznymi podstawami produkcji nasiennej. 
Warunkami niezbędnymi do wytworzenia materiału siewnego wysokiej jakości i znaczeniem jakości 
materiału siewnego. 
 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin
13)

: a) wykład liczba godzin .30......;  

Metody dydaktyczne
14)

: Wykład wraz z dyskusją 

Pełny opis przedmiotu
15)

: 

Przedstawienie sposobów generatywnego rozmnażania roślin, zapylenia kwiatów, powstawania,  
dojrzewania i rozsiewania nasion. Zjawisko samoniezgodności. Spoczynek i kiełkowanie nasion. 
Nasiona typowe i nietypowe. Warunki tworzenia nasion wysokiej jakości – wigor nasion. Starzenie się 
i długowieczność nasion. Organizacja i znaczenie przemysłu nasiennego w kraju i na świecie. 
 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające)

16)
: 

Botanika, biochemia, hodowla roślin 

Założenia wstępne
17)

: Student powinien znać podstawowe metody hodowli roślin i produkcji nasiennej 

Efekty kształcenia
18)

: 

01 –Opisuje zjawiska i procesy zachodzące w 
przyrodzie K_W01 
02 – Przedstawia najważniejsze problemy z zakresu 
biologii oraz charakteryzuje ich powiązania z innymi 
dyscyplinami przyrodniczymi K_W04 
03 – Stosuje podstawowe kategorie pojęciowe i 
terminologie biologiczną oraz ma znajomość rozwoju 
dziedzin i dyscyplin biologicznych i stosowanych w 
nich metod badawczych K_W05 
04 Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze 
w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla 
biologii K_U01 
05 Rozumie literaturę z zakresu biologii w języku 
polskim, czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w 
języku angielskim K_U02 
06 Wykorzystuje dostępne źródła informacji w tym 
źródła elektroniczne K_U03 
07 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, 
stałego aktualizowania wiedzy biologicznej, 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 
K_K01 

… - 
… - 
… - 
… - 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia
19)

: 
Ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć, obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego 
problemu, egzamin pisemny testowy 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 

20)
: 

Treść pytań egzaminacyjnych wraz z oceną 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową

21)
:
 Egzamin – 80%. Aktywność podczas zajęć – 20% 

Miejsce realizacji zajęć
22)

: 
 

Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca
23)

:  
1. Lityński M. Biologiczne podstawy nasiennictwa PWN Warszawa 1978 
2. Grzesiuk S., Kulka K. Biologia ziarniaków zbóż. PWN Warszawa 1988 
3. Duczmal K., Tucholska H. (red.) Nasiennictwo T1 i T2 Poznań 2000 
4. Rochalska M., Orzeszko-Rywka A. Przewodnik do ćwiczen z nasiennictwa. Wydawnictwo SGGW 2004 
 

UWAGI
24)

:
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :Wykłady 30h 
           Udział w egzaminie 2h 
           Udział w konsultacjach 5h 
           Przygotowanie do dyskusji 4h 
           Przygotowanie do egzaminu 8h 
          Razem 49 h 
      2 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 Opisuje zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie K_W01 

02 Przywołuje wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia praw 

przyrody 

K_W03 

03 Przedstawia najważniejsze problemy z zakresu biologii oraz charakteryzuje ich powiązania 

z innymi dyscyplinami przyrodniczymi 

K_W04 

04 Stosuje podstawowe kategorie pojęciowe i terminologię biologiczną oraz ma znajomość 

rozwoju dziedzin i dyscyplin biologicznych i stosowanych w nich metod badawczych 

K_W05     K_W07 

05 Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dyscyplin naukowych 

właściwych dla biologii 

K_U01 

06 Rozumie literaturę z zakresu biologii w języku polskim, czyta ze zrozumieniem teksty 

naukowe w języku angielskim 

K_U02 

07 Wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne K_U03 

08 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, stałego aktualizowania wiedzy 

biologicznej, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 

K_K01    

 

 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych 
efektów kształcenia

18)
  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS

2
:
 49………. h 

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

2………. ECTS 

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

0…….  ECTS 


