
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Sadownictwo 

Nazwa w języku angielskim:  Fruit growing 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Rolnictwo 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  trzeci 

Semestr:  5 

Liczba punktów ECTS:   1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: prof. dr hab. Anna Zaniewicz-Bajkowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: prof. dr hab. Anna Zaniewicz-Bajkowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z wpływem warunków 
przyrodniczych na wzrost i rozwój roślin 
sadowniczych, biologią roślin sadowniczych 
oraz technologią produkcji owoców. 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 zna budowę morfologiczną i wymagania uprawowe roślin sadowniczych,  
K_W01, K_W12, 
K_W14 

W_02 
rozróżnia gatunki na podstawie cech morfologicznych, zna zasady uprawy roślin 
sadowniczych 

K_W05, K_W14 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 potrafi dokonać doboru odmian do warunków gospodarowania,  K_U12 

U_02 
potrafi przygotować stanowisko i założyć sad umie planować i wykonywać zabiegi 
uprawowe i pielęgnacyjne 

K_U09, K_U15 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
dostrzega potrzebę stałego poszerzania wiedzy na temat ogrodnictwa, rozumie 
potrzebę uprawy roślin sadowniczych zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej 

K_K01 

K_02 
rozumie potrzebę uprawy roślin sadowniczych zgodnie z zasadami dobrej praktyki 
rolniczej, wykazuje odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze 

K_K04, K_K06 

Forma i typy zajęć:  wykład, ćwiczenia  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wymagana wiedza z zakresu: botaniki, fizjologii roślin i gleboznawstwa. 

Treści modułu kształcenia: 

Systematyka i biologia roślin sadowniczych. Wpływ czynników klimatycznych i glebowych na 
wzrost i rozwój roślin sadowniczych. Mrozoodporność roślin sadowniczych, zapobieganie 
uszkodzeniom mrozowym i szkodom powodowanym przez przymrozki. Wybór i przygotowanie 
stanowiska pod sad.  Zakładanie sadu. Pielęgnacja gleby w sadzie. Nawadnianie i nawożenie 
roślin sadowniczych. Cięcie i formowanie drzew i krzewów owocowych. 



Literatura podstawowa: 

1. ABC Sadownictwa. Mika A. Hortpress. 2015. 

2. Rejman A., Ścibisz K., Czarnecki B. Szkółkarstwo roślin sadowniczych. PWRi L, 
Warszawa, 2002 

3. Mika A., Szczepienie i przeszczepianie roślin sadowniczych. PWRiL Warszawa. 1996. 

4. Sadownictwo. Praca zbiorowa: Czynczyk A., Lange E., Mika A., Niemczyk E., Smolarz 
K., Treder W., Hortpress Sp. z o. o. Warszawa, 2002. 

Literatura dodatkowa: 

1. Mika A. Sad karłowy. Hortpress Sp. Z o.o. Warszawa, 2000. 
2. Pieniążek S. A. Sadownictwo. PWRiL Warszawa, 1995. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

wykład problemowy z prezentacją multimedialną,  

ćwiczenia 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

2 kolokwia w semestrze – W_01; W_02, U_01; U_02 

 

Forma i warunki zaliczenia: 

 
Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:  
1. Uzyskanie co najmniej 26 punktów (na 50 możliwych) z każdego z kolokwiów 

 
Przedział 
punktacji 

(%) 
0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 
Sposób uzyskania punktów: 
1. Sprawdzian pisemny: 50 pkt. 

Poprawy: dwukrotna poprawa sprawdzianu w trakcie zajęć w semestrze.  

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym: 20 20 

Udział w wykładach 8 8 

Udział w ćwiczeniach 7 8 

Udział w konsultacjach 5 4 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym: 10 10 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 5 5 

Samodzielne przygotowanie do sprawdzianu 5 5 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 30 

Punkty ECTS za przedmiot 1 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 


