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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Gospodarka nasienna 

Nazwa w języku angielskim:  Seed husbandry 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Rolnictwo 

Jednostka realizująca:  Instytut Agronomii 

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

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

Rok studiów:  III 

Semestr:  6 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Cezary Tkaczuk, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. Cezary Tkaczuk, prof. UPH 
dr inż. Anna Majchrowska-Safaryan, dr Anna Król 

Założenia i cele przedmiotu: 

 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

organizacją gospodarki nasiennej w naszym kraju w 

nawiązaniu do przepisów Unii Europejskiej. 

Zaznajomienie z zasadami tworzenia, rejestracji, obrotu i 

ochroną prawną odmian roślin, uprawnych, materiału 

rozmnożeniowego, materiału nasadzeniowego i 

szkółkarskiego oraz materiału roślinnego GM. Student 

po ukończeniu kursu z tego przedmiotu powinien 

rozpoznawać zagrożenia wynikające z antropochorii, 

introdukcji i reintrodukcji obcych form roślinnych. 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

Posiada wiedzę w zakresie skutków antropochorii, introdukcji i 

reintrodukcji oraz wprowadzenie GMO i GMM do środowiska.  

K_W01; K_W07 

K_W08; K_W09 

K_W16 

W_02 

Rozpoznaje wartość materiału siewnego, rozmnożeniowego, 

nasadzeniowego i szkółkarskiego.  

K_W04; K_W05 

K_W07; K_W10 

K_W12; K_W13 

K_W14 

W_03 
Ma wiedzę prawną w zakresie krajowej i międzynarodowej organizacji 

gospodarki nasiennej 

K_W02; K_W03 

K_W17; K_W20 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi ocenić skutki wprowadzenie danych form roślinnych do K_U01; K_U04 



środowiska  K_U03; K_U05 

K_U14; K_U16 

U_02 

Potrafi ocenić i dobrać materiał roślinny pod względem jego jakości i 

wierności ideotypowej. 
 

K_U01; K_U02 

K_U03; K_U05 

K_U09 

U_03 

Potrafi ocenić następstwa prawne i ekonomiczne w toku decyzji 

dotyczących doboru materiału roślinnego w procesie projektowania 

krajobrazu 

K_U01; K_U04 

K_U05; K_U09 

K_U10; K_U11 

K_U12; K_U14 

K_U15; K_U16 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Jest świadomy wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. W 

związku z tym rozumie konieczność ciągłego doskonalenia i uzupełniania 

wiedzy.  

K_K01; K_K04 

K_K06 

K_02 Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej K_K02; K_K03 

Forma i typy zajęć:  Wykłady i ćwiczenia audytoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość zagadnień z genetyki, hodowli roślin i nasiennictwa w stopniu podstawowym 

Treści modułu kształcenia: 

Rejestracja odmian roślin uprawnych, regionalnych i amatorskich. Wytwarzanie i ocena materiału siewnego, 

rozmnożeniowego, nasadzeniowego i szkółkarskiego. Upoważnienia i akredytacje w wytwarzaniu, ocenie i 

obrocie materiałem siewnym, rozmnożeniowy, nasadzeniowym i szkółkarskim. Wewnętrzny i międzynarodowy 

obrót materiałem siewnym. Kontrola materiału siewnego. Badania, rejestracja, uwolnienie do środowiska, obrót 

materiałem GMM i GMO. Antropochoria, introdukcja, reintrodukcja, naturalizacja odmian i form roślinnych – 

warunki, wyniki, zagrożenia.   Ochrona patentowa, ochrona praw autorskich. 

Literatura podstawowa: 

1. Dąbrowska B., Pokojska H., Suchorska-Tropiło K. Metody laboratoryjnej oceny materiału siewnego. 

Wydawnictwo SGGW 2000 

2. Duczmal K., Tucholska H. Nasiennictwo PWRiL Poznań 2000 

3. Górecki R., Grzesiuk . Fizjologia plonowania roślin. Wydawnictwo UWM Olsztyn 2004 

4. Kwiatkowski J., Szczukowski S.,Tworkowski J. Wybrane zagadnienia z nasiennictwa Wydawnictwo 

UWM Olsztyn 2002 

5. Rochalska M., Orzeszko-Rywka A. Przewodnik do ćwiczeń z nasiennictwa. Wydawnictwo SGGW 2004 

6. Orzeszko-Rywka A., Rochalska M., Darlewska M. Przewodnik do ćwiczeń z hodowli roślin i 

nasiennictwa. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2002. 

7. http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-9-listopada-2012-r-o-nasiennictwie/ 

       http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010760811   - Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o 

organizmach genetycznie zmodyfikowanych. + jej nowelizacja, która wejdzie w życie (przegłosowana 30 

listopada 2014r) 

Literatura dodatkowa: 

1. http://www.minrol.gov.pl/   - Ministerstwo Rolnictwa 

2. http://ec.europa.eu/index_pl.htm - Komisja UE 



1. http://www.cpvo.europa.eu/main/en/home -  Community Plant Variety Office Website 

2. http://www.coboru.pl/ 

3. http://piorin.gov.pl/ - Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

4. http://pin.org.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&sub=0&subsub=0&menu=16&dzialy=&strona=1&akcja= --- 

Polska Izba Nasienna 

5. http://www.upov.int/portal/index.html.en  - International Union for the Protection of New Varietes of Plant 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

wykład - prowadzony z wykorzystaniem środków audiowizualnych 

ćwiczenia – konwersatoria 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Sprawdzian pisemny, wykonanie projektu na zadany temat. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia – uzyskanie co najmniej 5,1 punktu (51%) z każdego zaliczenia, wykonanie 

projektu badawczego 

Przedział punktacji 0-5 5,1-6 6,1-7 7,1-8 8,1-9 9,1-10 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 8 

Udział w ćwiczeniach 15 16 

Udział w konsultacjach 5 6 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 5 10 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium 10 10 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 


