
Przedmiot:

efektu 

kierunkowego
obszaru

AGR_W1 WET_W3_05 R

AGR_W2 WET_W3_05 R

AGR_U1 WET_U1_07 R

AGR_K1 WET_K_13 R

Treści kształenia:

15 godz.

… godz.

Tematyka 

zajęć

Brak.

Realizowane efekty 

kształcenia
AGR_W1; AGR_W2; AGR_U1; AGR_K1

Zaliczenie na ocenę w formie ustnej (3 pytania wg efektów) – ocena 

końcowa, wg poziomu opanowania tematu:

Skala ocen:  60-71%       - 3,0 (dst.)

Realizowane efekty 

kształcenia

Sposoby weryfikacji oraz 

zasady i kryteria oceny

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje wobec zwierząt, ma 

świadomość skutków podejmowanych decyzji na zwierzęta i otoczenie

Symbol 

efektu

Ćwiczenia laboratoryjne

Brak.

                   72-77%       - 3,5 (dst. plus)

                   78-88%       - 4,0 (db.)

                   86-93%       - 4,5 (db. plus)

                   94-100%     - 5,0 (bdb.)

Nawożenie i ochrona roślin oraz główne chwasty i ich wpływ na jakość pasz oraz zdrowotność zwierząt

Wykłady

Tematyka 

zajęć

Gleba i klimat jako główne czynniki decydujące o życiu i plonowaniu roślin uprawnych

Charakterystyka roślin uprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności paszowej

Opis

Odniesienie do (kod)

ogólne zasady stosowania metod nowoczesnej produkcji rolniczej

dobierać rośliny uprawne dla celów żywienia różnych   gatunków zwierząt 

stosownie do okresu ich życia i stanu zdrowia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

podstawowe pojęcia z zakresu produkcji roślinnej

Prowadzący przedmiot:

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Koordynator przedmiotu Dr hab. Joanna Puła 

Efekty kształcenia: 

Nazwa jednostki właściwej 

dla koordynatora Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej

Kierunek studiów:

Weterynaria

Profil studiów praktyczny

WIEDZA - zna i rozumie:

Agronomia

Wymiar ECTS 1

Status obowiązkowy

Forma zaliczenia końcowego zaliczenie na ocenę

Kod formy studiów oraz poziomu studiów SJ

Semestr studiów 1

Język wykładowy polski

Wymagania wstępne brak



… godz.

Literatura:

Struktura efektów kształcenia:

Obszar:

Dziedzina:

18 godz. 0,7 ECTS
*

w tym: 15 godz.

0 godz.

1 godz.

0 godz.

0 godz.

2 godz.

0 godz. 0,0 ECTS
*

7 godz. 0,3 ECTS
*

)
*
 - Podawane z dokładnością do 0,1 ECTS, gdzie 1 ECTS = 25-30 godz. zajęć

nauki weterynaryjne
1,0 ECTS

*

Uzupełniająca

Seminarium

Tematyka 

zajęć

Podstawowa
Domańska H. i in. Ogólna uprawa roli i roślin. PWN Warszawa, 1988

Realizowane efekty 

kształcenia
Brak.

Sposoby weryfikacji oraz 

zasady i kryteria oceny

Brak.

Brak.
Sposoby weryfikacji oraz 

zasady i kryteria oceny

praca własna

wykłady

ćwiczenia i seminaria

konsultacje

udział w badaniach

obowiązkowe praktyki i staże

udział w egzaminie i zaliczeniach

Woźnica Z. Herbologia. Poznań, Wyd. PWRiL, 2008

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego

nauk rolniczych, lesnych i weterynaryjnych

Woś A. Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku. Wyd. Nauk. UAM Poznań, 2010

Brak.

zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość 


