
 
 

Uchwała nr 99/2022 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 25 maja 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Ekologiczne metody uprawy warzyw i 

      ziół    

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz § 31 pkt 12 Statutu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Ustala się program studiów podyplomowych Ekologiczne metody uprawy warzyw i ziół 

rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 stanowiący załącznik będący 

integralną częścią niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

      

      

 Prorektor ds. Nauki i Współpracy  

Międzynarodowej 

 

/-/ 

 

prof. dr hab. Piotr Goliński 
 

 

 



1 

 

Załącznik do uchwały nr 99/2022 Senatu UPP 

z dnia 25 maja 2022 r. 

 

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 
 

Nazwa: EKOLOGICZNE METODY UPRAWY WARZYW I ZIÓŁ 
Wydział: ROLNICTWA, OGRODNICTWA I BIOINŻYNIERII 
 
 
1. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 
 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów: 31 

Łączna liczba godzin zorganizowanych zajęć dydaktycznych: 245 

Liczba semestrów: 2 

Liczba zjazdów: 12 

 
 
2. Wykaz nauczycieli akademickich i innych osób realizujących zajęcia dydaktyczne 

 

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zatrudnienia Nazwa przedmiotu 

1 BARBARA FRĄSZCZAK UPP, Katedra Warzywnictwa Podstawy uprawy roślin zielarskich 

2 JOLANTA LISIECKA UPP, Katedra Warzywnictwa Przetwórstwo warzyw i ziół 

3 TOMASZ SPIŻEWSKI UPP, Katedra Warzywnictwa Podstawy uprawy warzyw  
Zajęcia praktyczne (I) i (II) 
Seminarium 

4 TOMASZ KLEIBER 
MACIEJ BOSIACKI 
BARTOSZ MARKIEWICZ 

UPP, Katedra Fizjologii Roślin, 
Pracownia Żywienia Roślin 

Uprawa roli i żywienie roślin 

5 KRZYSZTOF GÓRECKI UPP, Katedra Entomologii i Ochrony 
Środowiska 

Podstawy prawne ekologicznej 
produkcji roślin (I) i (II) 

6 ROMAN ANDRZEJAK UPP, Katedra Fitopatologii i 
Nasiennictwa 

Ochrona roślin przed organizmami 
szkodliwymi (I) 

7 HENRYK RATAJKIEWICZ 
 
ROBERT IDZIAK 

UPP, Katedra Entomologii i Ochrony 
Środowiska, 
UPP, Katedra Agronomii 

Ochrona roślin przed organizmami 
szkodliwymi (II) 
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3. Efekty uczenia się osiągnięte przez uczestnika po ukończeniu studiów podyplomowych oraz sposoby ich weryfikacji i oceny 

 

Symbol Efekty uczenia się* Sposoby weryfikacji i oceny 
efektów uczenia się 

 WIEDZA – absolwent zna i rozumie:  

EMU_W01 
zagadnienia związane z ekosystemem i żyznością gleby, recyklingiem 
substancji organicznej, technikami uprawy roli przyjaznymi środowisku; 

Zaliczenie pisemne 

EMU_W02 
zagadnienia związane z żywieniem roślin, w tym rolą poszczególnych 
składników pokarmowych, możliwością wykorzystania nawozów organicznych; 

Zaliczenie pisemne 

EMU_W03 
źródła prawa w zakresie produkcji ekologicznej i znakowania produktów 
ekologicznych; 

Zaliczenie pisemne 

EMU_W04 zasady i etapy certyfikacji gospodarstw ekologicznych; Zaliczenie pisemne 

EMU_W05 najważniejsze gatunki roślin warzywnych, sadowniczych i zielarskich; Zaliczenie pisemne 

EMU_W06 
zasady uprawy metodami ekologicznymi roślin warzywnych, sadowniczych 
i zielarskich; 

Zaliczenie pisemne 

EMU_W07 zasady pozyskiwania roślin zielarskich ze stanowisk naturalnych; Zaliczenie pisemne 

EMU_W08 sprawców chorób roślin warzywnych, sadowniczych i zielarskich; Zaliczenie pisemne 

EMU_W09 
najważniejsze gatunki szkodników roślin warzywnych, sadowniczych i 
zielarskich; 

Zaliczenie pisemne 

EMU_W10 
sposoby ochrony roślin warzywnych, sadowniczych i zielarskich metodami 
ekologicznymi; 

Zaliczenie pisemne 

EMU_W11 zasady ekologicznego przetwarzania płodów ogrodniczych; Zaliczenie pisemne 

EMU_W12 
podstawowe czynniki abiotyczne i biotyczne wzrostu, rozwoju roślin oraz ich 
kontroli  

Zaliczenie pisemne 

 UMIEJĘTNOŚCI – absolwent potrafi:  

EMU_U01 
rozpoznać najważniejsze gatunki roślin warzywnych, sadowniczych i 
zielarskich; 

Kolokwium, umiejętność 
rozpoznania surowców i 
roślin zielarskich 

EMU_U02 rozpoznać przyczyny chorób roślin warzywnych, sadowniczych i zielarskich; kolokwium 

EMU_U03 
rozpoznać najważniejsze szkodniki roślin warzywnych, sadowniczych i 
zielarskich; 

kolokwium 
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EMU_U04 rozpoznać podstawowe gatunki chwastów; kolokwium 

EMU_U05 
zastosować w praktyce sposoby ochrony roślin warzywnych, sadowniczych i 
zielarskich metodami ekologicznymi; 

Kolokwium, wykonanie zadań 
praktycznych 

EMU_U06 
zastosować w praktyce zasady ekologicznego przetwarzania płodów 
ogrodniczych; 

Ocena pracy na zajęciach 

EMU_U07 pozyskać rośliny zielarskie ze stanowisk naturalnych; kolokwium 

EMU_U08 
uprawiać metodami ekologicznymi rośliny warzywne, sadownicze i zielarskie; Kolokwium, wykonanie zadań 

praktycznych 

EMU_U09 
interpretować przepisy prawne w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych; 

Zaliczenie pisemne 

EMU_U10 
interpretować przepisy prawne dotyczące certyfikacji gospodarstw 
ekologicznych; 

Zaliczenie pisemne 

EMU_U11 
dobrać i wykorzystać nawozy w uprawach ekologicznych; wykonanie projektów i zadań 

praktycznych 

EMU_U12 
stosować techniki uprawy roli przyjazne środowisku; wykonanie projektów i zadań 

praktycznych 

EMU_U13 
identyfikować i analizować oraz wykorzystywać zjawiska decydujące o 
zdrowotności roślin ogrodniczych; 

Zaliczenie pisemne, 
kolokwium 

EMU_U14 
oceniać wady i zalety podejmowanych działań w tym ich oryginalność 
w rozwiązywaniu problemów zawodowych; 

Kolokwium, wykonanie 
projektu 

EMU_U15 
przygotować prace pisemne i wystąpienia ustne z zakresu ogrodnictwa 
ekologicznego 

Ocena pracy końcowej 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE – absolwent jest gotów do:  

EMU_K01 
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz ustawicznego 
uczenia się; 

Kolokwium, zaliczenie 
pisemne, wykonanie zadań 
na zajęciach 

EMU_K02 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; wykonanie zadań 

praktycznych 

EMU_K03 
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązywaniem problemów; 

wykonanie projektów i zadań 

EMU_K04 
inspirowania i organizowania działalności na rzecz podnoszenia świadomości 
ekologicznej społeczeństwa; 

Kolokwium, ocena pracy na 
zajęciach 
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EMU_K05 
oceny skutków prowadzonej działalności na rzecz środowiska przyrodniczego i 
ludzi. 

wykonanie zadań 
praktycznych, zaliczenie 
pisemne 

* określone w sposób odpowiadający charakterystykom drugiego stopnia dla kwalifikacji na poziomie odpowiednio 6 lub 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji (załącznik do 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 
poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji; Dz. U., poz. 2218) 

 
 

4. Wykaz przedmiotów 
 

Nazwa przedmiotu 

Liczba godzin 
zajęć 

ECTS 
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się 
przedmiotu 

Symbole 
efektów 
uczenia się 
studiów 
podyplom. 

teoret. prakt.    

Semestr 1 

Podstawy prawne 
ekologicznej produkcji roślin 
(I) 

15  2 

Podstawy prawa i prawodawstwa unijnego oraz krajowego. 
Zapoznanie z przepisami unijnymi i krajowymi dotyczącym 
ekologicznej produkcji warzyw i ziół. Rola i znaczenie 
certyfikatów i znakowania produktów ekologicznych w Unii 
Europejskiej i w kraju. Prawne wymagania co do produkcji, 
przetwarzania i dystrybucji produktów ekologicznych. 

EMU_W03 
EMU_W04 
EMU_U09 
EMU_U10 
EMU_U14 
EMU_K01 
EMU_K03 
EMU_K04 

Uprawa roli i żywienie roślin 5 25 4 

Gleba jako środowisko fizyko – chemiczne, morfologia gleb. 
Próchnica glebowa i jej znaczenie. Podstawowe  uprawy i 
uprawki. Mikro i makroskładniki. Nawozy, stosowanie i 
znaczenie.  
Skład mechaniczny gleby – wady i zalety różnych typów 
gleb. Sposoby poprawiania pojemności sorpcyjnej gleb. 
Modyfikacje właściwości powietrzno-wodnych gleb/podłoży. 
Asortyment nawozów mineralnych i organicznych. Badanie 
właściwości chemicznych gleb (m.in. kwasowość i zasolenie) 
- interpretacja wyników i sporządzanie zaleceń nawozowych. 
Analiza roślin. 
 

EMU_W01 
EMU_W02 
EMU_W12 
EMU_U11 
EMU_U12 
EMU_U13 
EMU_K01 
EMU_K03 
EMU_K05 
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Podstawy uprawy warzyw 10 20 4 

Produkcja warzywnicza w Polsce i na świecie, warunki 
przyrodnicze i ekonomiczne produkcji warzyw; 
przygotowanie gleby pod uprawę warzyw, produkcja 
rozsady, siew i sadzenie, nawożenie i nawadnianie w 
uprawie warzyw; pielęgnowanie i ochrona upraw 
warzywnych; zbiór, traktowanie posprzętne oraz 
przechowywanie warzyw; technologia uprawy wybranych 
gatunków warzyw. Poznanie gatunków i odmian warzyw 
(ćwiczenia demonstracyjne); charakterystyka odmian roślin 
warzywnych w oparciu o podstawowe cechy morfologiczne i 
sensoryczne, pomiar cech morfologicznych warzyw 
(ćwiczenia praktyczne); obliczanie wybranych parametrów 
związanych z uprawą warzyw (ćwiczenia rachunkowe); 

EMU_W05 
EMU_W06 
EMU_W12 
EMU_U01 
EMU_U05 
EMU_U08 
EMU_U14 
EMU_K01 
EMU_K04 

Ochrona roślin przed 
organizmami szkodliwymi (I) 

20 15 4 

Wprowadzenie do ochrony roślin uprawnych. Biologia i 
znaczenie ważnych gospodarczo fitopatogenów, 
szkodników i chwastów w gospodarstwach ekologicznych. 
Podział chorób ze względu na przyczyny  i związane z tym 
rodzaje objawów. Pochodzenie i rozprzestrzenianie 
agrofagów w uprawach roślin. Pożyteczne stawonogi i 
mikroorganizmy występujące w środowisku rolniczym i ich 
znaczenie w redukowaniu populacji agrofagów. 
Rozpoznawanie ważniejszych gatunków organizmów 
szkodliwych i pożytecznych stawonogów. Identyfikacja 
chorób, szkodników i chwastów. Ocena ryzyka stwarzanego 
przez agrofaga w uprawie roślin. 

EMU_W08 
EMU_W12 
EMU_U02 
EMU_U03 
EMU_U04 
EMU_U13 
EMU_K01 
EMU_K03 

Seminarium  5 1 
Omówienie zasad przygotowania projektu, źródeł 
pozyskiwania literatury i ochrony praw autorskich. 

EMU_W06 
EMU_U08 
EMU_U15 
EMU_K01 

Zajęcia praktyczne (I)  20 2 
Przygotowanie stanowiska pod uprawę roślin warzywnych i 
zielarskich, produkcja rozsady, zakładanie uprawy z siewu 
nasion wprost do gruntu i z rozsady, pielęgnowanie upraw. 

EMU_W06 
EMU_U08 
EMU_U05 
EMU_U11 
EMU_U12 
EMU_K02 
EMU_K05 

łącznie 50 85 17   

Semestr 2 
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Podstawy prawne 
ekologicznej produkcji roślin 
(II) 

 10 2 

Proces certyfikacji gospodarstw i przetwórni oraz 
znakowania produktów i przetworów rolno spożywczych. 
Dokumentacja wykorzystywana podczas certyfikacji 
gospodarstwa ekologicznego. 

EMU_W03 
EMU_W04 
EMU_U09 
EMU_U10 
EMU_U14 
EMU_K01 
EMU_K03 
EMU_K04 

Podstawy uprawy roślin 
zielarskich 

20 10 4 

Historia i współczesny rozwój zielarstwa, przemysł zielarski. 

Charakterystyka związków biologicznie czynnych 

występujących w roślinach i ich zastosowanie w lecznictwie, 

przemyśle spożywczym, kosmetyce i innych dziedzinach. 

Czynniki zmienności substancji czynnych w roślinie i 

surowcu. Jakość surowca zielarskiego. Wymagania 

klimatyczne, glebowe i uprawowe, sposoby zakładania 

plantacji, terminy oraz sposoby zbioru i suszenia 

ważniejszych gatunków roślin zielarskich. Uprawa 

amatorska i wielkotowarowa. Zasady zbioru ze stanowisk 

naturalnych. Właściwości lecznicze wybranych gatunków. 

Wykorzystanie roślin zielarskich w naturalnej ochronie roślin. 

Rozpoznawanie ważniejszych gatunków roślin zielarskich 

(ćwiczenia terenowe). Nazewnictwo, terminy zbioru i 

identyfikacja surowców zielarskich (ćwiczenia warsztatowe). 

Zbiór surowca ze stanowisk naturalnych (ćwiczenia 

terenowe). Wykorzystanie roślin w ochronie upraw 

ogrodniczych (ćwiczenia warsztatowe). 

EMU_W05 
EMU_W06 
EMU_W07 
EMU_W11 
EMU_U01 
EMU_U07 
EMU_U08 
EMU_U14 
EMU_K01 
EMU_K04 

Przetwórstwo warzyw i ziół 10 15 3 

Zasady przygotowania warzyw i ziół do przetwarzania. 
Sposoby przetwarzania warzyw i ziół. Substancje dodatkowe 
stosowane w przetwórstwie ekologicznym. Wpływ procesów 
przetwarzania na wartość odżywczą i prozdrowotną 
przetworów. Warunki przechowywania przetworów, 
opakowania, oznakowanie, kontrola jakości przetworów. 
Wykonanie prostych przetworów z warzyw i ziół z 
wykorzystaniem podstawowych metod przetwarzania oraz 
ocena sensoryczna przetworów. Porównanie przetworów 
pochodzących z produkcji konwencjonalnej i ekologicznej. 

EMU_W11 
EMU_U06 
EMU_K01 
EMU_K04 
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Ochrona roślin przed 
organizmami szkodliwymi (II) 

20 15 4 

Metody ochrony roślin oraz ich znaczenia w ochronie roślin 
przed chorobami, szkodnikami i chwastami. Koncepcja 
systemu ochrony roślin w gospodarstwie ekologicznym. 
Znaczenie bioróżnorodności agrocenoz, podstawy jej 
kształtowania w gospodarstwie i uprawach. Ochrona, 
wspieranie i introdukcja organizmów pożytecznych w 
gospodarstwie ekologicznym. Monitoring i prognozowanie 
występowania organizmów szkodliwych. Środki ochrony 
roślin ich właściwości i zastosowanie w rolnictwie 
ekologicznym. Zastosowanie specyficznych sposobów 
ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi w wybranych 
metodach gospodarowania ekologicznego. Ochrona upraw 
pod osłonami. Gatunki i odmiany roślin o właściwościach 
preferowanych w ochronie roślin i ich status w rolnictwie 
ekologicznym. Planowanie gospodarowania bez 
negatywnego wpływu na agroekosystem i wzmocnienia 
bioróżnorodności. Monitoring i prognozowanie 
występowania wybranych chorób i szkodników. Ocena 
zastosowania organizmów pożytecznych w agrocenozie. 
Dobór środków ochrony roślin. Aplikacja nowoczesnych 
technik i technologii w ochronie roślin w gospodarstwach 
ekologicznych. Tworzenie programu ochrony roślin. 

EMU_W01 
EMU_W09 
EMU_W10 
EMU_U01 
EMU_U05 
EMU_U13 
EMU_K01 
EMU_K03 
EMU_K05 

Zajęcia praktyczne, (II)  10 1 Pielęgnowanie upraw, zbiór, likwidacja uprawy. 

EMU_W06 
EMU_U08 
EMU_U05 
EMU_U11 
EMU_U12 
EMU_K02 
EMU_K05 

łącznie 50 60 14   

razem na studiach 100 145 31   
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5. Sylabusy przedmiotów 
 

studia podyplomowe: Ekologiczne metody uprawy warzyw i ziół 

Nazwa przedmiotu: Podstawy prawne ekologicznej produkcji roślin (I) 
 

Liczba punktów 
ECTS: 2 

Kierownik przedmiotu: dr hab. Krzysztof Górecki 

Rodzaje zajęć i ich wymiar 
godzinowy (zajęcia 
zorganizowane i praca 
własna słuchacza) 

wykłady  15 

ćwiczenia  

inne  

łączna liczba godz. zajęć zorganizowanych 15 

praca własna słuchacza 35 

CEL PRZEDMIOTU 

Zapoznanie studenta z podstawami prawnymi produkcji warzyw i ziół w sposób ekologiczny. 
Zapoznanie z procedurą nadawania certyfikatów produktom i gospodarstwom ekologicznym. 

 

METODY DYDAKTYCZNE 
 

Wykłady z prezentacją multimedialną,  

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU 
Odniesienie do efektów 

uczenia się studiów 
podyplomowych 

W
ie

d
z
a

 E1 student zna przepisy prawa dotyczące produkcji ekologicznej 
warzyw i ziół oraz znakowania produktów ekologicznych 
E2 student zna zasady i etapy certyfikacji gospodarstw 
ekologicznych  

EMU_W03 
 
 
EMU_W04 

U
m

ie
ję

tn
o
ś
c
i E3 student potrafi interpretować przepisy prawne w sprawie 

produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych  
E4 student potrafi interpretować przepisy prawne dotyczące 
certyfikacji gospodarstw ekologicznych  
E5 student potrafi oceniać wady i zalety podejmowanych działań 
w rozwiązywaniu problemów prawnych z zakresy produkcji 
ekologicznej  

EMU_U09 
 
EMU_U10 
 
EMU_U14 

K
o
m

p
e
te

n
c
je

 

s
p
o
łe

c
z
n
e

 

E6 student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z 
zakresu przepisów prawnych produkcji ekologicznej 
E7 student zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązywaniem problemów prawnych z zakresy 
produkcji ekologicznej 
E8 student jest gotów do podnoszenia świadomości ekologicznej 
społeczeństwa 

EMU_K01 
 
EMU_K03 
 
 
EMU_K04 

Metody weryfikacji efektów uczenia się przedmiotu: 
 
Zaliczenie pisemne 

Symbole efektów 
przedmiotowych 

E1-E8 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Wykłady: Podstawy prawa i prawodawstwa unijnego oraz krajowego. Zapoznanie z przepisami 

unijnymi i krajowymi dotyczącym ekologicznej produkcji warzyw i ziół. Rola i znaczenie certyfikatów i 

znakowania produktów ekologicznych w Unii Europejskiej i w kraju. Prawne wymagania co do 

produkcji, przetwarzania i dystrybucji produktów ekologiczny. 

 

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu: 
 Pisemne zaliczenie – 100% 

WYKAZ LITERATURY 
Literatura podstawowa: 

 Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji 

ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 

2092/91. 

 Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 2009 Nr 116 poz. 975). 

 Leśkiewicz K. 2017: Ustawa o rolnictwie ekologicznym. Komentarz, Warszawa. 
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Literatura uzupełniająca: 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z 5 września 2008 r. ustanawiające 
szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie 
produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (DzU UE L250 z dnia 18 września 2008 r. ze 
zmianami) 

 Drygas M., Nurzyńska I., Bańkowska K. 2019: Charakterystyka i uwarunkowania rozwoju 
rolnictwa ekologicznego w Polsce. IRWiR-PAN.  

 Korzycka M., Wojciechowski P. 2017: System prawa żywnościowego, Warszawa. 

  
 

 

studia podyplomowe: Ekologiczne metody uprawy warzyw i ziół 

Nazwa przedmiotu: Uprawa roli i żywienie roślin Liczba punktów 
ECTS: 4 

Kierownik przedmiotu:  
Prof. UPP dr hab. Tomasz Kleiber  

Rodzaje zajęć i ich wymiar 
godzinowy (zajęcia 
zorganizowane i praca 
własna słuchacza) 

wykłady  5 

ćwiczenia 25 

inne  

łączna liczba godz. zajęć zorganizowanych 30 

praca własna słuchacza 70 

CEL PRZEDMIOTU 

 

wykształcenie u uczestników umiejętności kształtowania fizycznych, chemicznych i biologicznych 
właściwości gleby w celu zapewnienia roślinom optymalnych warunków wzrostu i rozwoju 

METODY DYDAKTYCZNE 
 
Wykłady z użyciem prezentacji multimedialnych; ćwiczenia praktyczne, laboratoryjne i terenowe 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU 
Odniesienie do efektów 

uczenia się studiów 
podyplomowych 

W
ie

d
z
a

 

E1 zna zagadnienia związane z ekosystemem i żyznością 
gleby, recyklingiem substancji organicznej, technikami 
uprawy roli przyjaznymi środowisku 

E2 zna zagadnienia związane z żywieniem roślin, w tym rolą 
poszczególnych składników pokarmowych, możliwością 
wykorzystania nawozów organicznych 

E3 Ogólna wiedza na temat podstawowych czynników 
abiotycznych i biotycznych wzrostu i rozwoju roślin oraz 
ich kontroli 

EMU_W01 
 
 

EMU_W02 
 
 

EMU_W012 
 
 

U
m

ie
ję

tn
o
ś
c
i E4 potrafi dobierać i wykorzystywać nawozy w uprawach 

ekologicznych 
E5 potrafi zastosować techniki uprawy roli przyjazne 

środowisku 
E6 potrafi zidentyfikować i analizować oraz wykorzystywać 

zjawiska decydujące o zdrowotności roślin ogrodniczych 

EMU_U011 
 

EMU_U012 
 

EMU_U13 
 

K
o
m

p
e
te

n
c
je

 

s
p
o
łe

c
z
n
e

 

E7 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 
odbieranych treści oraz ustawicznego uczenia się 

E8 potrafi zasięgać opinii ekspertów w przypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązywaniem problemów 

E9 ma świadomość oceny skutków prowadzonej działalności 
na rzecz środowiska przyrodniczego i ludzi 

EMU_K01 
 

EMU_K03 
 
 

EMU_K05 

Metody weryfikacji efektów uczenia się przedmiotu: 
 
 
Wykonanie zaleceń nawozowych 
 
Test sprawdzający 

Symbole efektów 
przedmiotowych 

 
E1-E9 

 
E1-E7, E9  

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
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Treści programowe wykładów: 
Gleba jako środowisko fizyko – chemiczne, morfologia gleb. Próchnica glebowa i jej znaczenie. 
Podstawowe uprawy i uprawki. Mikro i makroskładniki. Nawozy, stosowanie i znaczenie.  
 
Treści programowe ćwiczeń: 
Skład mechaniczny gleby – wady i zalety różnych typów gleb. Sposoby poprawiania pojemności 
sorpcyjnej gleb. Modyfikacje właściwości powietrzno-wodnych gleb/podłoży. Asortyment nawozów 
mineralnych i organicznych. Badanie właściwości chemicznych gleb (m.in. kwasowość i zasolenie) - 
interpretacja wyników i sporządzanie zaleceń nawozowych. Analiza roślin. 

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu 
 
Warunki zaliczenia ćwiczeń: 
 
Test sprawdzający (50%), opracowywanie zaleceń nawozowych (50%) 
 
Zaliczenie przedmiotu: 
Pisemne zaliczenie. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest pozytywna ocena z ćwiczeń. 

WYKAZ LITERATURY 
Literatura podstawowa: 
Breś W., Golcz A., Kozik E. Komosa A. Żywienie roślin ogrodniczych; Podstawy i perspektywy. Red. 
Nauk. A. Komosa. PWRiL Poznań 2012 
Pr. Zbiorowa pod redakcja J.R. Starcka – Uprawa roli nawożenie roślin ogrodniczych. PWRiL, 
Warszawa 1997 
 

Literatura uzupełniająca: 

Dobrzański B., Zawadzki S. - Gleboznawstwo. PWRiL wydanie IV, Warszawa, 1997 
Breś W., Golcz A., Komosa A., Kozik E., Tyksiński W. Odżywianie roślin ogrodniczych. Wyd. 
Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań 2016 

 

studia podyplomowe: Ekologiczne metody uprawy warzyw i ziół 

Nazwa przedmiotu: Podstawy uprawy warzyw 
 

Liczba punktów 
ECTS: 4 

Kierownik przedmiotu: dr Tomasz Spiżewski 

Rodzaje zajęć i ich wymiar 
godzinowy (zajęcia 
zorganizowane i praca 
własna słuchacza) 

wykłady  10 

ćwiczenia 20 

inne  

łączna liczba godz. zajęć zorganizowanych 30 

praca własna słuchacza 70 

CEL PRZEDMIOTU 

Zapoznanie studenta z biologią i technologią uprawy wybranych gatunków roślin warzywnych. 

 

METODY DYDAKTYCZNE 
 

Wykłady z prezentacją multimedialną, ćwiczenia demonstracyjne, praktyczne i rachunkowe 
pozwalające na zapoznanie się z wybranymi gatunkami i odmianami roślin warzywnych oraz 
technologią ich uprawy. 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU 
Odniesienie do efektów 

uczenia się studiów 
podyplomowych 

W
ie

d
z
a

 E1 student zna podstawowe gatunki roślin warzywnych 
uprawianych w Polsce 
E2 student zna technologie uprawy roślin warzywnych 
E3 student zna podstawowe czynniki abiotyczne i biotyczne 
wzrostu i rozwoju roślin warzywnych oraz ich kontroli 

EMU_W05 
 
EMU_W06 
EMU_W12 
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U
m

ie
ję

tn
o
ś
c
i 

E4 student potrafi rozpoznawać wybrane rośliny warzywne 
E5 student potrafi zastosować w praktyce sposoby ochrony 
roślin warzywnych metodami ekologicznymi; 
E6 student potrafi w sposób ekologiczny uprawiać rośliny 
warzywne 
E7 student potrafi oceniać wady i zalety podejmowanych działań 
w tym ich oryginalność w rozwiązywaniu problemów związanych 
z uprawą warzyw metodami ekologicznymi; 

EMU_U01 
EMU_U05 
 
EMU_U08 
 
EMU_U14 

K
o
m

p
e
te

n
c
je

 

s
p
o
łe

c
z
n
e

 E8 student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z 
zakresu uprawy warzyw 
E9 student jest gotów do podnoszenia świadomości ekologicznej 
społeczeństwa 

EMU_K01 
 
EMU_K04 

Metody weryfikacji efektów uczenia się przedmiotu: 
 
Zaliczenie pisemne 
Kolokwium 

Symbole efektów 
przedmiotowych 
E1-E3, E8-E9 

E4-E7 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Wykłady: produkcja warzywnicza w Polsce i na świecie, warunki przyrodnicze i ekonomiczne 
produkcji warzyw; przygotowanie gleby pod uprawę warzyw, produkcja rozsady, siew i sadzenie, 
nawożenie i nawadnianie w uprawie warzyw; pielęgnowanie i ochrona upraw warzywnych; zbiór, 
traktowanie posprzętne oraz przechowywanie warzyw; technologia uprawy wybranych gatunków 
warzyw 
 

Ćwiczenia: poznanie gatunków i odmian warzyw (ćwiczenia demonstracyjne); charakterystyka 
odmian roślin warzywnych w oparciu o podstawowe cechy morfologiczne i sensoryczne, pomiar 
cech morfologicznych warzyw (ćwiczenia praktyczne); obliczanie wybranych parametrów 
związanych z uprawą warzyw (ćwiczenia rachunkowe); 

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu 
Warunki zaliczenia ćwiczeń: 
kolokwium – 70% 
ocena aktywności słuchacza na zajęciach – 30% 
 
Zaliczenie przedmiotu: 
Pisemne zaliczenie. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest pozytywna ocena z ćwiczeń. 

WYKAZ LITERATURY 
Literatura podstawowa: 
Knaflewski M. (red.), 2007. Ogólna uprawa warzyw. PWRiL, Poznań. 
Knaflewski M. (red.), 2010. Uprawa warzyw w pomieszczeniach. PWRiL, Poznań. 
Knaflewski M., Małachowski A., Krzesiński w. 1999. Biologia i odmianoznawstwo roślin 
warzywnych. Wydawnictwo UP w Poznaniu. 
 

Literatura uzupełniająca: 

Wysocka-Owczarek M. 2010. Uprawa pomidorów pod osłonami. Hortpress. 
Kaniszewski S. 2005. Nawadnianie warzyw polowych. Plantpress, Kraków. 
Sady W. 2006. Nawożenie warzyw polowych. Plantpress, Kraków. 
Adamicki F., Czerko Z. 2002. Przechowalnictwo warzyw i ziemniaka. PWRiL, Warszawa. 
Kurpaska S. 2007. Szklarnie i tunele foliowe – inżynieria i procesy. PWRiL, Poznań. 

 

studia podyplomowe: Ekologiczne metody uprawy warzyw i ziół 

Nazwa przedmiotu: Ochrona roślin przed organizmami szkodliwymi (I)  Liczba punktów 
ECTS: 4 

Kierownik przedmiotu: dr Roman Andrzejak 

Rodzaje zajęć i ich wymiar 
godzinowy (zajęcia 
zorganizowane i praca 
własna słuchacza) 

wykłady 20 

ćwiczenia 15 

inne  

łączna liczba godz. zajęć zorganizowanych 35 

praca własna słuchacza 65 

CEL PRZEDMIOTU 

 



12 

 

Zdobycie wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności identyfikacji organizmów szkodliwych i 
pożytecznych oraz analizowania zagrożenia, które stwarzają w gospodarstwach ekologicznych 

METODY DYDAKTYCZNE 
 

Wykłady z prezentacją multimedialną, ćwiczenia demonstracyjne i laboratoryjne. Analiza zdarzeń. 
 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU 
Odniesienie do efektów 

uczenia się studiów 
podyplomowych 

W
ie

d
z
a

 E1 student zna biologię organizmów szkodliwych i pożytecznych 
występujących w agrocenozach 
E2 student zna czynniki abiotyczne i biotyczne determinujące 
rozwój i rozprzestrzenianie organizmów szkodliwych 

EMU_W08 
 
EMU_W12 
 

U
m

ie
ję

tn
o
ś
c
i 

E3 student potrafi rozpoznawać wybranych sprawców chorób, 
ich objawy na roślinach oraz ocenić zagrożenie 
E4 student potrafi rozpoznać wybrane szkodniki, identyfikować 
objawy ich występowania na roślinach oraz ocenić zagrożenie 
E5 student potrafi prawidłowo rozpoznać wybrane chwasty i 
diagnozować źródła ich pochodzenia w uprawie 
E6 student potrafi prawidłowo ocenić ryzyko związane z 
występowaniem agrofaga w uprawie 

EMU_U02 
 
EMU_U03 
 
EMU_U04 
 
EMU_U13 

K
o
m

p
e
te

n
c
je

 

s
p
o
łe

c
z
n
e

 

E7 student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 
podnoszenia jej poziomu w zakresie ochrony roślin przed 
organizmami szkodliwymi 
E8 student jest gotów do komunikowania się, zasięgania opinii 
ekspertów oraz korzystania ze specjalistycznych baz danych w 
związku z identyfikacją agrofagów i podejmowaniem diagnozy w 
zakresie ochrony roślin uprawnych 

EMU_K01 
 
 
 
EMU_K03 

Metody weryfikacji efektów uczenia się przedmiotu: 
 
Zaliczenie pisemne 
Kolokwium 
 

Symbole efektów 
przedmiotowych 
E1, E2, E6, E7 

E3, E4, E5, E6, E8 
 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Wykłady: Wprowadzenie do ochrony roślin uprawnych. Biologia i znaczenie ważnych gospodarczo 
fitopatogenów, szkodników i chwastów w gospodarstwach ekologicznych. Podział chorób ze względu 
na przyczyny i związane z tym rodzaje objawów. Pochodzenie i rozprzestrzenianie agrofagów w 
uprawach roślin. Pożyteczne stawonogi i mikroorganizmy występujące w środowisku rolniczym i ich 
znaczenie w redukowaniu populacji agrofagów.  
 
Ćwiczenia: Rozpoznawanie ważniejszych gatunków organizmów szkodliwych i pożytecznych 
stawonogów. Identyfikacja chorób, szkodników i chwastów. Ocena ryzyka stwarzanego przez 
agrofaga w uprawie roślin. 

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu 
Warunki zaliczenia ćwiczeń: 
Kolokwium – 80% 
Ocena pracy na zajęciach – 20% 
 
Zaliczenie przedmiotu: 
Pisemne zaliczenie. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest pozytywna ocena z ćwiczeń. 

WYKAZ LITERATURY 
Literatura podstawowa: 
Kryczyński S., Weber Z. (red.) 2010. Fitopatologia tom 1. Podstawy fitopatologii. PWRiL Poznań.  
Kryczyński S., Weber Z. (red.) 2011. Fitopatologia tom 2. Choroby roślin uprawnych. PWRiL 
Poznań.  
Borecki Z. (red.) 2003. Choroby roślin w uprawach ogrodniczych. Wyd. SGGW Warszawa. 
Bunalski M., Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B. 2009. Entomologia 1. Entomologia ogólna. Wyd. 
PWRiL, Poznań, 280 ss. 
Bunalski M., Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B. 2010. Entomologia 2. Entomologia szczegółowa. 
Wyd. PWRiL, Poznań, 388 ss. 
Ducka M. 2011. Ekologiczne rolnictwo i ogrodnictwo. Moderna Agencja Reklamowa, Warszawa. 
Tomalak M. 2009. Czynniki biologiczne dostępne w ochronie upraw ekologicznych przed 
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szkodnikami. Wyd. AgEngPol. 

 

Literatura uzupełniająca: 

Boczek J. 1998. Nauka o szkodnikach roślin uprawnych. Wyd. SGGW, Warszawa, 432 ss. 
Boczek J., M. Brzeski, D. Kropczyńska-Linkiewicz. 2000. Wybrane działy zoologii. PWN, Warszawa, 
434 ss. 
Kołodziej B. (red.) 2018. Uprawa ziół. Poradnik dla plantatorów. PWRiL, 454 ss. 
Wiech K., Bednarek A., Grabowski M,, Goszczyński W.2001.Ochrona roślin bez chemii. Wyd. 
Działkowiec. Warszawa. 

 
 

 

studia podyplomowe: Ekologiczne metody uprawy warzyw i ziół 

Nazwa przedmiotu: Seminarium 
 

Liczba punktów 
ECTS: 1 

Kierownik przedmiotu: dr Tomasz Spiżewski 

Rodzaje zajęć i ich wymiar 
godzinowy (zajęcia 
zorganizowane i praca 
własna słuchacza) 

wykłady  

ćwiczenia 5 

inne  

łączna liczba godz. zajęć zorganizowanych 5 

praca własna słuchacza 20 

CEL PRZEDMIOTU 

Nabycie umiejętności korzystania z informacji uzyskanych z różnych źródeł, przygotowania 
wystąpień ustnych i prezentacji z zakresu ogrodnictwa ekologicznego, dyskusji oraz przygotowania 

projektu. 

METODY DYDAKTYCZNE 
 

Prezentacja treści, dyskusja. 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU 
Odniesienie do efektów 

uczenia się studiów 
podyplomowych 

W
ie

d
z
a

 E1. student zna zasady uprawy metodami ekologicznymi roślin 
warzywnych i zielarskich 

EMU_W06 
 

U
m

ie
ję

tn
o

ś
c
i 

E2. student potrafi uprawiać metodami ekologicznymi rośliny 
warzywne i zielarskie 
E3. student potrafi przygotować prace pisemne i wystąpienia 
ustne z zakresu ogrodnictwa ekologicznego 

EMU_U08 
 
EMU_U15 
 

K
o
m

p
e
te

n
c
je

 

s
p
o
łe

c
z
n
e

 E4. student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 
odbieranych treści 

EMU_K01 
 
 

Metody weryfikacji efektów uczenia się przedmiotu: 
 
Przygotowanie projektu w oparciu o treści przekazywane na pozostałych 
przedmiotach 

Symbole efektów 
przedmiotowych 

E1 - E4 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Omówienie zasad przygotowania projektu, źródeł pozyskiwania literatury i ochrony praw autorskich. 

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu 
Warunki zaliczenia zajęć: 
 
Obecność na zajęciach - 100% 

WYKAZ LITERATURY 
Literatura podstawowa: 
Breś W., Golcz A., Kozik E. Komosa A. Żywienie roślin ogrodniczych; Podstawy i perspektywy. Red. 
Nauk. A. Komosa. PWRiL Poznań 2012 
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Knaflewski M. (red.), 2007. Ogólna uprawa warzyw. PWRiL, Poznań. 
Borecki Z. (red.) 2003. Choroby roślin w uprawach ogrodniczych. Wyd. SGGW Warszawa. 
Kołodziej B. (red.) 2018. Uprawa ziół. PWRiL, Poznań. 

Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T. (red.) 2004. Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i 
zdrowiu. Wyd. PWN, Warszawa. 
Literatura uzupełniająca: 

Andrzejewski R., Weigle A. (red.) 2003. Różnorodność biologiczna Polski. Narodowa – Fundacja 
Ochrony Środowiska. 
Boczek J. 1992. Niechemiczne metody zwalczania szkodników. Wyd. SGGW, Warszawa. 
Lamer-Zarawska E. (red. nauk.) 2014. Fitoterapia i leki roślinne, PZWL, Warszawa. 

Sady W. 2006. Nawożenie warzyw polowych. Plantpress, Kraków. 

 

studia podyplomowe: Ekologiczne metody uprawy warzyw i ziół 

Nazwa przedmiotu: Zajęcia praktyczne (I) 
 

Liczba punktów 
ECTS: 2 

Kierownik przedmiotu: dr Tomasz Spiżewski 

Rodzaje zajęć i ich wymiar 
godzinowy (zajęcia 
zorganizowane i praca 
własna słuchacza) 

wykłady   

ćwiczenia 20 

inne  

łączna liczba godz. zajęć zorganizowanych 20 

praca własna słuchacza 30 

CEL PRZEDMIOTU 

Nabycie umiejętności uprawy wybranych gatunków roślin warzywnych i zielarskich metodami 
ekologicznymi 

 

METODY DYDAKTYCZNE 
 

ćwiczenia praktyczne pozwalające na zapoznanie się z technologią uprawy wybranych gatunków i 
odmian roślin warzywnych oraz zielarskich w sposób ekologiczny. 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU 
Odniesienie do efektów 

uczenia się studiów 
podyplomowych 

W
ie

d
z
a

 E1 student zna zasady uprawy metodami ekologicznymi roślin 
warzywnych i zielarskich 

EMU_W06 

U
m

ie
ję

tn
o
ś
c
i 

E2 student potrafi w sposób ekologiczny uprawiać rośliny 
warzywne i zielarskie 
E3 student potrafi zastosować w praktyce sposoby ochrony 
roślin warzywnych metodami ekologicznymi; 
E4 student potrafi dobrać i wykorzystać nawozy w uprawach 
ekologicznych 
E5 student potrafi stosować techniki uprawy roli przyjazne 
środowisku 

EMU_U08 
 
EMU_U05 
 
EMU_U11 
 
EMU_U12 

K
o
m

p
e
te

n
c
je

 

s
p
o
łe

c
z
n
e

 E6 student jest gotów do myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy 
E7 student jest gotów do oceny skutków prowadzonej 
działalności na rzecz środowiska przyrodniczego i ludzi. 

EMU_K02 
 
EMU_K05 

Metody weryfikacji efektów uczenia się przedmiotu: 
 
Wykonanie zadań praktycznych 

Symbole efektów 
przedmiotowych 

E1-E7 
 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Ćwiczenia: przygotowanie stanowiska pod uprawę roślin warzywnych i zielarskich, produkcja 
rozsady, zakładanie uprawy z siewu nasion wprost do gruntu i z rozsady, pielęgnowanie upraw. 

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu 
Warunki zaliczenia ćwiczeń: 
ocena wykonanych zadań praktycznych – 100% 
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Zaliczenie przedmiotu: 
Wykonanie zadań praktycznych 

WYKAZ LITERATURY 
Literatura podstawowa: 

Kołodziej B. (red.) 2018. Uprawa ziół. PWRiL, Poznań. 

Sadowski A. 2013. Uprawa ziół i możliwości ich wykorzystania. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku 

Andrzejewska J., Pisulewska E. 2019. Uprawa roślin zielarskich. Wydawnictwo UT-P w 

Bydgoszczy. 

Knaflewski M. (red.), 2007. Ogólna uprawa warzyw. PWRiL, Poznań. 
Knaflewski M. (red.), 2010. Uprawa warzyw w pomieszczeniach. PWRiL, Poznań. 
Knaflewski M., Małachowski A., Krzesiński w. 1999. Biologia i odmianoznawstwo roślin 
warzywnych. Wydawnictwo UP w Poznaniu. 
 

Literatura uzupełniająca: 

Osińska E., Rosłon W. 2016. Zioła, uprawa i zastosowanie. Hortpress. 

Frąszczak B., Siwulski M., Sobieralski K., 2006. Warzywa przyprawowe. Wydawnictwo Kurpisz, 

Poznań. 

Martyniak Przybyszewska B. 2001. Rośliny przyprawowe. WUWM, Olsztyn. 
Kaniszewski S. 2005. Nawadnianie warzyw polowych. Plantpress, Kraków. 
Sady W. 2006. Nawożenie warzyw polowych. Plantpress, Kraków. 
 

 

 

studia podyplomowe: Ekologiczne metody uprawy warzyw i ziół 

Nazwa przedmiotu: Podstawy prawne ekologicznej produkcji roślin (II) 
 

Liczba punktów 
ECTS: 2 

Kierownik przedmiotu: dr hab. Krzysztof Górecki 

Rodzaje zajęć i ich wymiar 
godzinowy (zajęcia 
zorganizowane i praca 
własna słuchacza) 

wykłady   

ćwiczenia 10 

inne  

łączna liczba godz. zajęć zorganizowanych 10 

praca własna słuchacza 40 

CEL PRZEDMIOTU 

Zapoznanie studenta z podstawami prawnymi produkcji warzyw i ziół w sposób ekologiczny. 
Zapoznanie z procedurą nadawania certyfikatów produktom i gospodarstwom ekologicznym. 

 

METODY DYDAKTYCZNE 
 

ćwiczenia praktyczne oraz spotkania z osobami przyznającymi certyfikaty ekologiczne. 
 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU 
Odniesienie do efektów 

uczenia się studiów 
podyplomowych 

W
ie

d
z
a

 E1 student zna przepisy prawa dotyczące produkcji ekologicznej 
warzyw i ziół oraz znakowania produktów ekologicznych 
E2 student zna zasady i etapy certyfikacji gospodarstw 
ekologicznych  

EMU_W03 
 
 
EMU_W04 

U
m

ie
ję

tn
o
ś
c
i E3 student potrafi interpretować przepisy prawne w sprawie 

produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych  
E4 student potrafi interpretować przepisy prawne dotyczące 
certyfikacji gospodarstw ekologicznych  
E5 student potrafi oceniać wady i zalety podejmowanych działań 
w rozwiązywaniu problemów prawnych z zakresy produkcji 
ekologicznej  

EMU_U09 
 
EMU_U10 
 
EMU_U14 
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K
o
m

p
e
te

n
c
je

 

s
p
o
łe

c
z
n
e

 

E6 student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z 
zakresu przepisów prawnych produkcji ekologicznej 
E7 student zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązywaniem problemów prawnych z zakresy 
produkcji ekologicznej 
E8 student jest gotów do podnoszenia świadomości ekologicznej 
społeczeństwa 

EMU_K01 
 
EMU_K03 
 
 
EMU_K04 

Metody weryfikacji efektów uczenia się przedmiotu: 
 
Zaliczenie pisemne 

Symbole efektów 
przedmiotowych 

E1-E8 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Ćwiczenia: Proces certyfikacji gospodarstw i przetwórni oraz znakowania produktów i przetworów 

rolno spożywczych. Dokumentacja wykorzystywana podczas certyfikacji gospodarstwa 

ekologicznego. 

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu: 
 Pisemne zaliczenie – 100% 

WYKAZ LITERATURY 
Literatura podstawowa: 

 Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji 

ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 

2092/91. 

 Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 2009 Nr 116 poz. 975). 

 Leśkiewicz K. 2017: Ustawa o rolnictwie ekologicznym. Komentarz, Warszawa. 

 

Literatura uzupełniająca: 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z 5 września 2008 r. ustanawiające 
szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie 
produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (DzU UE L250 z dnia 18 września 2008 r. ze 
zmianami) 

 Drygas M., Nurzyńska I., Bańkowska K. 2019: Charakterystyka i uwarunkowania rozwoju 
rolnictwa ekologicznego w Polsce. IRWiR-PAN.  

 Korzycka M., Wojciechowski P. 2017: System prawa żywnościowego, Warszawa. 
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studia podyplomowe: Ekologiczne metody uprawy warzyw i ziół 

Nazwa przedmiotu: Podstawy uprawy roślin zielarskich 
 

Liczba punktów 
ECTS: 4 

Kierownik przedmiotu: dr hab. Barbara Frąszczak 

Rodzaje zajęć i ich wymiar 
godzinowy (zajęcia 
zorganizowane i praca 
własna słuchacza) 

wykłady  20 

ćwiczenia 10 

inne  

łączna liczba godz. zajęć zorganizowanych 30 

praca własna słuchacza 70 

CEL PRZEDMIOTU 

Zapoznanie studenta z biologią i technologią uprawy wybranych gatunków roślin zielarskich. 
Zasady zbioru i przechowywania ziół. Czynniki wpływające na jakość surowca zielarskiego.  

 

METODY DYDAKTYCZNE 
 

Wykłady z prezentacją multimedialną, ćwiczenia demonstracyjne pozwalające na zapoznanie się z 
surowcem zielarskim i wybranymi gatunkami roślin, rozpoznawanie ziół w terenie. 
 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU 
Odniesienie do efektów 

uczenia się studiów 
podyplomowych 

W
ie

d
z
a

 

E1 student zna podstawowe gatunki roślin zielarskich 
uprawianych w Polsce 
E2 student zna technologie uprawy roślin zielarskich 
E3 student zna zasady zbioru roślin zielarskich ze stanowisk 
naturalnych 
E4 student zna aktywne biologicznie substancje występujące w 
roślinach zielarskich oraz źródła ich zmienności 

EMU_W05 
 
EMU_W06 
EMU_W07 
 
EMU_W11 

U
m

ie
ję

tn
o
ś
c
i 

E5 student potrafi rozpoznawać wybrane rośliny i surowce 
zielarskie 
E6 student potrafi prawidłowo zbierać surowiec zielarski ze 
stanowisk naturalnych 
E7 student potrafi w sposób ekologiczny uprawiać rośliny 
zielarskie 
E8 student potrafi wyszukiwać, analizować i umiejętnie 
wykorzystywać informacje na temat roślin zielarskich  

EMU_U01 
 
EMU_U07 
 
EMU_U08 
 
EMU_U14 

K
o
m

p
e
te

n
c
je

 

s
p
o
łe

c
z
n
e

 E9 student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z 
zakresu zielarstwa 
E10 student jest gotów do podnoszenia świadomości 
ekologicznej społeczeństwa 

EMU_K01 
 
EMU_K04 

Metody weryfikacji efektów uczenia się przedmiotu: 
 
Zaliczenie pisemne 
Kolokwium 
Rozpoznawanie surowców i roślin zielarskich 
 

Symbole efektów 
przedmiotowych 
E1-E4, E9-E10 

E6-E8 
E5 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Wykłady: Historia i współczesny rozwój zielarstwa, przemysł zielarski. Charakterystyka związków 

biologicznie czynnych występujących w roślinach i ich zastosowanie w lecznictwie, przemyśle 

spożywczym, kosmetyce i innych dziedzinach. Czynniki zmienności substancji czynnych w roślinie i 

surowcu. Jakość surowca zielarskiego. Wymagania klimatyczne, glebowe i uprawowe, sposoby 

zakładania plantacji, terminy oraz sposoby zbioru i suszenia ważniejszych gatunków roślin 

zielarskich. Uprawa amatorska i wielkotowarowa. Zasady zbioru ze stanowisk naturalnych. 

Właściwości lecznicze wybranych gatunków. Wykorzystanie roślin zielarskich w naturalnej ochronie 

roślin.  

 

Ćwiczenia: Rozpoznawanie ważniejszych gatunków roślin zielarskich (ćwiczenia terenowe). 
Nazewnictwo, terminy zbioru i identyfikacja surowców zielarskich (ćwiczenia warsztatowe). Zbiór 



18 

 

surowca ze stanowisk naturalnych (ćwiczenia terenowe). Wykorzystanie roślin w ochronie upraw 
ogrodniczych (ćwiczenia warsztatowe).  

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu 
Warunki zaliczenia ćwiczeń: 
kolokwium (w tym rozpoznawanie surowców i roślin) – 70% 
ocena pracy na zajęciach – 30% 
 
Zaliczenie przedmiotu: 
Pisemne zaliczenie. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest pozytywna ocena z ćwiczeń. 

WYKAZ LITERATURY 
Literatura podstawowa: 

Kołodziej B. (red.) 2018. Uprawa ziół. PWRiL, Poznań. 

Kozłowski J.A. (praca zbiorowa) 2007. Zioła z apteki natury. Publicat S.A., Poznań.  

Sadowski A. 2013. Uprawa ziół i możliwości ich wykorzystania. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku 

Andrzejewska J., Pisulewska E. Uprawa roślin zielarskich 2019. Wydawnictwo UT-P w Bydgoszczy.  

 

Literatura uzupełniająca: 

Osińska E., Rosłon W. 2016. Zioła, uprawa i zastosowanie. Hortpress. 

Lamer-Zarawska E. (red. nauk.) 2014. Fitoterapia i leki roślinne, PZWL, Warszawa. 

Frąszczak B., Siwulski M., Sobieralski K., 2006. Warzywa przyprawowe. Wydawnictwo Kurpisz, 

Poznań. 

Martyniak Przybyszewska B. 2001. Rośliny przyprawowe. WUWM, Olsztyn. 
 

 

 

studia podyplomowe: Ekologiczne metody uprawy warzyw i ziół 

Nazwa przedmiotu: Przetwórstwo warzyw i ziół 
 

Liczba punktów 
ECTS: 3 

Kierownik przedmiotu: dr Jolanta Lisiecka 

Rodzaje zajęć i ich wymiar 
godzinowy (zajęcia 
zorganizowane i praca 
własna słuchacza) 

wykłady  10 

ćwiczenia 15 

inne  

łączna liczba godz. zajęć zorganizowanych 25 

praca własna słuchacza 50 

CEL PRZEDMIOTU 

 

Zapoznanie z zasadami i sposobami przetwórstwa warzyw i ziół oraz wpływem procesów 
przetwarzania na wartość odżywczą i prozdrowotną.  

 

METODY DYDAKTYCZNE 
 
Wykłady z prezentacją multimedialną. 
Ćwiczenia demonstracyjne pozwalające na zapoznanie się z surowcem wybranych gatunków roślin 
warzywnych i zielarskich. Wykonanie prostych przetworów z warzyw i ziół oraz ocena sensoryczna 
przetworów. 
 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU 
Odniesienie do efektów 

uczenia się studiów 
podyplomowych 

W
ie

d
z
a

 

E1 student zna zasady ekologicznego przetwarzania warzyw i 
ziół 

EMU_W11 

U
m

ie
ję

tn
o
ś
c
i 

E2 student potrafi zastosować w praktyce zasady ekologicznego 
przetwarzania warzyw i ziół 

EMU_U06 
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K
o
m

p
e
te

n
c
je

 

s
p
o
łe

c
z
n
e

 E3 student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z 
zakresu przetwarzania warzyw i ziół 
 
E4 student jest gotów do podnoszenia świadomości ekologicznej 
społeczeństwa 

EMU_K01 
 

EMU_K04 

Metody weryfikacji efektów uczenia się przedmiotu: 
 
 
Pisemne zaliczenie 
Praca na zajęciach 

Symbole efektów 
przedmiotowych 

 
E1 

E1-E4 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Wykłady: Zasady przygotowania warzyw i ziół do przetwarzania. Sposoby przetwarzania warzyw i 
ziół. Substancje dodatkowe stosowane w przetwórstwie ekologicznym. Wpływ procesów 
przetwarzania na wartość odżywczą i prozdrowotną przetworów. Warunki przechowywania 
przetworów, opakowania, oznakowanie, kontrola jakości przetworów. 
 

Ćwiczenia: Wykonanie prostych przetworów z warzyw i ziół z wykorzystaniem podstawowych metod 
przetwarzania oraz ocena sensoryczna przetworów. Porównanie przetworów pochodzących z 
produkcji konwencjonalnej i ekologicznej.  
 

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu 
Warunki zaliczenia ćwiczeń: 
Ocena pracy na zajęciach – 100% 
 
Zaliczenie przedmiotu: 
Pisemne zaliczenie. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest pozytywna ocena z ćwiczeń. 

WYKAZ LITERATURY 
 

Literatura podstawowa: 
Baryłko-Pikielna N., Gawęcki J. (red.). 2007. Zmysły a jakość żywności i żywienia. Wyd. Akademii 
Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu. 
Bross-Burkhardt B. 2020. Bio ogród. Wyd. Publicat, Poznań. 
Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T. (red.) 2004. Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i 
zdrowiu. Wyd. PWN, Warszawa. 
Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. 2012. Wartość odżywcza produktów 
spożywczych i typowych potraw. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa. 
Literatura uzupełniająca: 
Leśniewski K. 2019. Tradycyjna spiżarnia. Wyd. Gaj Zb. Przybylak, Bydgoszcz. 
Domowe przetwory. 2012. Wyd. Arystoteles, Warszawa. 
Przetwory domowe z warzyw. 2013. Wyd. REA, Warszawa. 

 

studia podyplomowe: Ekologiczne metody uprawy warzyw i ziół 

Nazwa przedmiotu: Ochrona roślin przed organizmami szkodliwymi (II)  Liczba punktów 
ECTS: 4 

Kierownik przedmiotu: dr hab. Henryk Ratajkiewicz 

Rodzaje zajęć i ich wymiar 
godzinowy (zajęcia 
zorganizowane i praca 
własna słuchacza) 

wykłady 20 

ćwiczenia 15 

inne  

łączna liczba godz. zajęć zorganizowanych 35 

praca własna słuchacza 65 

CEL PRZEDMIOTU 

Ugruntowanie wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności w zakresie łączenia akceptowalnych w 
rolnictwie ekologicznym metod i środków ochrony roślin w kompleks działań, które zapewniają 

uzyskanie skutecznej ochrony roślin 

 

METODY DYDAKTYCZNE 
 

Wykłady z prezentacją multimedialną, ćwiczenia demonstracyjne, laboratoryjne i audytoryjne z 
analizą zdarzeń i dyskusją, ćwiczenia projektowe. 
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ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU 
Odniesienie do efektów 

uczenia się studiów 
podyplomowych 

W
ie

d
z
a

 
E1 student zna i rozumie znaczenie metod agrotechnicznej i 
hodowlanej w ograniczaniu powstawania ognisk i 
rozprzestrzenianiu agrofagów w uprawach warzyw i ziół 
E2 student zna podstawowe narzędzia monitoringu i 
prognozowania agrofagów 

E3 student zna uwarunkowania kształtowania bioróżnorodności 
w gospodarstwie ekologicznym i gospodarowania bez 
negatywnego wpływu na agroekosystem 
E4 student zna i rozumie zastosowanie specyficznych środków i 
sposobów ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi w 
wybranych metodach gospodarowania ekologicznego 

EMU_W01 
 
 
EMU_W09 
 
 
EMU_W10 
 

U
m

ie
ję

tn
o
ś
c
i 

E5 student potrafi dobrać odpowiednie gatunki i odmiany roślin 
do uprawy w gospodarstwie ekologicznym 
E6 student potrafi dobrać adekwatne środki i sposoby 
bezpośredniego zwalczania agrofagów 
E7 student potrafi przygotować program ochrony roślin 
warzywnych i zielarskich 
E8 student potrafi planować gospodarowanie wzmacniające 
bioróżnorodność i potencjał samoregulacji agroekosystemu 

EMU_U01 
 
EMU_U05 
 
 
 
EMU_U13 
 

K
o
m

p
e
te

n
c
je

 

s
p
o
łe

c
z
n
e

 

E9 student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, 
komunikowania się, 
E10 student jest gotów do zasięgania opinii ekspertów i 
korzystania ze specjalistycznych baz danych w związku z 
rozwiązywaniem problemów dotyczących ochrony roślin 
uprawnych 
E11 student jest gotów do oceny ekologicznych skutków działań 
podejmowanych w zakresie ochrony roślin uprawnych w 
gospodarstwie ekologicznym 

EMU_K01 
 
EMU_K03 
 
 
 
EMU_K05 

Metody weryfikacji efektów uczenia się przedmiotu: 
 
Zaliczenie pisemne 
 
Kolokwium 
Ocena projektu 
 

Symbole efektów 
przedmiotowych 

E1, E2, E3, E4, E9, 
E10, E11 

E5, E6, E7, E8 
E8 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Wykłady: Metody ochrony roślin oraz ich znaczenia w ochronie roślin przed chorobami, szkodnikami 
i chwastami. Koncepcja systemu ochrony roślin w gospodarstwie ekologicznym. Znaczenie 
bioróżnorodności agrocenoz, podstawy jej kształtowania w gospodarstwie i uprawach. Ochrona, 
wspieranie i introdukcja organizmów pożytecznych w gospodarstwie ekologicznym. Monitoring i 
prognozowanie występowania organizmów szkodliwych. Środki ochrony roślin ich właściwości i 
zastosowanie w rolnictwie ekologicznym. Zastosowanie specyficznych sposobów ochrony roślin 
przed organizmami szkodliwymi w wybranych metodach gospodarowania ekologicznego. Ochrona 
upraw pod osłonami. 
 

Ćwiczenia: Gatunki i odmiany roślin o właściwościach preferowanych w ochronie roślin i ich status 
w rolnictwie ekologicznym. Planowanie gospodarowania bez negatywnego wpływu na 
agroekosystem i wzmocnienia bioróżnorodności. Monitoring i prognozowanie występowania 
wybranych chorób i szkodników. Ocena zastosowania organizmów pożytecznych w agrocenozie. 
Dobór środków ochrony roślin. Aplikacja nowoczesnych technik i technologii w ochronie roślin w 
gospodarstwach ekologicznych. Tworzenie programu ochrony roślin. 

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu 
Warunki zaliczenia ćwiczeń: 
kolokwium – 60% 
ocena projektu – 40% 
 
Zaliczenie przedmiotu: 
Pisemne zaliczenie. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest pozytywna ocena z ćwiczeń. 

WYKAZ LITERATURY 
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Literatura podstawowa: 
Ciesielska, Malusa E., Sas-Paszt L. 2011. Środki ochrony roślin stosowane w rolnictwie 
ekologicznym. Skierniewice. 
Ducka M. 2011. Ekologiczne rolnictwo i ogrodnictwo. Moderna Agencja Reklamowa, Warszawa. 
Siebeneicher G.E. 1997. Podręcznik rolnictwa ekologicznego. PWN, Warszawa. 
Tomalak M. 2009. Czynniki biologiczne dostępne w ochronie upraw ekologicznych przed 
szkodnikami. Wyd. AgEngPol. 
Kryczyński S., Weber Z. (red.) 2010. Fitopatologia tom 1. Podstawy fitopatologii. PWRiL Poznań.  
Kryczyński S., Weber Z. (red.) 2011. Fitopatologia tom 2. Choroby roślin uprawnych. PWRiL 
Poznań.  
Literatura uzupełniająca: 

Andrzejewski R., Weigle A. (red.) 2003. Różnorodność biologiczna Polski. Narodowa – Fundacja 
Ochrony Środowiska. 
Boczek J. 1992. Niechemiczne metody zwalczania szkodników. Wyd. SGGW, Warszawa. 
Boczek J., Lipa J. 1978. Biologiczne metody walki ze szkodnikami roślin. PWN, Warszawa. 
Uzbiak P. 1991.Rolnictwo i ogrodnictwo organiczne. Wyd. AGRA, Warszawa. 

Wiech K., Bednarek A., Grabowski M,, Goszczyński W.2001.Ochrona roślin bez chemii. Wyd. 
Działkowiec. Warszawa. 

 
 

 

studia podyplomowe: Ekologiczne metody uprawy warzyw i ziół 

Nazwa przedmiotu: Zajęcia praktyczne (II) 
 

Liczba punktów 
ECTS: 1 

Kierownik przedmiotu: dr Tomasz Spiżewski 

Rodzaje zajęć i ich wymiar 
godzinowy (zajęcia 
zorganizowane i praca 
własna słuchacza) 

wykłady   

ćwiczenia 10 

inne  

łączna liczba godz. zajęć zorganizowanych 10 

praca własna słuchacza 20 

CEL PRZEDMIOTU 

Nabycie umiejętności uprawy wybranych gatunków roślin warzywnych i zielarskich metodami 
ekologicznymi 

 

METODY DYDAKTYCZNE 
 

ćwiczenia praktyczne pozwalające na zapoznanie się z technologią uprawy wybranych gatunków i 
odmian roślin warzywnych oraz zielarskich w sposób ekologiczny. 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU 
Odniesienie do efektów 

uczenia się studiów 
podyplomowych 

W
ie

d
z
a

 E1 student zna zasady uprawy metodami ekologicznymi roślin 
warzywnych i zielarskich 

EMU_W06 

U
m

ie
ję

tn
o
ś
c
i 

E2 student potrafi w sposób ekologiczny uprawiać rośliny 
warzywne i zielarskie 
E3 student potrafi zastosować w praktyce sposoby ochrony 
roślin warzywnych metodami ekologicznymi; 
E4 student potrafi dobrać i wykorzystać nawozy w uprawach 
ekologicznych 
E5 student potrafi stosować techniki uprawy roli przyjazne 
środowisku 

EMU_U08 
 
EMU_U05 
 
EMU_U11 
 
EMU_U12 

K
o
m

p
e
te

n
c
je

 

s
p
o
łe

c
z
n
e

 E6 student jest gotów do myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy 
E7 student jest gotów do oceny skutków prowadzonej 
działalności na rzecz środowiska przyrodniczego i ludzi. 

EMU_K02 
 
EMU_K05 

Metody weryfikacji efektów uczenia się przedmiotu: 
 
Wykonanie zadań praktycznych 

Symbole efektów 
przedmiotowych 

E1-E7 
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TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Ćwiczenia: pielęgnowanie upraw, zbiór, likwidacja uprawy (ćwiczenia praktyczne) 

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu 
Warunki zaliczenia ćwiczeń: 
ocena wykonanych zadań praktycznych – 100% 
 
Zaliczenie przedmiotu: 
Wykonanie zadań praktycznych 

WYKAZ LITERATURY 
Literatura podstawowa: 

Kołodziej B. (red.) 2018. Uprawa ziół. PWRiL, Poznań. 

Sadowski A. 2013. Uprawa ziół i możliwości ich wykorzystania. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku 

Andrzejewska J., Pisulewska E. 2019. Uprawa roślin zielarskich. Wydawnictwo UT-P w 

Bydgoszczy. 

Knaflewski M. (red.), 2007. Ogólna uprawa warzyw. PWRiL, Poznań. 
Knaflewski M. (red.), 2010. Uprawa warzyw w pomieszczeniach. PWRiL, Poznań. 
Knaflewski M., Małachowski A., Krzesiński w. 1999. Biologia i odmianoznawstwo roślin 
warzywnych. Wydawnictwo UP w Poznaniu. 
 

Literatura uzupełniająca: 

Osińska E., Rosłon W. 2016. Zioła, uprawa i zastosowanie. Hortpress. 

Frąszczak B., Siwulski M., Sobieralski K., 2006. Warzywa przyprawowe. Wydawnictwo Kurpisz, 

Poznań. 

Martyniak Przybyszewska B. 2001. Rośliny przyprawowe. WUWM, Olsztyn. 
Kaniszewski S. 2005. Nawadnianie warzyw polowych. Plantpress, Kraków. 
Sady W. 2006. Nawożenie warzyw polowych. Plantpress, Kraków. 
 

 

 
 
6. Warunki ukończenia studiów 

 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów 
oraz złożenie pracy końcowej w formie projektu i uzyskanie pozytywnej oceny. 

 
 

 


