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Kierunek  lub kierunki studiów Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna 

Nazwa modułu kształcenia,  
także nazwa w języku angielskim 

Ochrona owadów  
Insects protection 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia 
 

pierwszy stopień, studia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 
 

III 

Semestr dla kierunku 
 

6 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 

2 (0,7/1,3) 

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko 
osoby odpowiedzialnej 

Dr hab. Katarzyna Golan 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ochrony Roślin 

Cel modułu Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy 
dotyczącej owadów jako grupy organizmów ściśle związanych 
ze środowiskiem naturalnym oraz kształtowanym przez 
człowieka. Wyjaśniony zostanie wpływ działalności człowieka 
na entomofaunę oraz przyczyny zanikania gatunków. 
Przedstawione zostaną strategie przeciwdziałania zmniejszaniu 
się populacji gatunków owadów cennych dla człowieka (owady 
użytkowe) oraz stanowiących istotny element łańcucha 
troficznego (wrogowie naturalni szkodników roślin). 

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Podstawy prawne, historia oraz cele ochrony gatunkowej 
owadów. Formy ochrony owadów w Polsce na tle UE. 
Zróżnicowanie ochrony owadów w agrocenozach w zależności 
od ich cech behawioralnych. Zagrożenia i oraz sposoby 
przeciwdziałania zanikania populacji owadów w agrocenozach. 
Sterowanie procesami środowiskowymi. Wykorzystanie zjawisk 
biologicznych w regulacji liczebności szkodników. Działania 
protekcyjne względem entomofauny pożytecznej na 
przykładzie wybranych gatunków. 
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Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład-  prezentacja multimedialna, film poglądowy  
Ćwiczenia-  prezentacja multimedialna, filmy tematyczne, prace 
zespołowe, dyskusja, wykład - prezentacja multimedialna, filmy 
tematyczne, 

 


