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Kierunek  lub kierunki studiów Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna 

Nazwa modułu kształcenia, także 
nazwa w języku angielskim 

Rolnictwo zrównoważone 
Sustainable agriculture 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia studia stacjonarne drugiego stopnia 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 

3 pkt (1,5 / 1,5) 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej 

prof. dr hab. Mirosław Konopiński 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Uprawy i Żywienia Roślin 

Cel modułu Przekazanie wiedzy o współczesnych bezpiecznych dla 
środowiska systemach gospodarowania oraz zapoznanie 
studentów z głównymi założeniami rolnictwa zrównoważonego  

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Zadania rolnictwa zrównoważonego. Podstawowe wymagania     
i normy rolnictwa zrównoważonego. Systemy gospodarowania   
w rolnictwie. Perspektywy i kierunki rozwoju rolnictwa i wsi. 
Technologie uprawy w różnych systemach gospodarowania. 
Rolnictwo zrównoważone w programie rolno-środowiskowym. 
Produkcja roślinna a ochrona środowiska. Ochrona gleby, wody, 
powietrza i krajobrazu. Organizacja produkcji roślinnej i 
zwierzęcej. Dostosowanie technologii nawożenia mineralnego    
i organicznego do wymogów ochrony środowiska. Bilans 
składników mineralnych i substancji organicznej. Zmianowanie 
roślin w rolnictwie zrównoważonym. Bioróżnorodność. 
Gospodarowanie na użytkach zielonych w systemie rolnictwa 
zrównoważonego.  
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Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna,  
prace projektowe 

 


