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Kierunek lub kierunki studiów Ogrodnictwo, specjalność Produkcja Ogrodnicza i Zielarska 

Nazwa modułu kształcenia, także 

nazwa w języku angielskim 

B 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

Rok studiów dla kierunku III 

Semestr dla kierunku 6 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 

4 (2/2) 

Tytuł/stopień/Imię i nazwisko 

osoby odpowiedzialnej 

Dr hab. Danuta Kozak prof. nadzw. UP 

Jednostka oferująca moduł Katedra Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu 

Cel modułu Zapoznanie studentów z zasadami produkcji roślin doniczkowych 

i kwiatów ciętych w różnych typach gospodarstw ogrodniczych z 
uwzględnieniem zagrożeń jakie mogą pojawić się na różnych 

etapach produkcji i ich wpływu na jakość produktu finalnego. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Przekazanie studentom wiadomości o roli czynników 
genetycznych i środowiskowych mających wpływ na jakość i 

zdrowotność produkowanych kwiatów ciętych i roślin 
doniczkowych. Warunki klimatyczne jako czynnik modyfikujący 

prawidłowy wzrost i rozwój roślin przy różnych modelach 

uprawy. Punkty krytyczne w uprawie roślin na kwiat cięty i w 
doniczkach przy różnych systemach produkcji. Opracowanie 

programu produkcji dla wybranych gatunków roślin ozdobnych. 
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Planowane formy/działania/ 

metody dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne, dyskusja, 

zespołowe projekty uprawy roślin doniczkowych. 

 


