


Systemy wspierające podejmowanie decyzji w ochronie roślin - systemy sygnalizacji, monitoringu i 
diagnostyki agrofagów 

Systemy wspomagania decyzji w zakresie stosowania środków ochrony roślin - dobór środków ochrony 
roślin, wyznaczanie stref buforowych 

Programy do analizy stopnia uszkodzenia roślin przez szkodniki i choroby 
Program PlanoRS prezentacja i przygotowane projektu dla wariantu rolnictwo zrównoważonego,  
Praca i projekt gospodarstwa rolnego w programach 365FarmNet  
Wprowadzenie do narzędzia wirtualnego, Symulator Farmy „Zarządzanie w Gospodarstwie Rolnym” 

 

Realizowane efekty uczenia się  
TKR.SI_W01, TKR.SI_W02, TKR.SI_U01, TKR.SI_U02, TKR.SI_U03, TKR.SI_U04, 
TKR.SI_K01, TKR.SI_K02 

Sposoby weryfikacji oraz 
zasady i kryteria oceny 

Ocena podsumowująca zajęcia: na podstawie ocen formujących (w trakcie) za:  
- sporządzenie raportu z wyszukiwania źródeł literaturowych związanych z tematem pracy 

inżynierskiej  
- sporządzenie planu nawożenia pól w wybranym gospodarstwie  
- sporządzenie raportu z oceny ryzyka znoszenia  TOPPS-PROWADIS 
- sporządzenie raportu z prognozowania zagrożenia chorobami roślin uprawnych 
- sporządzenie raportu z projektu ochrony roślin w gospodarstwie 
- sporządzenie raportu z analizy stopnia uszkodzenia roślin przez agrofagi 
- sporządzenie projektu organizacji gospodarstwa w zrównoważonym wariancie 

gospodarowania  
- wykonanie projektu gospodarstwa rolnego w programach 365FarmNet 
- sprawdzenie umiejętności w zakresie zarządzania zmianami poprzez testowanie kilku opcji 

w celu osiągnięcia określonych celów przy ograniczonych zasobach (SEGAE) 
- indywidualne zadania do rozwiązania oceniające umiejętności obsługi wybranych modułów 

programów komputerowych omawianych na zajęciach 
- ocena z aktywności na poszczególnych zajęciach,  

Ocena końcowa: średnia z ocen cząstkowych.  
 
Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:  
1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 

trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej 
niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.  

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów 
dla danej składowej.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z 
trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).  

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - 
średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).  

 
UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie 
dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.  
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Struktura efektów uczenia się:  

Dyscyplina –  RR  2,0 ECTS* 

Struktura aktywności studenta:  

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 38 godz. 1,5 ECTS* 

w tym: wykłady  godz.   

ćwiczenia i seminaria 30 godz.   

konsultacje 8 godz.   

udział w badaniach   godz.   

obowiązkowe praktyki i staże  godz.   

udział w egzaminie i zaliczeniu  godz.   

zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość 

    

praca własna 12 godz. 0,5 ECTS* 
)* - Podawane z dokładnością do 0,1 ECTS, gdzie 1 ECTS = 25-30 godz. zajęć 


