
Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
 studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: obieralny   ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Język angielski B2 Kod przedmiotu: L1002 

Rodzaj 
przedmiotu: 0) 

obieralny Semestr: I Punkty ECTS  1   
  

Liczba godzin 
w semestrze: 

W -    C- 30 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub 
"-" 

Potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie co 
najmniej A2 / B1 

Założenia i 
cele 

przedmiotu: 

Doskonalenie wszystkich sprawności językowych:  rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i 
pisanie w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego, zgodnego z kierunkiem studiów. 

Forma 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną: testy śródsemestralne, test modułowy, wypowiedzi pisemne i ustne, prace 
domowe, prezentacja. 

Treści 
programowe:  

Ratowanie i udzielanie pomocy, procesy  tworzenia szkółek leśnych i ich zastosowanie. 
Gramatyka: zaimki względne, present simple - strona czynna i bierna, tryb rozkazujacy, will - 
przewidywanie, present perfect / past simple, 1szy i 2gi okres warunkowy, zdania czasowe 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 
Stosować czasowniki2) z podanego niżej zbioru. Każdy 
efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie opisywania 
rzeczywistości, czynności rutynowych i minionych    

L1_W01 

EK2 
rozpoznaje struktury leksykalno-gramatyczne 
umożliwiające rozumienie i tworzenie prostych tekstów 

L1_W20, L1_U17 

EK3 
rozumie większość głównych wątków w dłuższych 
wypowiedziach 

L1_U17 

EK4 potrafi formułować proste wypowiedzi na różne tematy L1_W22, L1_U16 

EK5 tworzy proste teksty na dowolny temat L1_W22, L1_U16 

EK6 potrafi przygotować pisemnie i ustnie krótką prezentację L1_U17 

EK7 
potrafi przygotować notatkę lub list z zakresu 
korespondencji służbowej 

L1_U17 

EK8 potrafi pracować w zespole L1_K06 
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 Udział w ćwiczeniach w ramach lektoratu języka obcego 15 x 2h = 30 

Udział w konsultacjach związanych z lektoratem 5 x 1h = 5 

  RAZEM:  35 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela : 30+5 

 

ECTS  

35 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 30 

30 1 

Literatura 
podstawowa: 

1. Bonamy D. : Technical English 3. Pearson Longman, 2011 
2. Fisiak J., Adamska-Sałaciak A., Idzikowski M., Jagła E., Jankowski M., Lew R. : Słownik 
Współczesny angielsko-polski polsko-angielski. Pearson Longman, 2006 
3.Hewings M. : Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 2005 

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Weber M., Brzosko Ł.. : English for engineers. Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Bialostockiej, Białystok, 2010 
2. Sieńko E., Bramska H. : RU read E?. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 
2004. 

nr efektu 
kształcenia 

metoda weryfikacji efektu kształcenia 

forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 test śródsemestralny, wypowiedzi ustne i pisemne  C 

EK2 wypowiedzi pisemne  C 

EK3 testy śródsemestralne i test modułowy  C 

EK4 wypowiedzi ustne i pisemne  C 

EK5 wypowiedzi pisemne  C 

EK6 wypowiedzi ustne i pisemne  C 

EK7 wypowiedzi pisemne  C 

EK8 wypowiedzi ustne   C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: mgr Emilia Lewczuk 

Data 
opracowania 

programu: 
30-01-2012 

Program 
opracował(a): 

zespół języka angielskiego SJO 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny 

Nazwa programu 
kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
 studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: obieralny 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Język rosyjski B2 Kod przedmiotu: L1002 

Rodzaj 
przedmiotu: 0) 

obieralny Semestr: I Punkty ECTS 1   
  

Liczba godzin w 
semestrze: 

W -  0 C- 30 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Potwierdzona znajomość języka rosyjskiego na poziomie co najmniej A2/B1 

Założenia i cele 
przedmiotu: 

Doskonalenie wszystkich sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i 
pisania w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego, zgodnego z kierunkiem studiów. 

Forma zaliczenia 
Zaliczenie z oceną: testy śródsemestralne, test modułowy, wypowiedzi pisemne i ustne, 

prace domowe 

Treści 
programowe:  

Zakres tematyczny: Styl życia. Konflikt pokoleń. Środowisko akademickie. Nauka obcych w 
Polsce. Pasje. Zainteresowania dawniej i dziś. Leksyka specjalistyczna. Zagadnienia 
gramatyczne: Formy osobowe czasowników we wszystkich czasach i trybach. Czasowniki 
dokonane i niedokonane, zwrotne i nieregularne. Formy deklinacyjne rzeczowników. 
Końcówki rodzajowe przymiotników. Liczebniki główne i porządkowe. Zaimki. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 
Stosować czasowniki2) z podanego niżej zbioru.  

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 

Posiada uporządkowana wiedzę ogólną w zakresie leksyki 
i struktur gramatycznych, związaną ze swobodnym 
poruszaniem się w sytuacjach językowych w kraju i za 
granicą. 

L1_W22 

EK2 
Rozumie i stosuje wybrane konstrukcje leksykalno-
gramatyczne w budowaniu wypowiedzi na temat 
studiowania w kraju i za granicą 

L1_U16, L1_U17 

EK3 Opisuje i ocenia cechy osób i rzeczy L1_U16, L1_U17 

EK4 
Wyszukuje i analizuje treści ofert związanych z nauką 
języka rosyjskiego 

L1_U18 

EK5 
Prezentuje w formie ustnej i pisemnej swoją sylwetkę 
studenta, uczelnię oraz kierunek, na którym studiuje. 

L1_U18, L1_K01 

EK6 
Współpracuje w grupie, przygotowując zadania pisemne i 
ustne. Dyskutuje, stosując wybrane techniki 
argumentacyjne. 

L1_K06, L1_K07 

EK7 Stosuje wybrane umiejętności miękkie w kontaktach L1_K05 



interpersonalnych. 
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) Udział w ćwiczeniach w ramach lektoratu języka obcego 15 x 2h = 30 

Udział w konsultacjach związanych z lektoratem 5 x 1h = 5 

  RAZEM: 1) 35 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela 30+5  

ECTS 4,5) 

35 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym 30 

30 1 

Literatura 
podstawowa: 

1.Cieplicka M.,Torzewska W.: Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne 1. 
Wagros,    Poznań, 2007.2. Pado A.: Start.ru 2. WSiP, Warszawa, 2006.3. Milczarek W.: 
Język rosyjski od A do Z. Repetytorium. Kram, Warszawa, 2007 

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Kowalska N., Samek D.: Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. REA, Warszawa, 
2004.2. Materiały z rosyjskojęzycznych portali internetowych, prasy i książek.3. Samek D.: 
Rozmówki polsko-rosyjskie. REA, Warszawa, 2009.4. Słownik naukowo-techniczny rosyjsko-
polski. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1999. 

nr efektu 
kształcenia 

metoda weryfikacji efektu kształcenia 

forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 testy śródsemestralne, test modułowy, wypowiedzi pisemne i ustne C 

EK2 testy śródsemestralne, wypowiedzi pisemne i ustne C 

EK3 testy śródsemestralne, wypowiedzi pisemne i ustne C 

EK4 testy śródsemestralne, notatki, wypowiedzi pisemne i ustne C 

EK5 autoprezentacja, dłuższa wypowiedź pisemna, notatki C 

EK6 wypowiedzi ustne, obserwacja pracy na zajęciach C 

EK7 prezentacja sylwetki C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: mgr Eugenia Suchodoła 

Data 
opracowania 

programu: 
19.02.2012 Program opracował(a): mgr Benigna Chaniewska 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
Studia I stopnia stacjonarne  

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Nauka o drewnie Kod przedmiotu: L2035 

Rodzaj 
przedmiotu:  

Obowiązkowy Semestr: I Punkty ECTS  4   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C-   L- 20 P-   Ps-   S-   T- 10 
  

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-"   

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z budową mikro- i makroskopową drewna wybranych gatunków drzew i 
krzewów leśnych. Poznanie właściwości fizyko-chemicznych drewna. Nabycie umiejętności 
rozpoznawanie wad drewna i klasyfikacji surowca drzewnego. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - egzamin pisemny; laboratorium - kolokwium (50%) i ocena sprawozdań (50%) 

Treści 
programowe:  

Budowa mikroskopowa i makroskopowa drewna. Budowa chemiczna drewna. Właściwości 
fizyczne, chemiczne i mechaniczne drewna. Zasady określania jakości surowca drzewnego 
(wady drewna oraz normy przedmiotowe i warunki techniczne). Zastosowanie surowca 
drzewnego. Rozpoznawanie rodzajów drewna. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
ma ogólną wiedzę z zakresu budowy i właściwości 
surowca drzewnego oraz o technicznych zagadnieniach 
inżynierskich, przydatnych w drzewnictwie. 

L1_W02, L1_W01 

EK2 
posiada podstawową wiedzę z zakresu 
materiałoznawstwa i wytrzymałości drewna, stosowaną w 
leśnictwie  

L1_W16 

EK3 
wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste 
zadania badawcze lub projektowe dotyczące surowca 
drzewnego. 

L1_U13 

EK4 
posiada umiejętności pracy indywidualnej  
i samodzielnego rozwiązywania problemów 

L1_K05 



EK5 
rozumie wagę zapewniania odpowiednich warunków 
pracy w procesie obsługi sprzętu technicznego oraz 
przestrzegania zasad higieny pracy 

L1_K08 
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Udział w wykładach 15 X 1h= 15 

Udział w laboratoriach 20 X 1h= 20 

Udział w zajęciach terenowych 2x5h 10 

Przygotowanie do laboratorium 20h 20 

Udział w konsultacjach  5h 5 

Przygotowanie do kolokwium z laboratoriów 15h 15 

Przygotowanie do egzaminu z wykładów i udział w nim 13+2h 15 

  RAZEM:  100 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+20+10+5+2  

ECTS  

52 2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 20+10+20+15 

65 2,6 

Literatura 
podstawowa: 

Krzysik F.1975: Nauka o drewnie, PWN                                                                                                                          
Kubiak M., Laurow Z. 1994: Surowiec drzewny Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa                                                     
Kimbar R. 2011: Wady drewna, Wydawca Robert Kimbar, Osie 

Literatura 
uzupełniająca: 

Hejnowicz Z., 2005: Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych, PWN 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 Egzamin pisemny W 

EK2 Egzamin pisemny W 

EK3 kolokwium zaliczające laboratoria, pisemne L 

EK4 Sprawozdanie z ćwiczeń lab., obserwacja pracy na zajęciach lab.  L 

EK5 obserwacja pracy na zajęciach lab.  L 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr inż. Sebastian Juszko 

Data 
opracowania 

programu: 
20.02.2012 

Program 
opracował(a): 

dr inż. Łukasz Skalski  
i dr inż. Michał Sawoniewicz 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
Studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Matematyka Kod przedmiotu: L1008 

Rodzaj 
przedmiotu:  

 obowiązkowy Semestr: I Punkty ECTS  4   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C- 15 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-"   

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Student definiuje podstawowe  pojęcia analizy matematycznej i algebry. Ma umiejętność 
posługiwania się definicjami i twierdzeniami matematycznymi. Stosuje nabyta wiedze w 
rozwiazywaniu praktycznych zadań. Oblicza granice ciągów i funkcji jednej zmiennej. Oblicza 
pochodne I całki dla funkcji jednej zmiennej. Rozwiązuje układy równań liniowych. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - egzamin pisemny, ćwiczenia rachunkowe - min. cztery sprawdziany, odpowiedzi 
ustne przy tablicy.  

Treści 
programowe:  

1. Zbiory i funkcje liczbowe. 2. Ciągi i szeregi liczbowe. 3. Granica i ciągłość funkcji. 4. 
Pochodna funkcji jednej zmiennej. 5. Twierdzenia o funkcji i pochodnej. 6. Badanie funkcji 
jednej zmiennej. 7. Całki nieoznaczone. 8. Całki oznaczone.  9. Układy równań liniowych. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 Definiuje zbiory, funkcje, ciągi, szeregi, pochodne i całki. L1_W01 

EK2 Posługuje się definicjami i twierdzeniami. L1_W01 

EK3 Wyznacza granice ciągów, funkcji. L1_U06 

EK4 

Wyznacza pochodne, całki nieoznaczone i oblicza całki 
oznacz. 

L1_U04 

EK5 Rozwiązuje układy równań liniowych L1_U01,L1_K03 
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Udział w wykładach 15x1h 15 

Udział w konsultacjach 5h 5 

Udział w ćwiczeniach rachunkowych 15x1h 15 

Przygotowanie prac domowych 30h 30 



Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń rachunkowych  15 15 

Przygotowanie do egzaminu i  obecność na egzaminie 18+2h 20 

  RAZEM:  100 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+5+15+2 

 

ECTS  

37 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+30+15 

60 2 

Literatura 
podstawowa: 

Edward Zych, Matematyka, Bialystok, 2004,                                                                                                                
W. Krysicki I inni, Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, 2010,                                                                       
A. J. Kostrykin, Podstawy algebry, PWN, 2010. 

Literatura 
uzupełniająca: 

Donald A. McQuarie, Matematyka, dla przyrodnikow I inzynierow, PWN, 2009, Helena 
Rasiowa, Wstep do matematyki wspolczesnej, PWN, 2010 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 Definiuje zbiory, funkcje, ciągi, szeregi, pochodne i całki. W 

EK2 Posługuje się definicjami i twierdzeniami. W,C 

EK3 Wyznacza granice ciągów, funkcji. C 

EK4 Wyznacza pochodne, całki nieoznaczone i oblicza całki oznacz. C 

EK5 Rozwiązuje układy równań liniowych C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: mgr Bogusława Antoniuk 

Data 
opracowania 

programu: 
15-02-2012 

Program 
opracował(a): 

dr Michal Piwnik 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
Studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Fizyka Kod przedmiotu: L1009 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obowiązkowy Semestr: I Punkty ECTS  4   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C- 15 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" - 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Rozumienie podstawowych zjawisk i praw fizycznych w otaczającym środowisku 
przyrodniczym (leśnym). Umiejętność oceny rzędu ważności zjawisk w danym zadaniu 
inżynierskim. Umiejętność doboru strategii rozwiązania tego zadania. Płynne posługiwanie się 
pojęciami fizycznymi i jednostkami wielkości fizycznych Identyfikacja zjawisk fizycznych w 
procesach ekologicznych (leśnych). 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - egzamin pisemny, pisemne zaliczenie ćwiczeń - kolokwia 

Treści 
programowe:  

1. Wielkości fizyczne. 2. Podstawowy układ jednostek w fizyce SI. 3. Rodzaje wielkości 
fizycznych. 4. Ruch punktu materialnego, równania Galileusza. 5. Dynamika, zasady Newtona. 
6. Prawa Keplera, grawitacja, ruch ciał w polu grawitacyjnym.  7.Paca, energia, moc.  8. 
Zasada zachowania energii. 9. Zasada zachowania pędu. 9. Zasady termodynamiki. 10. 
Temperatura bezwzględna. 11. Ciecze. Prawo ciągłości i prawo Bernulli. 11. Elektrostatyka, 
prąd elektryczny, pole magnetyczne. 12. Fale mechaniczne, ruch falowy, fale 
elektromagnetyczne. 13. Elementy mechaniki kwantowej. 14. Elementy fizyki środowiska. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 Rozpoznaje zjawiska i prawa fizyczne L1_W01 

EK2 Definiuje wielkości fizyczne L1_W01 

EK3 Dokonuje analizy fizycznej konkretnego zadania L1_U01 

EK4 Dobiera strategię i metodę rozwiązania tego zadania L1_U01 

EK5 Identyfikuje zjawiska fizyczne w środowisku leśnym L1_01, L1_K01 
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Udział w wykładach 15x1h 15 

Udział w konsultacjach 5h 5 

Udział w ćwiczeniach rachunkowych 15x1h 15 



Przygotowanie prac domowych 30h 30 

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń rachunkowych  15 15 

Przygotowanie do egzaminu i  obecność na egzaminie 18+2h 20 

  RAZEM:  100 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+5+15+2 

 

ECTS  

37 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+30+15 

60 2 

Literatura 
podstawowa: 

David Halliday I inni, Podstawy Fizyki, T. 1. Mechanika, PWN, 2009,                                                                                 
M. Skorko, Fizyka, PWN, 1982 

Literatura 
uzupełniająca: 

Richard Feynman I inni, Feynmana wykłady z fizyki Tom 1 - 5, PWN, 1995,                                                      
Paul G. hewitt, Fizyka wokół nas, PWN, 2010 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 zaliczenie wykładu W 

EK2 zaliczenie e wykładu W 

EK3 zaliczenie pisemne zajęć: wykład i ćwiczenia W,C 

EK4 zaliczenie ćwiczeń c 

EK5 zaliczenie wykładu W 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: mgr Dariusz Buchwald 

Data 
opracowania 

programu: 
12-02-2012 

Program 
opracował(a): 

dr Michal Piwnik 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

leśnictwo Poziom i forma studiów  studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka dyplomowania: ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Chemia Kod przedmiotu: L1010 

Rodzaj 
przedmiotu: 0) 

do wyboru Semestr: I Punkty ECTS  4   
  

Liczba godzin 
w semestrze: 

W -  15 C-   L- 30 P- 0 Ps- 0 S- 0 
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-
" 

  

Założenia i 
cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z podstawami pojęciami z zakresu chemii ogólnej. Przedstawienie procesów 
chemicznych zachodzących w środowisku naturalnym. Nabycie umiejętności rozumienia i opisu 
procesów chemicznych zachodzących w przyrodzie.  

Forma 
zaliczenia 

Wykład - egzamin pisemny; laboratorium - kolokwium, sprawozdania z wykonania ćwiczeń 

Treści 
programowe:  

Układ okresowy a budowa atomu. Rodzaje związków chemicznych i ich właściwości. Wiązania 
chemiczne. Rodzaje reakcji chemicznych. Elementy chemii nieorganicznej i organicznej. Elementy 
termodynamiki i kinetyki chemicznej. Procesy sorpcji. Układy koloidalne. Analiza wagowa i 
miareczkowa. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 
Stosować czasowniki2) z podanego niżej zbioru. Każdy efekt 
kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia3) 

EK1 zna podstawowe pojęcia chemiczne L1_W01 

EK2 zna typy reakcji chemicznych L1_W01 

EK3 zna podstawowe prawa chemiczne L1_W01 

EK4 potrafi rozpoznać i posługiwać się sprzętem laboratoryjnym L1_U01 

EK5 potrafi nazywać związki nieorganiczne i organiczne L1_U01 

EK6 
umie przedstawić przemiany chemiczne zachodzące w 
środowisku za pomocą równań reakcji 

L1_U01 

EK7 potrafi wykonywać obliczenia chemiczne L1_U01 

EK8 potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy L1_K05 
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uczestnictwo w wykładach 15 x 1h 15 

uczestnictwo w laboratorium 15 x 2h 30 

korzystanie z konsultacji 5 x 1h 5 

przygotowanie do laboratorium, prace domowe 15 x 2h 30 

przygotowanie do 
kolokwium 

         

10 10 

przygotowanie do egzaminu 15 15 

  RAZEM:  105 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela 15h+30h+5h 

 

ECTS  

50 2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 
30h+5h+30h+10h 

75 3 

Literatura 
podstawowa: 

Mastalerz P. „Elementarna chemia nieorganiczna”, Wyd. Chemiczne, Wrocław 2000, 
Lewandowski W. i in. „Wstęp do chemii ogólnej”, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2009, 
MacMurry J. „Chemia organiczna cz. 1, 2, 3”, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005,                Kucharski 
M., Samsonowicz M., Strutyńska G., "Ćwiczenia laboratoryjne z chemii", cz.1, Oficyna Wyd. 
Politechniki Białostockiej, Białystok 2009. 

Literatura 
uzupełniająca: 

Cox P.A. „Chemia nieorganiczna-krótkie wykłady”, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2004, 
Patrick G. „Chemia organiczna-krótkie wykłady”, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008. 

nr efektu 
kształcenia 

metoda weryfikacji efektu kształcenia 

forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 zaliczenie wykładu w 

EK2 zaliczenie wykładu w 

EK3 zaliczenie wykładu w 

EK4 ćwiczenia wykonywane przez studentów L 

EK5 kolokwium L 

EK6 kolokwium L 

EK7 kolokwium L 

EK8 ćwiczenia wykonywane przez studentów L 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr Ewa Zapora 

Data 
opracowania 

programu: 
18.02.2012  Program opracował(a): dr inż. Małgorzata Rauba 

 



 

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Technologia informacyjna Kod przedmiotu: L1003 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obowiązkowy Semestr: I Punkty ECTS  3   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -    C-   L- 
 

P-   Ps-  30 S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" 
 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Student  rozwija nabyta wiedze z dziedziny przygotowania I prezentacji wyników własnych z 
poznawanych na uczelni dziedzin. Posługuje się płynnie systemami komputerowymi z obszaru 
Microsoft Office. Przygotowuje projekt własny z dziedziny leśnictwa lub ochrony środowiska 
leśnego. Prezentuje i broni swojego projektu. 

Forma 
zaliczenia 

Pracownia komputerowa -  sprawdziany przygotowania do ćwiczeń 

Treści 
programowe:  

1. Wiadomości wstępne o systemach komputerowych. 2. Podstawowe programy Microsoft 
Office: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Power Point. 4. Wstępne 
wiadomość o serwerach i sieciach. 5. Posługiwanie się strona internetowa. 6. Projekt własny: 
przygotowanie prezentacji na zadany temat (naukowo - inżynierski)  z dziedziny leśnictwa lub 
ochrony środowiska leśnego z użyciem poznanych programów. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Stosować czasowniki2) z podanego niżej zbioru. Każdy 
efekt kształcenia musi być weryfikowalny.  

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 Potrafi edytować dowolny  tekst w Wordzie. L1_W01, L1_U04 

EK2 Sporządza tabele i  wykresy w Excelu.  L1_W01, L1_U04 

EK3 Łączy prace w Access, Excelu I Power Point. L1_W01, L1_U04 

EK4 
Potrafi wyszukiwać właściwą informacje w intrenecie L1_W20, L1_U05 

EK5 

Potrafi przygotować projekt własny w oparciu o uzyskana 
wiedzę 

L1_U05, L1_U17, L1_K03 
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Udział w instruktarzu i konsultacjach 5h 5 

Udział w pracowni specjalistycznej 15x2h 30 

Przygotowanie do zaliczenia pracowni specjalistycznej 20h 20 



Przygotowanie projektu i obecność  20h 20 

  RAZEM:  75 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 5+30 

 

ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 30+20+20 

70 2,3 

Literatura 
podstawowa: 

Praca zbiorowa, Microsoft Excel 2010 Microsoft Official Academic Course, Helion 2012,                                 
M. Pałczyński, Sieci komputerowe  I intersieci, wydanie V, Helion, 2011 

Literatura 
uzupełniająca: 

Zdzisław Dec I inni, ABC komputera 2012, Helion, 2012, Jadwiga Wozniak- kaspere, Wiedza I 
język informacyjny, Helion, 2012 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 zaliczenie ćwiczeń  L 

EK2 zaliczenie ćwiczeń  L 

EK3 zaliczenie ćwiczeń  L 

EK4 zaliczenie ćwiczeń  L 

EK5 Kolokwium zaliczające ćwiczenia L 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr inż. Magdalena Greczuk 

Data 
opracowania 

programu: 
15-02-2014 

Program 
opracował(a): 

dr Michal Piwnik 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

leśnictwo Poziom i forma studiów  studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na 

obszarach przyrodniczo 
cennych 

Ścieżka dyplomowania: ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Meteorologia i klimatologia Kod przedmiotu: L1015 

Rodzaj 
przedmiotu: 

obowiązkowy Semestr: I Punkty ECTS 3   
  

Liczba godzin 
w semestrze: 

W -  15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub 
"-" 

-  

Założenia i 
cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z wielkościami określającymi stan fizyczny atmosfery oraz  zasadami ich 
pomiaru. Przedstawienie studentom podstawowych informacji o klimacie.  Nabycie przez studenta 
umiejętności przewidywania krótkookresowej prognozy pogody w oparciu obserwacje 
podstawowych wielkości charakteryzujących stan atmosfery.  

Forma 
zaliczenia 

Wykład - zaliczenie pisemne; ćwiczenia - kolokwium pisemne, ocena zadań realizowanych na 
zajęciach 

Treści 
programowe:  

Ogólne informacje dotyczące pomiarów i obserwacji meteorologicznych. Wielkości określające stan 
atmosfery: ciśnienie atmosferyczne, promieniowanie, usłonecznienie, temperatura powietrza, 
parowanie, wilgotność powietrza, zachmurzenie nieba, opady atmosferyczne, cyrkulacja 
atmosferyczna – wiatr, widzialność. Podstawowe zasady przewidywania pogody. Geograficzne 
czynniki klimatu.  

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 
Stosować czasowniki2) z podanego niżej zbioru. Każdy efekt 
kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
zna podstawowe wielkości określające stan atmosfery oraz 
metody ich pomiaru 

L1_W01 

EK2 potrafi określić geograficzne czynniki klimatu L1_W01 

EK3 
umie wykonać obliczenia związane z  podstawowymi 
wielkościami fizycznymi charakteryzującymi atmosferę  

L1_U01 

EK4 umie określać kierunki wiatrów i wykreślać różę wiatrów L1_U01 

EK5 potrafi odczytywać mapy synoptyczne L1_U01 



EK6 potrafi przewidzieć proste zjawiska meteorologiczne L1_U01 

EK7 potrafi pracować w zespole L1_K06 

EK8 potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy L1_K05 
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uczestnictwo w wykładach 15 x 1h 15 

udział w ćwiczeniach 15 x 1h 15 

korzystanie z konsultacji 5 x 1h 5 

przygotowanie do ćwiczeń, prace domowe 15h x 2 30 

przygotowanie do kolokwium 
        

10 10 

przygotowanie do zaliczenia wykładu  15 15 

  RAZEM:  90 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela 15h+15h+5h  

ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 
15h+5h+30h+10h 

60 2,5 

Literatura 
podstawowa: 

 Meteorologia i klimatologia, praca zbiorowa pod red. Kożuchowskiego K., Wyd. Nauk. PWN, 
Warszawa 2009, Woś A. Meteorologia dla geografów, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2006, 
Kossakowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M. Meteorologia i 
klimatologia, pomiary, obserwacje, opracowania, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Łódź 2000. 

Literatura 
uzupełniająca: 

Woś A. „ABC meteorologii”, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2003, 

nr efektu 
kształcenia 

metoda weryfikacji efektu kształcenia 

forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 zaliczenie wykładu W 

EK2 zaliczenie wykładu W 

EK3 kolokwium Ć 

EK4 ocena ćwiczeń wykonanych na zajęciach Ć 

EK5 kolokwium Ć 

EK6 ocena ćwiczeń wykonanych na zajęciach Ć 

EK7 ocena ćwiczeń wykonanych na zajęciach Ć 

EK8 ocena ćwiczeń wykonanych na zajęciach Ć 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr inż. Małgorzata Rauba 

Data 
opracowania 

programu: 
18.02.2012 r. 

Program 
opracował(a): 

dr inż. Małgorzata Rauba 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
  studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Botanika leśna 1 Kod przedmiotu: L1012 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obowiązkowy Semestr: I Punkty ECTS  3   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  30 C-   L- 15 P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" -  

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Uzyskanie wiedzy dotyczącej budowy morfologicznej i anatomicznej roślin, z uwzględnieniem 
roślin drzewiastych. Umiejętność rozpoznawania i klasyfikowania gatunków drzewiastych w 
stanie bezlistnym. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - zaliczenie pisemne, Ćwiczenia - wykonanie ćwiczeń (50%), zaliczenie kolokwiów 
(50%) 

Treści 
programowe:  

Organizacja strukturalno-funkcjonalna komórki roślinnej. Tkanki roślinne. Budowa 
morfologiczna i anatomiczna organów wegetatywnych i generatywnych. Budowa roślin 
drzewiastych. Kambium roślin drzewiastych.  Rozpoznawanie roślin drzewiastych w stanie 
bezlistnym.  Przegląd roślinności runa leśnego. Rośliny zarodnikowe: porosty, mszaki, 
paprotniki.    

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
wymienia organelle komórkowe i opisuje ich budowę i 
funkcje 

L1_W06 

EK2 
wymienia tkanki roślinne i opisuje ich właściwości i 
funkcje 

L1_W06, 

EK3 
omawia budowę morfologiczną organów wegetatywnych i 
generatywnych roślinnych 

L1_W06 

EK4 
wykonuje preparaty mikroskopowe, analizuje obraz oraz 
przedstawia w formie rysunku. 

L1_W06, L1_U13 

EK5 
omawia przyrost roślin na grubość oraz zaznacza 
poszczególne warstwy na rysunku 

L1_W01, L1_U02 

EK6 
rozpoznaje i klasyfikuje rośliny drzewiaste w formie 
bezlistnej 

L1_W06, L1_U16 

EK7 
rozpoznaje i klasyfikuje przedstawicieli porostów, 
mszaków i paprotników 

L1_W06, L1_U16 



EK8 
posiada umiejętność pracy indywidualnej i samodzielnego 
rozwiązywania problemów 

L1_k05 
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Udział w wykładach 15x2h 30 

Udział w laboratorium 15x1h 15 

Opracowanie sprawozdań 15h 15 

Udział w konsultacjach  5 5 

Przygotowanie do sprawdzianów i zajęć laboratoryjnych. 15x1 15 

Przygotowanie do zaliczenia wykładów  10 10 

  RAZEM:  90 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 30+15+5 

 

ECTS  

50 2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+15+15 

45 1,8 

Literatura 
podstawowa: 

1. Szweykowska A., Szweykowski J.: Botanika. Morfologia. Wyd.Naukowe PWN, 2008. 
2. Tomanek J.: Botanika leśna. PWRiL, 2008. 
3. Hejnowicz Z.: Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. Wyd. Naukowe PWN, 2002. 

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Godet JD.: Przewodnik do rozpoznawania drzew i krzewów. Delta, 2000 
2. Wójciak H.: Porosty, mszaki, paprotniki. Multico,2010 
3. Gorczyński T.: Ćwiczenia z botaniki.PWN, 1986 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 zaliczenie wykładów W 

EK2 zaliczenie wykładów W 

EK3 zaliczenie wykładów, zaliczenie na ćwiczeniach W,C 

EK4 zaliczenie wykładów, zaliczenie na ćwiczeniach W, C 

EK5 zaliczenie wykładów, zaliczenie na ćwiczeniach W,C 

EK6 zaliczenie na ćwiczeniach C 

EK7 zaliczenie na ćwiczeniach C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL w Hajnówce Osoby prowadzące: dr Ewa Pirożnikow 

Data 
opracowania 

programu: 
15.02.2014 

Program 
opracował(a): 

dr Elżbieta Oksiejczuk 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
studia I stopnia stacjonarne  

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania:  
ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Propedeutyka leśnictwa Kod przedmiotu: L1004 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obowiązkowy Semestr: I Punkty ECTS  3   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  30 C-   L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" - 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

 Przygotowanie studenta do rozpoczęcia studiów na kierunku Leśnictwo. Uzyskanie wiedzy o 
historii leśnictwa, rozwoju nauk leśnych i przyszłości leśnictwa polskiego. Zapoznanie studenta 
z charakterystyką zawodu leśnika. 

Forma 
zaliczenia 

 Wykład - zaliczenie pisemne z oceną  

Treści 
programowe:  

Podstawy prawne i organizacyjne studiów na Zamiejscowym Wydziale Leśnym PB w 
Hajnówce. Podstawowe pojęcia z zakresu leśnictwa i gospodarki leśnej. Funkcje lasu. Zasoby 
leśne świata, Europy i Polski. Przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej w Polsce.  Historia 
leśnictwa na świecie i w Polsce. Sukcesy i porażki polskiego leśnictwa w XX wieku. Wyzwania 
polskiego leśnictwa w XXI wieku. Etos i charakterystyka zawodu leśnika.  

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
Student zapamiętuje i opisuje podstawowe pojęcia z 
zakresu leśnictwa i przyrodniczych podstaw gospodarki 
leśnej w Polsce. 

L1_W15 

EK2 
Student identyfikuje i wyjaśnia funkcje lasu na tle historii 
leśnictwa na świecie i w Polsce.   

L1_W15 

EK3 
Student rozpoznaje sukcesy i porażki w X wieku oraz 
dostrzega i interpretuje zagrożenia i wyzwania 
przyszłości leśnictwa polskiego w XXI wieku.  

L1_W15, L1_U10 

EK4 
Student potrafi ocenić odpowiedzialność społeczną, 
zawodową i etyczną leśnika za stan środowiska leśnego  

L1_K01, L1_K02 
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Udział w wykładach 15 x 2h = 30 

Śledzenie na bieżąco zalecanej literatury przedmiotu  20h 20 

Udział w konsultacjach 5h 5 



Przygotowanie do zaliczenia wykładu  20h 20 

  RAZEM:  75 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 30+5 

 

ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 20 

20 0,8 

Literatura 
podstawowa: 

1. Szujecki A. Las - wspólne dziedzictwo. Multico, Warszawa, 2006.  
2. Grzywacz A. (red.). Wyzwania przyszłości polskiego leśnictwa. PTL, Kraków, 2007. 
3. Bernadzki E. (red.). Lasy i leśnictwo krajów Unii Europejskiej. Centrum Informacyjne  
Lasów Państwowych, IBL, Warszawa, 2006. 
4. Broda J. Dzieje najnowsze leśnictwa w Polsce 1918-2006. Tom I-II. PTL, Warszawa, 2007.                                

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Fronczak K. Leśne Kompleksy Promocyjne. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 
Warszawa, 2007.                                                                                                                                                                            
2. Sierota Z. (red.). Quo vadis, forestry. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 2007.  
3. Mała encyklopedoia leśna. PWN, Warszawa, 1991. 
4. Wszystkie czasopisma o tematyce przyrodniczej i leśnej, dostępne w Bbliotece Wydziałowej   

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1,  kolokwium  zaliczające wykład -połowa materiału  W 

EK2,  kolokwium  zaliczające wykład - cały materiał W 

 EK3,  Zaliczenie wykładu W 

EK4 Zaliczenie wykładu W 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr inż. Joanna Pietrzak-Zawadka 

Data 
opracowania 

programu: 
18.02.2014 

Program 
opracował(a): 

dr hab. Elżbieta Malzahn, prof. PB 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce  

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
 studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: Przedmiot wspólny   ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Język angielski B2 Kod przedmiotu: L2002 

Rodzaj 
przedmiotu: 0) 

obowiązkowy Semestr: II Punkty ECTS  1   
  

Liczba godzin 
w semestrze: 

W -    C- 30 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" 
Potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie co 

najmniej A2 / B1 

Założenia i 
cele 

przedmiotu: 

Doskonalenie wszystkich sprawności językowych:  rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i 
pisanie w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego, zgodnego z kierunkiem studiów. 

Forma 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną: testy śródsemestralne, test modułowy, wypowiedzi pisemne i ustne, prace 
domowe, prezentacja. 

Treści 
programowe:  

 Praca inżyniera i wynalazcy, etapy kariery zawodowej, poszukiwanie pracy, CV, rozmowa 
kwalifikacyjna, bezpieczeństwo pracy, problem nieodnawialnych źródeł energii, efekt 
cieplarniany. 
Gramatyka: present continuous / going to, stopień wyższy, present perfect / past simple, 
czasowniki modalne - strona czynna i bierna, present participle, future modals. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 
Stosować czasowniki2) z podanego niżej zbioru. Każdy 
efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 formułuje wypowiedzi na konkretne tematy L1_W01 

EK2 
wyjaśnia swój punkt widzenia i podaje argumenty za i 
przeciw 

L1_W20, L1_U17 

EK3 rozumie główne wątki w dłuższych wypowiedziach L1_U17 

EK4 
omawia zestawienia w postaci tabel i porównuje zawarte 
w nich informacje 

L1_W22, L1_U16 

EK5 
potrafi tłumaczyć proste teksty o tematyce związanej ze 
specjalizacją na język ojczysty 

L1_W22, L1_U16 

EK6 
stosuje wybrane umiejętności miękkie w kontaktach 
interpersonalnych 

L1_U17, L1_K06 
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) Udział w ćwiczeniach w ramach lektoratu języka obcego 15 x 2h = 30 

Udział w konsultacjach związanych z lektoratem 5 x 1h = 5 

  RAZEM:  35 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela : 30+5  

ECTS  

35 1 



Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 30 

30 1 

Literatura 
podstawowa: 

1. Bonamy D. : Technical English 3. Pearson Longman, 2011 
2. Fisiak J., Adamska-Sałaciak A., Idzikowski M., Jagła E., Jankowski M., Lew R. : Słownik 
Współczesny angielsko-polski polsko-angielski. Pearson Longman, 2006 
3.Hewings M. : Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 2005 

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Weber M., Brzosko Ł.. : English for engineers. Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Białostockiej, Białystok, 2010 
2. Sieńko E., Bramska H. : RU read E?. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 
2004. 

nr efektu 
kształcenia 

metoda weryfikacji efektu kształcenia 

forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 test śródsemestralny, wypowiedzi ustne i pisemne, test modułowy C 

EK2 prezentacja, wypowiedzi ustne i pisemne C 

EK3 test śródsemestralny i modułowy C 

EK4 wypowiedzi ustne i pisemne C 

EK5 wypowiedzi ustne i pisemne, prezentacja C 

EK6 wypowiedzi ustne C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: mgr Emilia Lewczuk 

Data 
opracowania 

programu: 
30-01-2012 

Program 
opracował(a): 

zespół języka angielskiego SJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny 

Nazwa programu 
kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
 studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: Przedmiot wspólny 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Język rosyjski B2 Kod przedmiotu: L2002 

Rodzaj 
przedmiotu: 

obowiązkowy 
Semestr

: 
II Punkty ECTS  1   

  

Liczba godzin w 
semestrze: 

W -  0 C- 30 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Potwierdzona znajomość języka rosyjskiego na poziomie co najmniej A2/B1 

Założenia i cele 
przedmiotu: 

Doskonalenie wszystkich sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i 
pisania w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego, zgodnego z kierunkiem studiów. 

Forma zaliczenia 
Zaliczenie z oceną: testy śródsemestralne, test modułowy, wypowiedzi pisemne i ustne, 

prace domowe 

Treści 
programowe:  

Zakres tematyczny: Charakterystyka człowieka. Uczucia w stosunkach międzyludzkich. 
Mieszkanie. Dom marzeń. Sposoby poszukiwania pracy. CV. Zwyczaje świąteczne. Leksyka 
specjalistyczna. Zagadnienia gramatyczne: Formy liczby mnogiej rzeczowników. 
Stopniowanie nieregularne przymiotników. Przysłówki. Spójniki zdań podrzędnie złożonych. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 
Stosować czasowniki2) z podanego niżej zbioru.  

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 

Posiada uporządkowana wiedzę ogólną w zakresie leksyki 
i struktur gramatycznych, związaną ze swobodnym 
poruszaniem się w sytuacjach językowych w kraju i za 
granicą. 

L1_W22 

EK2 
Rozumie i stosuje wybrane konstrukcje leksykalno-
gramatyczne w budowaniu wypowiedzi na temat 
przyszłego partnera, pracy, domu 

L1_W22 

EK3 Ocenia cechy i właściwości osób i rzeczy L1_W22, L1_U18 

EK4 

Wyraża w wypowiedziach ustnych i pisemnych swoje 
życzenia, oczekiwania i wymagania. Planuje przyszłość, 
przewiduje i opisuje zagrożenia oraz możliwości 
rozwiązań. 

L1_W22, L1_U18 

EK5 Wyszukuje, analizuje oferty pracy w kraju i za granicą. L1_U16 

EK6 
Analizuje i porównuje elementy kultury i norm społecznych 
Polski i Rosji. 

L1_U17 

EK7 
Współpracuje w grupie, przygotowując zadania pisemne i 
ustne. Dyskutuje, stosując wybrane techniki 
argumentacyjne. 

L1_K03, L1_K06 



EK8 
Stosuje wybrane umiejętności miękkie w kontaktach 
interpersonalnych. 

L1_K03, L1_K06 
B

ila
ns

 n
ak

ła
du

 

pr
ac

y 
st

ud
en

ta
 

(w
 g

od
zi

na
ch

) Udział w ćwiczeniach w ramach lektoratu języka obcego 15 x 2h = 30 

Udział w konsultacjach związanych z lektoratem 5 x 1h = 5 

  RAZEM:  35 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela : 30+5  

ECTS  

35 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 30 

30 1 

Literatura 
podstawowa: 

1.Cieplicka M.,Torzewska W.: Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne 1. 
Wagros,    Poznań, 2007.2. Pado A.: Start.ru 2. WSiP, Warszawa, 2006.3. Milczarek W.: 
Język rosyjski od A do Z. Repetytorium. Kram, Warszawa, 2007 

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Kowalska N., Samek D.: Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. REA, Warszawa, 
2004. 
2. Materiały z rosyjskojęzycznych portali internetowych, prasy i książek. 
3. Samek D.: Rozmówki polsko-rosyjskie. REA, Warszawa, 2009. 
4. Słownik naukowo-techniczny rosyjsko-polski. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 
Warszawa, 1999. 

nr efektu 
kształcenia 

metoda weryfikacji efektu kształcenia 

forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 testy śródsemestralne, test modułowy, wypowiedzi pisemne i ustne C 

EK2 testy śródsemestralne, wypowiedzi pisemne i ustne C 

EK3 wypowiedzi pisemne i ustne C 

EK4 wypowiedzi pisemne i ustne, notatki C 

EK5 notatki, wypowiedzi ustne i pisemne C 

EK6 prezentacje, wypowiedzi ustne, notatki C 

EK7 wypowiedzi ustne, obserwacja pracy na zajęciach C 

EK8 wypowiedzi ustne, obserwacja pracy na zajęciach C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: mgr Eugenia Suchodoła 

Data 
opracowania 

programu: 
19.02.2012 Program opracował(a): mgr Benigma Chaniewska 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
studia I stopnia stacjonarne  

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

wychowanie fizyczne 1 Kod przedmiotu: L1001 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obieralny Semestr: I Punkty ECTS  1   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -    C- 30 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-
" 

-  

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających dobremu samopoczuciu i 
pozytywnej adaptacji do zadań codziennego życia.                                                                                                                  
Poznawanie elementów techniki i taktyki w wybranych indywidualnych i zespołowych formach 
aktywności fizycznej.                                                                                                                                                 
Uświadomienie potrzeby aktywności fizycznej przez całe życie. 

Forma 
zaliczenia 

Zaliczenie na podstawie obecności, ocena nabytych umiejętności i poziom sprawności fizycznej. 
Na zaliczenie roku dodatkowo międzynarodowy test wytrzymałościowy Coopera. 

Treści 
programowe:  

Grupa I (zajęcia na basenie).    
I.  Czynności podstawowe- zanurzanie głowy i otwieranie oczu pod wodą, opanowanie  
oddychania w wodzie, opanowanie poślizgów na piersiach i grzbiecie,  proste skoki do wody.   
II. Nauka pływania- nauczanie: ruchów nóg do kraula na grzbiecie i piersiach, ruchów ramion 
do kraula na grzbiecie i piersiach, skoków do wody głębokiej, koordynacja ruchów ramion i nóg 
w kraulu na grzbiecie i piersiach, opanowanie prostych skoków na główkę oraz nurkowania.  
III. Nauczanie technik sportowych - nauczanie: koordynacji ruchów ramion, nóg i oddechu w  
kraulu na plecach i piersiach, -  ruchów nóg do żabki na piersiach, - ruchów rąk do nauczania 
 żabki, - nauczanie skoku startowego.  
Grupa II i III (gry zespołowe siatkówka i piłka nożna)  
I. Siatkówka - nauczanie postawy siatkarskiej i poruszania się po boisku, odbić  sposobem 
 oburącz górnym i dolnym, odbić sytuacyjnych, zagrywki tenisowej, przyjęć zagrywki, zbicia  
tenisowego, bloku i taktyki gry, 
 II. Piłka nożna - doskonalenie elementów techniki i taktyki: uderzeń, podań piłki nogą i  
głową, strzałów do bramki, prowadzenia piłki, czynności atakowania i bronienia, stosowania  
dwóch sposobów atakowania i bronienia. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
Opanuje style pływackie: kraul na grzbiecie i piersiach 
oraz  klasyczny. 

L1_W01 

EK2 
Opanuje podstawowe elementy nurkowania i skoków do 
wody. 

L1_U01 

EK3 
Nabędą podstawowe umiejętności techniczne w grach 
zespołowych 

L1_K01 



EK4 Nabędzie umiejętności współpracy w zespole. K1_K07, L1_K08 
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) Zajęcia praktyczne na basenie 15x1h= 15 

Zajęcia praktyczne na sali sportowej 15x1h= 15 

zaliczenie sprawnościowe na basenie 1h= 1 

zaliczenie sprawnościowe na sali sportowej 1h= 1 

  RAZEM:  32 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+1+1 

 

ECTS  

32 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+15+1+1 

32 1 

Literatura 
obowiązkowa: 

Podać nie więcej niż 5 pozycji literatury, w tym co najwyżej 1 pozycję sprzed 2000 roku.                                        
1. Autor A.: Tytuł publikacji. Wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania. 

Literatura 
uzupełniająca: 

Podać nie więcej niż 5 pozycji literatury, w tym przynajmniej 1 publikację w języku obcym 
dostępną                                            w bibliotece PB:                                                                                                                                                          
1. Autor A.: Tytuł publikacji. Wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania. 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 
Forma zajęć (jeśli jest 

więcej niż jedna), na której 
zachodzi weryfikacja 

EK1 sprawdzian praktyczny C 

EK2 Zaliczenie umiejętności pływackich C 

EK3 Sprawdzian praktyczny C 

EK4 Sprawdzian praktyczny C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: mgr Roman Wnuczko 

Data 
opracowania 

programu: 
20-02-2012 

Program 
opracował(a): 

mgr Roman Wnuczko 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo Poziom i forma studiów Studia I stopnia stacjonarne  

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka dyplomowania: ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Botanika leśna II Kod przedmiotu: L2012 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obowiązkowy Semestr: II Punkty ECTS  3   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C-   L- 5 P-   Ps-   S-   T- 10 
  

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" Botanika leśna I  

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Poznanie morfologii kwiatów, liści, pędów roślin okryto- i nagozalążkowych. Modyfikacje 
poszczególnych części morfologicznych roślin. Podstawy systematyki roślin naczyniowych.  
Rozmnażanie roślin naczyniowych. Znajomość biologii i rozpoznawanie gatunków roślin 
drzewiastych oraz runa głównych typów siedliskowych lasu w Polsce. 

Forma 
zaliczenia 

wykłady – egzamin końcowy; laboratorium – kolokwium zaliczeniowe (50%), ćwiczenia terenowe – 
sprawozdania(50%) 

Treści 
programowe:  

Budowa morfologiczna roślin – morfologia kwiatów, owoców, pędów, liści roślin naczyniowych. 
Przekształcenia poszczególnych części morfologicznych roślin. Sposoby rozmnażania roślin 
naczyniowych. Pędy roślin drzewiastych w okresie spoczynku zimowego. Podstawy systematyki 
roślin naczyniowych, nazewnictwo i zasady klasyfikacji roślin, Systematyka roślin (mszaków i 
porostów, paprotników, roślin zielnych, drzew i krzewów nago- i okrytozalążkowych). Sposoby 
rozmnażania roślin naczyniowych. Charakterystyka i biologia poszczególnych gatunków porostów, 
mszaków, paprotników, drzew i krzewów nago- i okrytozalążkowych. Zasięgi występowania 
głównych gatunków lasotwórczych w Polsce. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania 
organizmów żywych na różnych poziomach organizacji 
ekosystemów 

L1_W06 

EK2 
zna podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem 
ekosystemów leśnych – a zwłaszcza ich komponentów 
roślinnych 

L1_W09 

EK3 
potrafi wyszukiwać, obserwować oraz analizować i 
wykorzystywać informacje biologiczne niezbędne w leśnictwie 

L1_U01 

EK4 
potrafi wykonywać proste zadania badawcze związane z 
identyfikacją rzeczywistej roślinności leśnej oraz potrafi 
rozróżnić główne gatunki leśne 

L1_U02 

EK5 
potrafi współdziałać i pracować w zespole przyjmując w nim 
różne funkcje 

L1_K06 



EK6 
ma świadomość społecznej, zawodowej i etycznej 
odpowiedzialności za jakość i stan naturalnego środowiska – 
zwłaszcza ekosystemów leśnych 

L1_K07 
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Udział w wykładach 15 X 1h 15 

Udział w laboratoriach 5 X 1h 5 

Udział w ćwiczeniach terenowych 10 X1h 10 

Udział w konsultacjach związanych z ćw. laboratoryjnymi 5h 5 

Przygotowanie  sprawozdań z ćwiczeń terenowych 15h 15 

Przygotowanie do kolokwium z ćwiczeń 10h 10 

Przygotowanie do egzaminu z wykładów i udział w nim 13+2h 15 

  RAZEM:  75 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+5+10+5+2  

ECTS  

37 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 
5+10+15+10 

40 1,6 

Literatura 
podstawowa: 

Szweykowska A., Szweykowski J. 2004: Botanika cz I. Morfologia, PWN, Warszawa;                                                         
Szweykowska A., Szweykowski J. 2009: Botanika 2 Systematyka, PWN, Warszawa;                                                         
Tomanek J., Witkowska-Żuk L. 2008: Botanika leśna. Wyd VII, PWRiL, Warszawa;                                                                  
Esau K. 1973: Anatomia roślin. Wyd. PWRiL, Warszawa;                                                                                                       
Seneta W., Dolatowski J. 2004: Dendrologia. Wyd. PWRiL, Warszawa;                                                                                                                                                                            

Literatura 
uzupełniająca: 

Godet Jean-Denis. 1998: Pędy i pąki, rozpoznawanie drzew i krzewów w okresie spoczynku. Wyd. 
Multico, Warszawa;                   
Podbielkowski Z. 1990: Rozmnażanie roślin. Wyd. WSiP, Warszawa. 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 
egzamin końcowy – wykłady, kolokwium zaliczeniowe – laboratoria, 
sprawozdania – ćwiczenia terenowe 

L,W,T 

EK2 
egzamin końcowy – wykłady, kolokwium zaliczeniowe – laboratoria, 
sprawozdania – ćwiczenia terenowe 

L,W,T 

EK3 
kolokwium zaliczeniowe – laboratoria, sprawozdania – ćwiczenia 
terenowe 

L,T 

EK4 
kolokwium zaliczeniowe – laboratoria, sprawozdania – ćwiczenia 
terenowe 

L,T 

EK5 obserwacja pracy studentów podczas ćw. laboratoryjnych i  terenowych L,T 

EK6 
kolokwium zaliczeniowe – laboratoria, sprawozdania – ćwiczenia 
terenowe 

L,T 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB w Hajnówce Osoby prowadzące: dr inż. Łukasz Skalski 

Data 
opracowania 

programu: 
20.02.2012 

Program 
opracował(a): 

dr inż. Łukasz Skalski 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Podstawy statystyki Kod przedmiotu: L2008 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obowiązkowy Semestr: II Punkty ECTS  3   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C- 15 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" Matematyka 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Student definiuje podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa. Identyfikuje parametry 
rozkładu prawdopodobieństwa. Ma uporządkowana  wiedze o statystyce opisowej, badaniach 
statystycznych I estymacji. Potrafi analizować populacje I próby dwóch zmiennych. Potrafi 
prowadzić wnioskowanie statystyczne. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład -zaliczenie, ćwiczenia -  sprawdziany pisemne, kolokwium 

Treści 
programowe:  

1. Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa  
2. parametry rozkładu prawdopodobieństwa 
3. Rozkłady prawdopodobieństwa  
4. Elementy statystyki opisowej   
5. badania statystyczne. Estymacja 
6. Populacje I próby dwóch zmiennych    
7. Wnioskowanie statystyczne  

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
Definiuje zmienną losową jedno i dwuwymiarową L1_W01 

EK2 

Identyfikuje rozkłady prawdopodobieństwa jedno, 
dwuwymiarowe 

L1_W01,L1_W04,  L1_W20,  

EK3 
Stosuje elementy statystyki opisowej. 

L1_W01, L1_W04, L1_K03, 
L1_U10, L1_U12 

EK4 Weryfikuje hipotezy statystyczne L1_W01, L1_W04, L1_K03 
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) Udział w wykładach 15x1h 15 

Udział w konsultacjach 5x1h 5 

Udział w ćwiczeniach 15x1h 15 

Przygotowanie do zajęć 15h 15 

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń  10h 10 



Przygotowanie do zaliczenia wykładu 15h 15 

  RAZEM:  75 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5  

ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+15+10 

40 1,5 

Literatura 
podstawowa: 

   Edward Zych,  Podstawy statystyki matematycznej, Białystok, 2003,                                                            
W. Krysicki I inni, Rachunek prawdopodobieństwa I statystyka matematyczna w zadaniach, 
PWN, 2003 

Literatura 
uzupełniająca: 

M. Sobczyk, Statystyka matematyczna, C. H. BECX, 2010,                                                                                              
Patrick Billingsley, Prawdopodobieństwo I miara, PWN, 2010 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 Zaliczenie wykładu i ćwiczeń W, C 

EK2 Zaliczenie wykładu i ćwiczeń W, C 

EK3 Zaliczenie wykładu i ćwiczeń W, C 

EK4 Zaliczenie wykładów W 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: mgr Bogusława Antoniuk 

Data 
opracowania 

programu: 
15-02-2012 

Program 
opracował(a): 

dr Michal Piwnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
studia I stopnia stacjonarne  

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Zoologia leśna Kod przedmiotu: L1013 

Rodzaj 
przedmiotu:  

Obowiązkowy Semestr: II Punkty ECTS  3   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C- 15 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-"  - 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z krajowymi przedstawicielami kręgowców w ramach obowiązującej 
systematyki i taksonomii. Poznanie ich budowy, znaczenia dla funkcjonowania biocenoz 
leśnych, wymagań życiowych, oraz ekologii.  

Forma 
zaliczenia 

Wykład - kolokwium końcowe; ćwiczenia - kolokwium końcowe (50%),projekt (50%) 

Treści 
programowe:  

Zarys systematyki zwierząt. Wprowadzenie do zoologii: zarys historyczny, dyscypliny 
zoologiczne, rola ekologiczna zwierząt w lesie, podstawowe taksony i zasady systematyki 
zwierząt. Charakterystyka ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków (morfologia, anatomia, 
czynności życiowe, rozwój, wędrówki). Przegląd systematyczny i charakterystyka 
najważniejszych taksonów kręgowców.  

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 ma wiedzę ogólną o funkcjonowaniu zwierząt  L1_W06 

EK2 
ma wiedzę o roli zwierząt leśnych w środowisku, 
rozróżnia techniki ochrony przyrody. L1_W08 

EK3 
zna podstawowe zagadnienia związane z 
funkcjonowaniem ekosystemów leśnych  L1_W09 

EK4 
posiada umiejętności wyszukiwania, obserwacji, analizy i 
wykorzystywania potrzebnych informacji biologicznych, 
chemicznych i fizycznych potrzebnych w leśnictwie  

L1_U01 

EK5 
ma świadomość społecznej, zawodowej i etycznej 
odpowiedzialności za zachowanie naturalnego 
środowiska leśnego i zagrożonych gatunków 

L1_K07 
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Udział w wykładach 15 X 1h 15 

Opracowanie projektu 10h 10 

Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami 5h 5 

Przygotowanie do kolokwium z ćwiczeń 15h 15 



Przygotowanie do zaliczenia wykładu  15h 15 

  RAZEM:  75 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5  

ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+10+15 

40 1,6 

Literatura 
podstawowa: 

Szarski Zamrozy. 1990. Historia zwierząt kręgowych. PWN  
Juszczyk W.1987. Płazy i gady krajowe. PWN Warszawa  
Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska czerwona księga zwierząt - kręgowce. PWRiL, Warszawa. 
 Kowalski K. 1991. Mały Słownik Zoologiczny Ssaki. Wiedza Powszechna. Warszawa                                                                                   

Literatura 
uzupełniająca: 

 
Romanowski J. 1999. Śladami zwierząt. PWRiL. Warszawa  
Kruszewicz A. G. 2005. Ptaki Polski t. 1 i 2. Multico  
Jonsson L. 2006. Ptaki Europy. Muza  
Jamrozy G., Tomek A, 1990. Zoologia dla leśników, skrypt do ćwiczeń. Wyd. AR w Krakowie. 
                                                                       

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 ocena za projekt W 

EK2 kolokwium zaliczające wykład W 

EK3 kolokwium zaliczające wykład W 

EK4 kolokwium zaliczające ćwiczenia, projekt C 

EK5 kolokwium zaliczające ćwiczenia C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr inż. Sebastian Juszko 

Data 
opracowania 

programu: 
20.02.2012 

Program 
opracował(a): 

dr inż. Michał  Sawoniewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
 studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania 
ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Ekologia Kod przedmiotu: L2014 

Rodzaj 
przedmiotu: 

obowiązkowy Semestr: II Punkty ECTS  3   
  

Liczba godzin 
w semestrze: 

W -  15 C- 0 L- 0 P- 20 T- 10 S- 0 
    

Przedmioty 
wprowadzające 

 Wpisz przedmioty lub "-
" 

- 

Założenia i 
cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem układów ekologicznych w środowisku 
naturalnym. Nabycie umiejętności badania i analizy zmian środowiska powodowanych 
działalnością człowieka. 

Forma 
zaliczenia 

 Wykład - Egzamin pisemny ;Ćwiczenia projektowe i terenowe -wypadkowa zaliczonych 
ćwiczeń praktycznych (30%) , terenowych (20%) oraz projektu przygotowanego w ramach 
zajęć (50%). 

Treści 
programowe:  

 Zasady funkcjonowania przyrody. Zjawiska i procesy ekologiczne. Zależność między 
składowymi układów ekologicznych. Funkcjonowanie zespołów organizmów żywych w 
środowisku. Antropopresja jako czynnik zaburzający równowagę ekosystemów. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje.   

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1  wylicza podstawowe zjawiska zachodzące w środowisku L1_W01, L1_W06 

EK2 
klasyfikuje i omawia funkcjonowanie organizmów żywych 
na różnych poziomach organizacji 

L1_W06, L1_W07.L1_W012  

EK3 
wykonuje pomiary parametrów związanych z 
funkcjonowaniem ekosystemów 

 L1_W05, L1_U02  

EK4 
opracowuje i analizuje wyniki prostych eksperymentów 
ekologicznych 

L1_U01, L1_U04, L1_U013 

EK5 
potrafi opracować założenia ochrony ekologicznej w 
leśnictwie. 

 L1_K07, L1_K08 

EK6 potrafi pracować w zespole L1_K05,  
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Udział w zajęciach  10 x 2h = 20 

Udział w wykładach 15 x 1h = 15 

Udział w zajęciach terenowych 5 x 2h = 10 

Opracowanie projektu 10h = 10 

Udział w konsultacjach związanych z projektem 10 x1h = 10 



Przygotowanie do sprawdzianów i zajęć projektowych 10 x 1h = 10 

Przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie  10h + 2h 7 

  RAZEM: 82 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela 20+15+10+10+2  

ECTS  

57 2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym 20+10+10+10+10+10+2 

72 3 

Literatura 
podstawowa: 

1.Odum E., 1996. Podstawy ekologii. PWN. Warszawa. 
2. Mackenzie A., Ball A., S., Virdee S. R.,2002. Ekologia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa. 
3. Krebs J., 1999. Ekologia. PWN, Warszawa. 

Literatura 
uzupełniająca: 

 1. Kurnatowska A. (red.), 1997. Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy. PWN, 
Warszawa. 
2. Laskowski R., Migula P., 2004. Ekotoksykologia. Od komórki do ekosystemu. PWRiL, 
Warszawa.  
3. Stawicki J., Szymczak-Piątek M., Wieczorek J., 2006. Wybrane zagadnienia ekologiczne. 
Wyd. SGGW. Warszawa. 

nr efektu 
kształcenia 

metoda weryfikacji efektu kształcenia 

forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 
Egzamin pisemny zaliczający wykład, sprawdzian z zajęć 
projektowych. 

W, P 

EK2 
Egzamin z  wykładu, kolokwium sprawdzające z  ćwiczeń 
projektowych 

P, W 

EK3 sprawozdanie (dokumentacja) z ćwiczeń projektowych P 

EK4 zaliczenie przygotowanego projektu P 

EK5 sprawozdanie (dokumentacja) z ćwiczeń projektowych P 

EK6 
sprawozdanie z ćwiczeń terenowych , obserwacja pracy na 
zajęciach Terenowych 

T 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr inż. Dan Wołkowycki 

Data 
opracowania 

programu: 
18.02.2012 

Program 
opracował(a): 

dr inż. Halina Chomutowska 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo Poziom i forma studiów   studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka dyplomowania: ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Gleboznawstwo z geomorfologią Kod przedmiotu: L2017 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obowiązkowy 
Semestr

: 
II Punkty ECTS  5   

  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  30 C-   L- 20 P-   Ps-   S-   
T-10   

Przedmioty 
wprowadzając

e 
Wpisz przedmioty lub "-" - 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z procesami powstawania i ewolucji gleb. Nabycie umiejętność 
klasyfikowania gleb leśnych. Nabycie umiejętności badania i analizy wybranych właściwości 
gleby, determinujących jej żyzność.  

Forma 
zaliczenia 

Wykład - egzamin pisemny; Laboratorium - wypadkowa zaliczonych ćwiczeń laboratoryjnych 
(300%) i wiadomości teoretycznych (40%) i zajęć terenowych (30%) 

Treści 
programowe:  

Czynniki glebotwórcze i ich wpływ na powstawanie i rozwój gleb. Procesy glebotwórcze, 
naturalne i antropogeniczne ciągi ewolucyjne gleb. Wietrzenie, transport i sedymentacja 
produktów wietrzenia. Skały macierzyste gleb, minerały pierwotne i wtórne. Przemiany materii 
organicznej w glebach, próchnica, substancje humusowe. Właściwości fizyczne gleb i ich 
znaczenie w kształtowaniu siedliska roślin oraz edafonu. Woda w glebie i jej dostępność dla 
organizmów. Sorpcja glebowa i transport substancji (zanieczyszczeń) w glebach. Chemiczne i 
fizykochemiczne właściwości gleb, przemiany pierwiastków w glebach. Systematyka gleb Polski 
i świata. Klasyfikacja gleb leśnych Polski. Wpływ działalności człowieka na gleby, formy 
przekształceń, degradacja i ochrona gleb. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
student: wylicza czynniki glebotwórcze oraz opisuje ich 
wpływ na powstawanie i ewolucję gleb 

L1_W02, L1_W06 

EK2 klasyfikuje gleby leśne L1_W06, L1_W16 

EK3 
opisuje zmiany i zagrożenia gleb leśnych spowodowane 
działalnością człowieka 

L1_W12 

EK4 zna zasady i metody ochrony gleb leśnych L1_W07, L1_W19 

EK5 
wykonuje badania i analizy właściwości gleby 
determinujących jej żyzność 

L1_W16, L1_U02, L1_U04 

EK6 potrafi pracować w zespole L1_K06 
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Udział w wykładach 15 x 2h  30 

Udział w zajęciach laboratoryjnych i terenowych 15 x 2h 30 



Opracowanie sprawozdań  15h  15 

Udział w konsultacjach związanych z laboratorium 5h  5 

Przygotowanie do sprawdzianów i zajęć laboratoryjnych 15 x 2h  20 

Przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie 13h + 2h 15 

Przygotowanie do zajęć terenowych  10h 10 

  RAZEM:  125 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 30+30+5+2  

ECTS  

67 2,7 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 30+15+20+10 

75 3 

Literatura 
podstawowa: 

Zawadzki S. [red.]: Gleboznawstwo. Wyd. 4. PWRiL, Warszawa, 2009                                                                                                     
Bednarek R., Prusinkiewicz Z.: Geografia gleb. PWN, Warszawa, 1999. 

Literatura 
uzupełniająca: 

Buckman H.C., Brady N.C.: Gleba i jej właściwości. PWRiL, Warszawa 1971                                              
Maciak F.: Ochrona i rekultywacja środowiska. Wydawn. SGGW, Warszawa 1999.                             
Dembicki, E. [ed.]: Soil parameters from in situ and laboratory tests. [in:] Natural and technical 
problems of environmental engineering. 4th International workshop, Poznań 2010, Poland, 27-
29 Sep. 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 egzamin pisemny W 

EK2 
kolokwium przed ćwiczeniem w terenie, sprawozdanie z ćwiczenia w 
terenie 

W, L, T 

EK3 egzamin pisemny W 

EK4 egzamin pisemny W 

EK5 
kolokwium przed ćw. lab .,sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych i 
terenowych 

L, T 

EK6 sprawozdanie z ćwiczeń lab., obserwacja pracy na zajęciach lab. L, T 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: 
dr Ewa Zapora 

mgr Marcin Stocki 

Data 
opracowania 

programu: 
15.02.2012 Program opracował(a): dr inż. Józef Wójcik 

 

 

 

 



 

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
  studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
Ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Fizjologia roślin drzewiastych Kod przedmiotu: L1011 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obieralny Semestr: I Punkty ECTS  4   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C-   L- 30 P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" botanika 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z podstawowymi procesami fizjologicznymi zachodzącymi  w komórce, 
roślinie i środowisku leśnym. 
Nabycie umiejętności badania i analizy wpływu czynników środowiskowych na procesy 
fizjologiczne. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - egzamin pisemny,  Ćwiczenia - wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych oraz obliczeń i 
analiz uzyskanych wyników (50%), zaliczenie kolokwiów (50%) 

Treści 
programowe:  

Organizacja strukturalno-funkcjonalna komórki roślinnej.  Pobieranie i transport wody. Bilans 
wodny roślin. Odżywianie mineralne i transport substancji u roślin. Procesy anaboliczne i 
kataboliczne. Fotosynteza - istota, lokalizacja procesu. Oddychanie komórkowe - istota, 
lokalizacja procesu. Wzrost i rozwój  roślin wraz  z mechanizmami regulacji hormonalnej i 
adaptacjami środowiskowymi.  

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
wymienia organelle komórkowe i opisuje ich budowę i 
funkcje 

L1_W06 

EK2 
wyjaśnia mechanizmy umożliwiające pobieranie i 
transport wody w roślinie 

L1_W01, L1_U02 

EK3 
definiuje proces fotosyntezy i opisuje parametry 
wpływające na jego funkcjonowanie 

L1_W06 

EK4 
definiuje proces oddychania komórkowego i opisuje 
parametry wpływające na jego funkcjonowanie 

L1_W06 

EK5 
identyfikuje i klasyfikuje związki mineralne występujące u 
roślin oraz wskazuje na ich rolę 

L1_W01, L1_U02 

EK6 
dokonuje pomiarów  i opisuje parametry świadczące o 
wzroście i rozwoju roślin 

L1_W06, L1_U01 



EK7 
posiada umiejętność samodzielnej interpretacji 
uzyskanych wyników i analizy zachodzących zjawisk 

L1_07 
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Udział w wykładach 15x1h 15 

Udział w ćwiczeniach 15x2h 30 

Opracowanie sprawozdań 15h 15 

Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami 5h 5 

Przygotowanie do sprawdzianów i zajęć laboratoryjnych. 15h 15 

Przygotowanie do egzaminu i udział w nim 18+2h 20 

  RAZEM:  100 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+30+5+2  

ECTS  

52 3 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 30+15+15 

60 2 

Literatura 
podstawowa: 

Kopcewicz J., Lewak S.: Fizjologia roślin.PWN, Warszawa, 2002. 
Kozłowska M.: Fizjologia roślin. PWRiL, Poznań, 2007 . 
Szweyjowska A.: Fizjologia roślin. Wyd. Naukowe UAM, Poznań, 2002. 

Literatura 
uzupełniająca: 

Czerwiński W.: Fizjologia roślin. PWN, Warszawa, 1981. 
Domański R.: Fizjologia roślin z elementami biochemii. Wyd. Akademii Rolniczer, Poznań, 
2002. 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 zaliczenie wykładów W 

EK2 zaliczenie wykładów,  W,L 

EK3 zaliczenie wykładów, sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych W,L 

EK4 zaliczenie wykładów, sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych W,L 

EK5 zaliczenie wykładów, sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych W,L 

EK6 zaliczenie wykładów, sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych W,L 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL w Hajnówce Osoby prowadzące: dr Ewa Pirożnikow 

Data 
opracowania 

programu: 
15.02.2012 

Program 
opracował(a): 

dr Elżbieta Oksiejczuk 

 

 

 

 



 

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
Studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Fitosocjologia Kod przedmiotu: L2019 

Rodzaj 
przedmiotu:  

Obowiązkowy Semestr: II Punkty ECTS  4   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W - 15   C-   L-   P-   Ps-   S-   T-15 
  

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" - 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z zasadami opisu i klasyfikacji zbiorowisk roślinnych.  Zbiorowiska 
leśne Polski północno-wschodniej. Nabycie umiejętności badania i opisu fitocenoz w terenie i 
opracowania wyników badań zgodnie z metodą Braun-Blanqueta. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - Egzamin pisemny , ćwiczenia - ocena sprawozdań, sprawdziany przygotowania do 
ćwiczeń terenowych 

Treści 
programowe:  

Podstawowe pojęcia używane w geografii roślin. Fitosocjologiczne metody wydzielania i opisu 
zbiorowisk roślinnych. System syntaksonomiczny Braun-Blanqueta. Przegląd i charakterystyka 
zbiorowisk roślinnych Polski NE. Dynamika zbiorowisk roślinnych. Kartografia geobotaniczna. 
Znaczenie opracowań geobotanicznych w planowaniu przestrzennym. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
student klasyfikuje i omawia wszystkie zespoły leśne 
Polski północno-wschodniej, klasyfikuje i omawia formy 
dynamiki zbiorowisk leśnych 

L1_W01, L1_W09 

EK2 
wykonuje w terenie opisy fitocenoz leśnych zgodnie z 
metodyką badań fitosocjologicznych 

L1_U12 

EK3 
analizuje i opracowuje wyniki badań i identyfikuje zespoły 
leśne w nawiązaniu do klasyfikacji Braun-Blanqueta 

L1_U02, L1_U13 

EK4 wykonuje mapę roślinności potencjalnej  L1_U04, L1_U05, L1_U07 

EK5 stosuje zasady BHP L1_W21, L1_U24, 

EK6 potrafi pracować w zespole L1_U02, L1_K08 
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Udział w wykładach 15 x 1h = 15 

Przygotowanie do ćwiczeń terenowych i obecność na nich 40h = 40 

Opracowanie sprawozdań z ćwiczeń terenowych 20h= 20 

Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami 5h= 5 



Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim 18h + 2h= 20 

  RAZEM:  100 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5+2  

ECTS  

37h 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym:  40+20  

60h 2 

Literatura 
podstawowa: 

1. FALIŃSKI J. B. 2001. Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. Wyd. Nauk.  
PWN. Warszawa. 
 2. MATUSZKIEWICZ W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. 
Nauk. PWN. Warszawa. 
 3.  SOKOŁOWSKI A. W. 2006. Lasy północno-wschodniej Polski. Wyd. Centrum Informacyjne 
Lasów Państowwych,  Warszawa. 
 4. WYSOCKI C., SIKORSKI P. 2000. Zarys fitosocjologii stosowanej. Wyd. SGGW. 

Literatura 
uzupełniająca: 

1. FALIŃSKI J. B. 1990-1991. Kartografia geobotaniczna. Cz. 1-3. PPWK, Warszawa-Wrocław. 
 2. KORNAŚ J., MEDWECKA-KORNAŚ A. 1986. Geografia roślin. PWN, Warszawa. 
 3. DZWONKO Z., 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Sorus S.C., Poznań -  
Kraków 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 egzamin pisemny zaliczający wykład W 

EK2 sprawozdanie z ćwiczeń Terenowych T 

EK3 sprawozdanie z ćwiczeń T 

EK4 sprawozdanie z ćwiczeń T 

EK5 obserwacja pracy na zajęciach terenowych T 

EK6 obserwacja pracy na zajęciach terenowych T 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr Ewa Pirożnikow 

Data 
opracowania 

programu: 
18.02.2012 

Program 
opracował(a): 

dr Włodzimierz Kwiatkowski 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
  studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicka  

Nazwa 
przedmiotu: 

Ochrona przyrody Kod przedmiotu: L2023A 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obieralny Semestr: II Punkty ECTS  2   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C- 25 L-   P-   Ps-   T 5 
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-
" 

- 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie z najważniejszymi problemami i problematyką ochrony przyrody. Zaznajomienie 
studentów z potrzebami ochrony szaty roślinnej Polski oraz z prawnymi i praktycznymi 
możliwościami i ograniczeniami jej realizacji. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - zaliczenie testowe; ćwiczenia - średnia ocen z poszczególnych ćwiczeń,  

Treści 
programowe: 

Współzależność człowieka i przyrody w ujęciu historyczny i współczesnym. Wartość 
różnorodności biologicznej i krajobrazowej na świecie i w Polsce. Metody oceny oraz ochrony 
żywych zasobów przyrody. Międzynarodowa współpraca  w ochronie przyrody. System 
prawny, organizacyjny i finansowy ochrony przyrody w Polsce. Poznanie najważniejszych 
praktyk ochrony przyrody.  Formy ochrony przyrody.  

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
wymienia najistotniejsze przepisy prawne w zakresie 
ochrony przyrody 

L1_W19, L1_W17 

EK2 
charakteryzuje różne form ochrony przyrody z podaniem 
przykładów w Polsce i na świecie 

L1_W06 

EK3 
prezentuje znajomość historii w tworzeniu różnych form 
ochrony przyrody na świecie i w Polsce 

L1_W07 

EK4 
przyporządkowuje właściwe metody ochrony przyrody w 
odniesieniu do zasobów na krajowych obszarach leśnych 

L1_W19, L1_U05 

EK5 
identyfikuje zagrożenia powodowane działaniami 
gospodarczymi człowieka 

L1_W07, L1_U06 

EK6 prezentuje znajomość rezerwatów biosfery  L1_W19 
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) Udział w wykładach 15x1h 15 

Udział w ćwiczeniach 15x1h 15 

Opracowanie sprawozdań i projektów 15h 15 

Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami 5h 5 

Przygotowanie do zaliczenia wykładów  10h 10 



  RAZEM:  60 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5  

ECTS  

35 1,2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+15 

30 1 

Literatura 
podstawowa: 

1. Simonides E.: Ochrona przyrody. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2007. 
2. Kaliszewski A, Sikora A.: Prawne aspekty ochrony przyrody w lasach w Polsce w kontekście 
członkostwa w Unii Europejskiej. IBL, Sękocin Stary, 2009.                                                                                                                                   
3. Kiryjow J.: Zagadnienia gospodarcze lasów a funkce ochrony przyrody. Wyd. SGGW, 
Warszawa, 2002. 
4. Jermaczek A.: Ochrona przyrody po europejsku. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin, 
2006. 

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Makomaska-Juchiewicz M, Tworka S.: Ekologiczna sieć Natura 2000. IOP PAN, Kraków, 
2003. 
2. Pawlaczyk P., Jermaczek A.: Poradnik lokalnej ochrony przyrody. Wyd. Lubuskiego Klubu 
Przyr., Świebodzin, 2000. 
3.Demianowicz J.: Wilk. Żubr. Bóbr. Kampania na rzecz ograniczania szkód. Fundacja Zielone 
Płuca Polski, Białystok, 2009. 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 zaliczenie wykładów, zaliczenie na ćwiczeniach W,Ć 

EK2 zaliczenie wykładów, zaliczenie na ćwiczeniach W,Ć 

EK3 zaliczenie wykładów, zaliczenie na ćwiczeniach W,Ć 

EK4  zaliczenie na ćwiczeniach Ć 

EK5 zaliczenie na ćwiczeniach Ć 

EK6 zaliczenie wykładów, zaliczenie na ćwiczeniach W,Ć 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB w Hajnówce Osoby prowadzące: dr inż. Adam Kwiatkowski 

Data 
opracowania 

programu: 
20.02.2012 

Program 
opracował(a): 

dr Elżbieta Oksiejczuk 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
  studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicka  

Nazwa 
przedmiotu: 

Ochrona krajobrazu Kod przedmiotu: L2023B 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obieralny Semestr: II Punkty ECTS  2   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C- 25 L-   P-   Ps-   T 5 
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-
" 

- 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie z najważniejszymi problemami i problematyką ochrony krajobrazu. Zaznajomienie 
studentów z potrzebami ochrony szaty roślinnej Polski oraz z prawnymi i praktycznymi 
możliwościami i ograniczeniami jej realizacji. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - zaliczenie testowe; ćwiczenia - średnia ocen z poszczególnych ćwiczeń,  

Treści 
programowe:  

Współzależność człowieka i przyrody w ujęciu historyczny i współczesnym. Wartość 
różnorodności biologicznej i krajobrazowej na świecie i w Polsce. Metody oceny oraz ochrony 
żywych zasobów przyrody i krajobrazu. Międzynarodowa współpraca  w ochronie przyrody i 
krajobrazu. System prawny, organizacyjny i finansowy ochrony krajobrazu w Polsce. Poznanie 
najważniejszych praktyk ochrony krajobrazu.  

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
wymienia najistotniejsze przepisy prawne w zakresie 
ochrony przyrody 

L1_W19, L1_W17 

EK2 
charakteryzuje różne form ochrony przyrody z podaniem 
przykładów w Polsce i na świecie 

L1_W06 

EK3 
prezentuje znajomość historii w tworzeniu różnych form 
ochrony przyrody na świecie i w Polsce 

L1_W07 

EK4 
przyporządkowuje właściwe metody ochrony przyrody w 
odniesieniu do zasobów na krajowych obszarach leśnych 

L1_W19, L1_U05 

EK5 
identyfikuje zagrożenia powodowane działaniami 
gospodarczymi człowieka 

L1_W07, L1_U06 

EK6 prezentuje znajomość rezerwatów biosfery  L1_W19 

B
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) Udział w wykładach 15x1h 15 

Udział w ćwiczeniach 15x1h 15 

Opracowanie sprawozdań i projektów 15h 15 

Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami 5h 5 

Przygotowanie do zaliczenia wykładów  10h 10 



  RAZEM:  60 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5  

ECTS  

35 1,2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+15 

30 1 

Literatura 
podstawowa: 

1. Simonides E.: Ochrona przyrody. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2007.  
2. Kaliszewski A, Sikora A.: Prawne aspekty ochrony przyrody w lasach w Polsce w kontekście 
członkostwa w Unii Europejskiej. IBL, Sękocin Stary, 2009.                                                                                                                                   
3. Kiryjow J.: Zagadnienia gospodarcze lasów a funkce ochrony przyrody. Wyd. SGGW, 
Warszawa, 2002. 
4. Jermaczek A.: Ochrona przyrody po europejsku. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin, 
2006. 

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Makomaska-Juchiewicz M, Tworka S.: Ekologiczna sieć Natura 2000. IOP PAN, Kraków, 
2003. 
2. Pawlaczyk P., Jermaczek A.: Poradnik lokalnej ochrony przyrody. Wyd. Lubuskiego Klubu 
Przyr., Świebodzin, 2000. 
3.Demianowicz J.: Wilk. Żubr. Bóbr. Kampania na rzecz ograniczania szkód. Fundacja Zielone 
Płuca Polski, Białystok, 2009. 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 zaliczenie wykładów, zaliczenie na ćwiczeniach W,Ć 

EK2 zaliczenie wykładów, zaliczenie na ćwiczeniach W,Ć 

EK3 zaliczenie wykładów, zaliczenie na ćwiczeniach W,Ć 

EK4  zaliczenie na ćwiczeniach Ć 

EK5 zaliczenie na ćwiczeniach Ć 

EK6 zaliczenie wykładów, zaliczenie na ćwiczeniach W,Ć 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB w Hajnówce Osoby prowadzące: dr inż. Joanna Pietrzak-Zawadka 

Data 
opracowania 

programu: 
20.02.2012 

Program 
opracował(a): 

dr Elżbieta Oksiejczuk 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na 

obszarach przyrodniczo 
cennych 

Ścieżka 
dyplomowania: 

ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Kulturoznawstwo regionu Kod przedmiotu: 
L2006A 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obieralny Semestr: II Punkty ECTS  1   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  30 C-   L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" -  

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Poznanie różnych aspektów kulturowych regionu Puszczy Białowieskiej w kontekście lokalnym 
i ogólnym oraz nabycie umiejętności rozróżniania cech wyróżniających lokalne kultury i 
świadomość odpowiedzialności za konsekwencje dla kultury lokalnej, jakie niosą różne 
oddziaływania na środowisko leśne, przyrodnicze i krajobraz. 

Forma 
zaliczenia 

Pisemny test i publiczna dyskusja wokół zagadnień poruszonych w teście. 

Treści 
programowe:  

Wprowadzenie do kulturoznawstwa; prezentacja zapisów o kulturze regionu z perspektywy 
różnych twórców (dokumentów filmowych, antropologów, historia architektury; historia relacji 
człowieka z lasem; wielokulturowość regionu i jej ślady 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
Student potrafi ocenić charakterystyczne cechy różniące 
kręgi kulturowe, na przykładzie kultury w regionie; 

L1_W15 

EK2 
potrafi rozpoznać zagrożenia dla zachowania wartości 
kulturowych; 

L1_U16,  

EK3 

potrafi zdefiniować potencjalne zagrożenia wynikające z 
działalności w środowisku naturalnym (leśnym) i 
kulturowym oraz zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, 
jaka wiąże się z kształtowaniem środowiska. 

L1_W15, L1_K02 

EK4 
Potrafi zdefiniować odpowiedzialność za społeczne 
konsekwencje kształtowania środowiska 

L1_K07,  

EK5 
 potrafi wyjaśnić  przyczyny i dostrzega konsekwencje 
pracy w obszarze kulturowym L1_K01 

B
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Udział w wykładach 15 x2h = 30 

Udział w konsultacjach 5 x 1h = 5 

Przygotowanie do zaliczenia wykładu 5 x 1h = 5 



  RAZEM:  40 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 +5    

35 

ECTS  

1,2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 0 

0 0 

Literatura 
podstawowa: 

1. Artur Gaweł, „Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie”, Białystok 2007    
2. „Dziedzictwo kulturowe regionu Puszczy Białowieskiej”. Hajnówka 2007,   
3. Jared Diamond, „Upadek, dlaczego niektóre społeczeństwa upadły a innym się udało”, 
Warszawa 2006. 

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Warto zapytać o kulturę – inny, obcy, swój, Pogranicze, Białystok, Sejny, 2008r.   
2. Piotr Bajko, „Z dawnej Białowieży”, Otwock-Białowieża 2010,  
3. Tomasz Samojlik  „Ochrona i łowy” ZBS PAN, Białowieża 2005    

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 kolokwium  cząstkowe zaliczające Wykład W 

EK2 kolokwium  cząstkowe zaliczające Wykład W 

EK3 Zaliczenie wykładu  i obecność na wykładach W 

EK4 Zaliczenie wykładu  i obecność na wykładach w 

EK5 Zaliczenie wykładu  i obecność na wykładach W 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: Dr Ewa Pirożnikow 

Data 
opracowania 

programu: 
15 02. 2012  

Program 
opracował(a): 

Dr inż arch. Andrzej Korbel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na 

obszarach przyrodniczo 
cennych 

Ścieżka 
dyplomowania: 

ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Dziedzictwo Podlasia Kod przedmiotu: 
L2006B 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obieralny Semestr: II Punkty ECTS  1   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  30 C-   L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-
" 

  

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Poznanie różnych aspektów kulturowych regionu Puszczy Białowieskiej w kontekście lokalnym 
i ogólnym oraz nabycie umiejętności rozróżniania cech wyróżniających lokalne kultury i 
świadomość odpowiedzialności za konsekwencje dla kultury lokalnej, jakie niosą różne 
oddziaływania na środowisko leśne, przyrodnicze i krajobraz. 

Forma 
zaliczenia 

Pisemny test i publiczna dyskusja wokół zagadnień poruszonych w teście. 

Treści 
programowe:  

Wprowadzenie do kulturoznawstwa; prezentacja zapisów o kulturze regionu z perspektywy 
różnych twórców (dokumentów filmowych, antropologów, historia architektury; historia relacji 
człowieka z lasem; wielokulturowość regionu i jej ślady 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
Student potrafi ocenić charakterystyczne cechy różniące 
kręgi kulturowe, na przykładzie kultury w regionie; 

L1_W15 

EK2 
potrafi rozpoznać zagrożenia dla zachowania wartości 
kulturowych; 

L1_U16,  

EK3 
potrafi zdefiniować potencjalne zagrożenia wynikające z 
działalności w środowisku kulturowym oraz zdaje sobie 
sprawę z odpowiedzialności.                

L1_W15, L1_K02 

EK4 
Potrafi zdefiniować odpowiedzialność za społeczne 
konsekwencje kształtowania środowiska L1_K07,  

EK5 
 potrafi wyjaśnić  przyczyny i dostrzega konsekwencje 
pracy w obszarze kulturowym 

L1_K01 
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Udział w wykładach 15 x2h = 30 

Udział w konsultacjach 5 x 1h = 5 

Przygotowanie do zaliczenia wykładu 5 x 1h = 5 

  RAZEM:  40 



Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 +5  

  
35 

ECTS  

37 1,2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 0 

0 0 

Literatura 
podstawowa: 

1. Artur Gaweł, „Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie”, Białystok 2007    
2. „Dziedzictwo kulturowe regionu Puszczy Białowieskiej”. Hajnówka 2007,   
3. Jared Diamond, „Upadek, dlaczego niektóre społeczeństwa upadły a innym się udało”, 
Warszawa 2006. 

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Warto zapytać o kulturę – inny, obcy, swój, Pogranicze, Białystok, Sejny, 2008r.   
2. Piotr Bajko, „Z dawnej Białowieży”, Otwock-Białowieża 2010,  
3. Tomasz Samojlik „Ochrona i łowy” ZBS PAN, Białowieża 2005    

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 kolokwium  cząstkowe zaliczające  W 

EK2 kolokwium  cząstkowe zaliczające  W 

EK3 Zaliczenie wykładu   W 

EK4 Zaliczenie wykładu   w 

EK5 Zaliczenie wykładu   W 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: Dr Ewa Pirożnikow 

Data 
opracowania 

programu: 
15 02. 2012  

Program 
opracował(a): 

Dr inż arch. Andrzej Korbel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce  

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
 studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: Przedmiot wspólny   ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Język angielski B2 Kod przedmiotu: L3002 

Rodzaj 
przedmiotu: 0) 

obieralny Semestr: III Punkty ECTS  1   
  

Liczba godzin 
w semestrze: 

W -    C- 30 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub 
"-" 

Potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie co 
najmniej A2 / B1 

Założenia i 
cele 

przedmiotu: 

Doskonalenie wszystkich sprawności językowych:  rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i 
pisanie w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego, zgodnego z kierunkiem studiów. 

Forma 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną: testy śródsemestralne, test modułowy, wypowiedzi pisemne i ustne, prace 
domowe, prezentacja. 

Treści 
programowe:  

Tematyka: technologia i procedury zabezpieczeń, metody identyfikacji osób, projekty 
inżynierskie i budowlane a przemysł petrochemiczny, kształty i pojęcia architektoniczne, 
rysunki i plany architektoniczne 
Gramatyka: mowa zależna, past continuous, present perfect / past simple, stopień wyższy i 
najwyższy 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Stosować czasowniki2) z podanego niżej zbioru. Każdy 
efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 

posiada wiedzę umożliwiającą tworzenie złożonych 
wypowiedzi na tematy abstrakcyjne, łącznie z 
rozumieniem wypowiedzi na tematy techniczne ze swojej 
dziedziny  

L1_W01 

EK2 
posiada podstawową wiedzę o normach społecznych 
krajów anglojęzycznych 

L1_W20, L1_U17 

EK3 
potrafi pisać proste teksty formalne i nieformalne na 
tematy ogólne i specjalistyczne 

L1_U17 

EK4 
potrafi wyszukać i zrozumieć proste instrukcje związane 
ze specjalnością na swoim kierunku studiów 

L1_W22, L1_U16 

EK5 
poprawnie omawia rysunki, zestawienia związane ze 
specjalnością na swoim kierunku 

L1_W22, L1_U16 

EK6 
stosuje wybrane umiejętności miękkie w kontaktach 
interpersonalnych  

L1_U17, L1_K06 

B
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) Udział w ćwiczeniach w ramach lektoratu języka obcego 15 x 2h = 30 

Udział w konsultacjach związanych z lektoratem 5 x 1h = 5 

  RAZEM:  35 



Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela : 30+5 

 

ECTS  

35 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 30 

30 1 

Literatura 
podstawowa: 

1. Bonamy D. : Technical English 3. Pearson Longman, 2011 
2. Fisiak J., Adamska-Sałaciak A., Idzikowski M., Jagła E., Jankowski M., Lew R. : Słownik 
Współczesny angielsko-polski polsko-angielski. Pearson Longman, 2006 
3.Hewings M. : Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 2005 

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Weber M., Brzosko Ł.. : English for engineers. Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Bialostockiej, Białystok, 2010 
2. Sieńko E., Bramska H. : RU read E?. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 
2004. 

nr efektu 
kształcenia 

metoda weryfikacji efektu kształcenia 

forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 test śródsemestralny, wypowiedzi ustne i pisemne, test modułowy C 

EK2 prezentacja, wypowiedzi ustne i pisemne C 

EK3 wypowiedzi pisemne C 

EK4 
wypowiedzi ustne i pisemne, prezentacja, test śródsemestralny i 
modułowy 

C 

EK5 wypowiedzi ustne i pisemne C 

EK6 wypowiedzi ustne C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: mgr Mateusz Sochoń 

Data 
opracowania 

programu: 
30-01-2012 

Program 
opracował(a): 

zespół języka angielskiego SJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
 studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: Przedmiot wspólny 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Język rosyjski B2 Kod przedmiotu: L3002 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obieralny 
Semestr

: 
III Punkty ECTS  1   

  

Liczba godzin 
w semestrze: 

W -  0 C- 30 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 
    

Przedmioty 
wprowadzając

e 
Potwierdzona znajomość języka rosyjskiego na poziomie co najmniej A2/B1 

Założenia i 
cele 

przedmiotu: 

Doskonalenie wszystkich sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i 
pisania w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego, zgodnego z kierunkiem studiów. 

Forma 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną: testy śródsemestralne, test modułowy, wypowiedzi pisemne i ustne, prace 
domowe 

Treści 
programowe:  

Zakres tematyczny: Wypoczynek. Pory roku. Zjawiska atmosferyczne. Środki łączności – 
telefon komórkowy, sms, e-mail. Firmy i ich działalność. Leksyka specjalistyczna. Zagadnienia 
gramatyczne: Strona bierna czasowników. Użycie form rzeczowników III deklinacji. 
Rzeczowniki rodzaju nijakiego typu [wremia]. Rzeczowniki skrócone. Formy deklinacyjne 
liczebników. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 
Stosować czasowniki2) z podanego niżej zbioru.  

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 

Posiada uporządkowana wiedzę ogólną w zakresie leksyki i 
struktur gramatycznych, związaną ze swobodnym 
poruszaniem się w sytuacjach językowych w kraju i za 
granicą. 

L1_W22 

EK2 

Rozumie i stosuje wybrane konstrukcje leksykalno-
gramatyczne w kontaktach prywatnych, służbowych, 
biznesowych bezpośrednich i za pośrednictwem Internetu i 
telefonu komórkowego. 

L1_W22, L1_U18 

EK3 Ocenia cechy i właściwości osób i rzeczy L1_W22, L1_U18 

EK4 
Wyraża w wypowiedziach ustnych i pisemnych swoje 
wymagania i życzenia, argumentuje i przekonuje rozmówcę 
do swoich racji.  

L1_U16 

EK5 
Planuje i ocenia opłacalność planowanego działania, 
analizuje zagrożenia środowiskowe. 

L1_U17 

EK6 
Współpracuje w grupie, przygotowując zadania pisemne i 
ustne. Dyskutuje, stosując wybrane techniki argumentacyjne. 

L1_K03, L1_K06 

EK7 
Stosuje wybrane umiejętności miękkie w kontaktach 
interpersonalnych. 

L1_K03, L1_K06 
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Udział w ćwiczeniach w ramach lektoratu języka obcego 15 x 2h = 30 

Udział w konsultacjach związanych z lektoratem 5 x 1h = 5 

  RAZEM:  35 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela : 30+5  

ECTS  

35 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 30 

30 1 

Literatura 
podstawowa: 

1. Cieplicka M., Torzewska W.: Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne 1. Wagros, 
Poznań, 2007.  
2. Cieplicka M., Torzewska W.: Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne 2. Wagros, 
Poznań, 2008. 
3. Chwatow S., Hajczuk R.: Pусский язык в бизнесе, WSiP, Warszawa, 2000. 
4. Granatowska H., Danecka I.: Как дела ? 2. Wyd. Szkolne PWN, Warszawa, 2003. 
5. Milczarek W.: Język rosyjski od A do Z. Repetytorium. Kram, Warszawa, 2007. 

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Kowalska N., Samek D.: Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. REA, Warszawa, 2004. 
2. Kuca Z.: Język rosyjski dla średniozaawansowanych. WSiP, Warszawa, 2007. 
3. Materiały z rosyjskojęzycznych portali internetowych, prasy i książek. 
4. Samek D.: Rozmówki polsko-rosyjskie. REA, Warszawa, 2009.    
5.Słownik naukowo-techniczny rosyjsko-polski. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 
Warszawa, 1999. 

nr efektu 
kształcenia 

metoda weryfikacji efektu kształcenia 

forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 testy śródsemestralne, test modułowy, wypowiedzi pisemne i ustne C 

EK2 testy śródsemestralne, wypowiedzi pisemne i ustne C 

EK3 wypowiedzi pisemne i ustne C 

EK4 wypowiedzi pisemne i ustne, notatki C 

EK5 prezentacje, notatki, wypowiedzi ustne i pisemne C 

EK6 wypowiedzi ustne, obserwacja pracy na zajęciach C 

EK7 wypowiedzi ustne, obserwacja pracy na zajęciach C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: mgr Eugenia Suchodoła 

Data 
opracowania 

programu: 
19.02.2012 Program opracował(a): mgr Benigna Chaniewska 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
studia I stopnia stacjonarne  

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

wychowanie fizyczne 2 Kod przedmiotu: L1001 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obowiązkowy Semestr: II Punkty ECTS  1   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -    C- 30 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-
" 

-  

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających dobremu samopoczuciu i 
pozytywnej adaptacji do zadań codziennego życia.                                                                                                                  
Poznawanie elementów techniki i taktyki w wybranych indywidualnych i zespołowych formach 
aktywności fizycznej.                                                                                                                                                 
Uświadomienie potrzeby aktywności fizycznej przez całe życie. 

Forma 
zaliczenia 

Zaliczenie na podstawie obecności, ocena nabytych umiejętności i poziom sprawności fizycznej. 
Na zaliczenie roku dodatkowo międzynarodowy test wytrzymałościowy Coopera. 

Treści 
programowe:  

Grupa I (zajęcia na basenie).    
I.  Czynności podstawowe- zanurzanie głowy i otwieranie oczu pod wodą, opanowanie  
oddychania w wodzie, opanowanie poślizgów na piersiach i grzbiecie,  proste skoki do wody.   
II. Nauka pływania- nauczanie: ruchów nóg do kraula na grzbiecie i piersiach, ruchów ramion 
do kraula na grzbiecie i piersiach, skoków do wody głębokiej, koordynacja ruchów ramion i nóg  
w kraulu na grzbiecie i piersiach, opanowanie prostych skoków na główkę oraz nurkowania.  
III. Nauczanie technik sportowych - nauczanie: koordynacji ruchów ramion, nóg i oddechu w  
kraulu na plecach i piersiach, -  ruchów nóg do żabki na piersiach, - ruchów rąk do nauczania 
 żabki, - nauczanie skoku startowego.  
Grupa II i III (gry zespołowe siatkówka i piłka nożna)  
I. Siatkówka - nauczanie postawy siatkarskiej i poruszania się po boisku, odbić  sposobem 
 oburącz górnym i dolnym, odbić sytuacyjnych, zagrywki tenisowej, przyjęć zagrywki, zbicia  
tenisowego, bloku i taktyki gry, 
 II. Piłka nożna - doskonalenie elementów techniki i taktyki: uderzeń, podań piłki nogą i  
głową, strzałów do bramki, prowadzenia piłki, czynności atakowania i bronienia, stosowania  
dwóch sposobów atakowania i bronienia. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
Opanuje style pływackie: kraul na grzbiecie i piersiach 
oraz  klasyczny. 

L1_W01 

EK2 
Opanuje podstawowe elementy nurkowania i skoków do 
wody. 

L1_U01 

EK3 
Nabędą podstawowe umiejętności techniczne w grach 
zespołowych 

L1_K01 



EK4 Nabędzie umiejętności współpracy w zespole. K1_K07, L1_K08 
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Zajęcia praktyczne nasali sportowej 15x1h= 15 

zaliczenie sprawnościowe na basenie 1h= 1 

zaliczenie sprawnościowe na sali sportowej 1h= 1 

  RAZEM:  32 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+1+1 

 

ECTS  

32 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+15+1+1 

32 1 

Literatura 
obowiązkowa: 

Podać nie więcej niż 5 pozycji literatury, w tym co najwyżej 1 pozycję sprzed 2000 roku.                                        
1. Autor A.: Tytuł publikacji. Wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania. 

Literatura 
uzupełniająca: 

Podać nie więcej niż 5 pozycji literatury, w tym przynajmniej 1 publikację w języku obcym 
dostępną                                            w bibliotece PB:                                                                                                                                                          
1. Autor A.: Tytuł publikacji. Wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania. 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 
Forma zajęć (jeśli jest 

więcej niż jedna), na której 
zachodzi weryfikacja 

EK1 sprawdzian praktyczny C 

EK2 Zaliczenie umiejętności pływackich C 

EK3 Sprawdzian praktyczny C 

EK4 Sprawdzian praktyczny C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: mgr Roman Wnuczko 

Data 
opracowania 

programu: 
20-02-2012 

Program 
opracował(a): 

mgr Roman Wnuczko 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

leśnictwo Poziom i forma studiów  studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na 

obszarach przyrodniczo 
cennych 

Ścieżka dyplomowania: Ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Hydrologia Kod przedmiotu: L3018 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obowiązkowy Semestr: III Punkty ECTS  3   
  

Liczba godzin 
w semestrze: 

W -  15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub 
"-" 

-  

Założenia i 
cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu hydrologii, obiegiem wody w 
przyrodzie. Przedstawienie rodzajów wód,  budowy koryta rzecznego i jezior. Nabycie umiejętności 
wyznaczania działów wodnych oraz wykonywania prostych obliczeń hydrologicznych.  

Forma 
zaliczenia 

Wykład - zaliczenie pisemne; ćwiczenia - ocena zadań realizowanych na zajęciach 

Treści 
programowe:  

Pojęcie hydrologii i jej podział. Obieg wody w przyrodzie. Wody powierzchniowe i poziemne. 
Lądowa część cyklu hydrologicznego. Rzeki i ich reżim. Charakterystyka odpływu rzecznego, 
Ruch wody, stan wody w korycie rzecznym. Miary odpływu. Wezbrania i niżówki. Bilans wodny – 
wódy powierzchniowe i podziemne. Hydrometria. Ruchy materiału stałego i chemizm wód. 
Prawdopodobieństwo i prognozy hydrologiczne oraz powodzie.  

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Stosować czasowniki2) z podanego niżej zbioru. Każdy efekt 
kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia3) 

EK1 rozumie podstawowe pojęcia z zakresu hydrologii L1_W01 

EK2 zna obieg wody w przyrodzie L1_W01 

EK3 potrafi dokonać klasyfikacji wód L1_W01 

EK4 
potrafi wyznaczyć powierzchniowy dział wodny oraz wykonać 
podstawowe hydrologiczne  

L1_U01 

EK5 potrafi pracować w zespole L1_K06 

EK6 potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy L1_K05 
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udział w ćwiczeniach 15 x 1h 15 

korzystanie z konsultacji 5 x 1h 5 

przygotowanie do ćwiczeń, prace domowe 15h x 2 30 

przygotowanie do kolokwium 
        

10 10 



przygotowanie do zaliczenia wykładu  15 15 

  RAZEM: 90 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela 15h+15h+5h 

 

ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 
15h+5h+30h+10h 

60 2,5 

Literatura 
podstawowa: 

Praca zbiorowa pod redakcją Soczyńskiej U. „Podstawy hydrologii dynamicznej” Wyd. UW, 
Warszawa 1993. 
Byczkowski A. „Hydrologia t. I i II”, Wyd. SGGW, Warszawa 1999. 

Literatura 
uzupełniająca: 

Kędracki  M. „Hydraulika z elementami hydrologii : (dla studentów inżynierii środowiska i 
budownictwa)”,  Wydaw. Politechniki Łódzkiej, Łódź  2008. 
Baścik M. [i in.] „Zlewnia : właściwości i procesy", Wydanie   Wyd.2 zm.  Wydaw. Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2006. 

nr efektu 
kształcenia 

metoda weryfikacji efektu kształcenia 

forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 zaliczenie wykładu W 

EK2 zaliczenie wykładu W 

EK3 zaliczenie wykładu W 

EK4 ocena ćwiczeń wykonanych na zajęciach Ć 

EK5 ćwiczenia wykonywana na zajęciach Ć 

EK6 ćwiczenia wykonywana na zajęciach Ć 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr inż. Małgorzata Rauba 

Data 
opracowania 

programu: 
18.02.2012  

Program 
opracował(a): 

dr inż. Małgorzata Rauba 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
 studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
Ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Dendrometria Kod przedmiotu: L3029 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obowiązkowy Semestr: III Punkty ECTS  4   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C- 15 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" - 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

- poznanie podstaw stereometrycznego pomiaru miąższości, 
- opanowanie metod określenia miąższości i elementów miąższości drzew i drzewostanów, 
- poznanie budowy, działania i praktyczne korzystanie z instrumentów dendrometrycznych, 
- zdobycie umiejętności korzystania z tablic i wzorów empirycznych. 

Forma 
zaliczenia 

 Wykład - zaliczenie pisemne; Ćwiczenia -wypadkowa zaliczonych sprawdzianów pisemnych 
(70%) i projektów (30%). 

Treści 
programowe:  

Podstawy stereometrycznego pomiaru miąższości. Pomiary drzew leżących. Określanie 
miąższości strzał i części strzał wzorami dendometrycznymi zwykłymi i sekcyjnymi. 
Dokładność wzorów dendrometrycznych zwykłych.  
Pomiary drzew stojących. Budowa i zastosowanie przyrządów dendrometrycznych.  Określenie 
pierśnicowego pola przekroju i miąższości drzew stojących. Pełność i smukłość pnia 
Pierśnicowa liczba kształtu i inne liczby kształtu – określanie i znaczenie praktyczne. Wzory 
empiryczne do określania elementów miąższości 
Pomiary drzewostanu. Określenie elementów miąższości drzewostanu. Metody określenia 
pierśnicowego pola przekroju i miąższości drzewostanu. Wiek drzewa i drzewostanu. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Stosować czasowniki2) z podanego niżej zbioru. Każdy 
efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
potrafi obliczyć miąższość drzewa leżącego, stojącego 
oraz drzewostanu,  

L1_W03,L1_W09 

EK2 umie korzystać z tablic i wzorów empirycznych L1_W02, L1_W09 

EK3 
definiuje i potrafi określić pierśnicową liczbę kształtu oraz 
inne liczby kształtu 

L1_W05, L1_U04 

EK4 
zna budową i posługuje się przyrządami 
dendrometrycznymi 

L1_U14, L1_K04 

EK5 
zna i potrafi praktycznie zastosować metody określania 
pierśnicowego pola przekroju i miąższości drzewostanu 

L1_U11, L1_K07 

EK6 potrafi określić wiek drzewa i drzewostanu L1_U15 



EK7 zna podstawy stereoskopowego pomiaru miąższości L,W 
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Udział w ćwiczeniach  15x1h = 15 

Udział w wykładach 15x1h = 15 

Opracowanie sprawozdań i projektów 20 20 

Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami 5 x1h = 5 

Przygotowanie do sprawdzianów i ćwiczeń 20h 20 

Przygotowanie do zaliczenia wykładu i obecność na zaliczeniu  23 + 2h = 25 

  RAZEM:  100 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5+2  

ECTS  

37 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+20+20 

55 2 

Literatura 
podstawowa: 

1. Bruchwald A. 1999. Dendrometria, Wydawnictwo SGGW 
2. Szymkiewicz B. 2001. Tablice zasobności i przyrostu drzewostanów. PWRiL  
3. Czuraj M, Radwański B, Strzemski S. 1960. Tablice miąższości drzew stojących. PWRiL 
4. Bruchwald A., Dmyterko E., Dudzińska M., Wirowski M. 2002. Wzrost wysokości buka 
pospolitego (Fagus sylvatica L.). Sylwan, 9:19-27. 

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Zasada M. 2007. Zastosowanie modeli wzrostu do prognozowania długookresowych zmian 
zasobów leśnych na podstawie danych z wielkoobszarowej inwentaryzacji lasu. Rozprawy 
Naukowe i Monografie, 310. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 95 s. 
2. Dudzińska M., Bruchwald A. 2008. Znaczenie i praktyczne możliwości wykorzystania 
wyników badań na stałych powierzchniach doświadczalnych założonych przez Schwappacha i 
Wiedemanna w drzewostanach dębowych. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Rozprawy i 
Monografie 11. Sękocin Stary. 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 egzamin pisemny, wykonanie projektu, sprawdzian z ćwiczeń W, C 

EK2 egzamin pisemny, wykonanie projektu, sprawdzian z ćwiczeń W, C 

EK3 egzamin pisemny, wykonanie projektu, sprawdzian z ćwiczeń W, C 

EK4 egzamin pisemny, wykonanie projektu, sprawdzian z ćwiczeń W, C 

EK5 egzamin pisemny, wykonanie projektu, sprawdzian z ćwiczeń W, C 

EK6 egzamin pisemny, wykonanie projektu, sprawdzian z ćwiczeń W, C 

EK7 egzamin pisemny, wykonanie projektu, sprawdzian z ćwiczeń W, C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr inż. Rafał Paluch 

Data 
opracowania 

programu: 
17.02.2012 

Program 
opracował(a): 

dr inż. Rafał Paluch 

 



 

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
I stopnia, stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicki 

Nazwa 
przedmiotu: 

Entomologia leśna1 Kod przedmiotu: L3024 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obowiązkowy Semestr: III Punkty ECTS  3   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C-   L- 15 P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" - 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Uzyskanie wiedzy dotyczącej podstaw morfologii, anatomii, bionomii owadów; umiejętność 
rozpoznawania najważniejszych owadów leśnych. Poznanie roli owadów w ekosystemach 
leśnych oraz podstaw ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem. 

Forma 
zaliczenia 

Wykłady - zaliczenie pisemne; Laboratorium - wypadkowa zaliczonych ćwiczeń 
laboratoryjnych (rozpoznawanie owadów i aktywność na zajęciach) oraz wiadomości 
teoretycznych (sprawdziany). 

Treści 
programowe:  

 Charakterystyka owadów; rozwój embrionalny i postembrionalny; wpływ czynników 
środowiska na ich rozwój i rozmnażanie. Owady w biocenozie lasu. Patogeny owadów i 
entomofagi. Zarys systematyki owadów. Charakterystyka wybranych rzędów, rodzin i 
gatunków owadów występujących w lesie.  

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu entomologii 
leśnej 

L1_W06, L1_W07, L1_W08, 
L1_W09 

EK2 
Rozpoznaje podstawowe szkodniki leśne spośród 
owadów 

L1_U01, L1_U06 

EK3 Oznacza gatunki owadów posługując się kluczami L1_U01, L1_U06 

EK4 
Ocenia rolę i znaczenie owadów w ekosystemach 
leśnych 

L1_U01, L1_U07 
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Udział w wykładach 15 x 1h = 15 

Udział w zajęciach laboratoryjnych  15x1h= 15 

Udział w konsultacjach  5h 5 

Przygotowanie do sprawdzianów i zajęć laboratoryjnych 15h 15 

Śledzenie na bieżąco zalecanej literatury przedmiotu  10h 10 

Przygotowanie do zaliczenia wykładu  15h 15 



  RAZEM:  75 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5 

 

ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+15+10 

40 1,6 

Literatura 
podstawowa: 

Dominik J., Starzyk J. R. 2004. Owady uszkadzające drewno. PWRiL, Warszawa, 552 pp. + 
200 fot.  
Kolk A., Starzyk J. R. 1996. Atlas szkodliwych owadów leśnych. Multico, Warszawa, 705 pp. 
Starzyk J. R., Skrzypczyńska M., Rossa R., Michalcewicz J. 2006. Ćwiczenia z entomologii 
leśnej. PWRiL Warszawa.                                                                                                                                             
Szujecki A. 1995. Entomologia leśna. Wyd. SGGW, Warszawa, tom 1 – 389 pp. + 20 tablic, 
tom 2 – 408 pp. + 35 tablic. 

Literatura 
uzupełniająca: 

Szujecki A. 1980. Ekologia owadów leśnych. PWN, Warszawa, 604 pp. 
Gutowski J.M., Bobiec A., Pawlaczyk P., Zub K. 2004. Drugie życie drzewa. WWF Polska, 
Warszawa-Hajnówka – 245 pp. 
Jura Cz. 1986. Bezkręgowce. Wyd. III. PWN, Warszawa – 602 pp. 
Kozłowski M. W. 2008. Owady Polski. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 360 pp. 
Kozłowski M. W. 2009. Owady Polski. Chrząszcze. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 
336 pp. 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 kolokwium zaliczające wykłady, sprawdzian przed ćw. lab. W, L 

EK2 
obserwacja pracy na zajęciach lab.; ocena liczby poprawnych 
oznaczeń owadów w zestawie 

L 

EK3 
obserwacja pracy na zajęciach lab.; ocena liczby poprawnych 
oznaczeń owadów w zestawie 

L 

EK4 kolokwium zaliczające wykłady, sprawdzian przed ćw. lab. W, L 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr inż. Michał Małmyszko 

Data 
opracowania 

programu: 
21.02.2012 

Program 
opracował(a): 

prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
 studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Nauka o produkcyjności lasu Kod przedmiotu: L3030 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obowiązkowy Semestr: III Punkty ECTS  4   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C- 15 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" - 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

 poznanie prawidłowości wzrostu i przyrostu elementów miąższości i miąższości drzew i 
drzewostanów w zależności od rożnych czynników,  
- zdobycie umiejętności przeprowadzania analizy pniowej, 
- poznanie zastosowania modeli wzrostu w leśnictwie 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - zaliczenie pisemne; Ćwiczenia -wypadkowa zaliczonych sprawdzianów pisemnych 
(70%) i projektów (30%). 

Treści 
programowe:  

 Określenie przyrostów bieżących i przeciętnych. Bonitacja drzewostanu 
Wzrost i przyrost grubości drzewa. Analiza pniowa drzew. 
Wpływ różnych czynników na wzrost i przyrost drzewostanów. Intensywność przyrostu 
miąższości. Metody określania przyrostu miąższości i elementów miąższości drzewa i 
drzewostanu, ich dokładność i stosowanie w praktyce. 
Modele wzrostu – zasady tworzenia i znaczenie w leśnictwie. Przyrost drzewostanu. 
Struktura drzewostanu.  
 Produkcyjność drzew leśnych 

Efekty 
kształcenia 

 Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 definiuje i potrafi obliczyć przyrost drzewa i drzewostanu, L1_W03, L1_U13, L1_U15 

EK2 
zna przebieg wzrostu elementów miąższości i miąższości 
poszczególnych gatunków drzew w ciągu sezonu 
wegetacyjnego i całego życia drzewa 

L1_W03, L1_U13, L1_U15 

EK3 potrafi przeprowadzić analizę pniową L1_W03, L1_U13, L1_U15 

EK4 zna zasady tworzenia i korzystania z modeli wzrostu L1_W03, L1_U13, L1_U15 

EK5 
wyjaśnia wpływ różnych czynników na wzrost i przyrost 
drzewa i drzewostanu 

L1_W03, L1_U13, L1_U16 

EK6 
zna produkcyjność drzew leśnych i konsekwencje dla 
hodowli lasu 

L1_W03, L1_U13, L1_U17 
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Udział w ćwiczeniach 15x1h= 15 

Udział w wykładach 15 x1h=  15 



Opracowanie sprawozdań i projektów 25h 25 

Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami 5h 5 

Przygotowanie do sprawdzianów i ćwiczeń 20h 20 

Przygotowanie do egzaminu  i obecność na nim 18 +2h= 20 

  RAZEM:  100 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5+2 

 

ECTS  

37 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+25+20 

60 2 

Literatura 
podstawowa: 

1. Bruchwald A. 1999. Dendrometria, Wydawnictwo SGGW 
2. Szymkiewicz B. 2001. Tablice zasobności i przyrostu drzewostanów. PWRiL  
3. Czuraj M, Radwański B, Strzemski S. 1960. Tablice miąższości drzew stojących. PWRiL 
4. Bruchwald A., Dudzińska M., Wirowski M. 1996. Model wzrostu dla drzewostanów dębu 
szypułkowego. Sylwan 10: 35-44 

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Borowski M. 1974. Przyrost drzew i drzewostanów. PWRiL Wa-wa 
2. Assmann 1968. Nauka o produkcyjności lasu. PWRiL Wa-wa 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 egzamin pisemny, wykonanie projektu, sprawdzian z ćwiczeń W, L 

EK2 egzamin pisemny, wykonanie projektu, sprawdzian z ćwiczeń W, L 

EK3 egzamin pisemny, wykonanie projektu, sprawdzian z ćwiczeń W, L 

EK4 egzamin pisemny, wykonanie projektu, sprawdzian z ćwiczeń W, L 

EK5 egzamin pisemny, wykonanie projektu, sprawdzian z ćwiczeń W, L 

EK6 egzamin pisemny, wykonanie projektu, sprawdzian z ćwiczeń W, L 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr inż. Rafał Paluch 

Data 
opracowania 

programu: 
17.02.2012 

Program 
opracował(a): 

dr inż. Rafał Paluch 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo Poziom i forma studiów  studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na 

obszarach przyrodniczo 
cennych 

(Ścieżka 
dyplomowania/dydaktyczna): 

ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Gospodarka łowiecka Kod przedmiotu: L028 

Rodzaj 
przedmiotu: 0) 

obowiązkowy Semestr: III Punkty ECTS  3   
  

Liczba godzin 
w semestrze: 

W -  15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty 
lub "-" 

- 

Założenia i 
cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z podstawowymi przyrodniczymi, ekonomicznymi i kulturowymi 
gospodarowania populacjami dzikich zwierząt, będącymi w koegzystencji z gospodarką 
człowieka. Przedstawienie i wpojenie studentom zasad szacunku i pokory wobec przyrody i jej 
elementów. 

Forma 
zaliczenia 

ćwiczenia - zaliczenie pisemne z oceną, w tym widomości teoretyczne 70%, wykonanie 
pomocy naukowej 20%, aktywność 10%. Egzamin końcowy z całości przedmiotu. 

Treści 
programowe:  

Historia i współczesne cele i zadania łowiectwa oraz ustawodawstwo łowieckie. Struktury i 
procesy zachodzące w populacjach dzikich zwierząt oraz interakcje międzygatunkowe. 
Środowisko życia dzikich zwierząt. Sterowanie dynamiką liczebności, urządzanie łowisk, 
ochrona zwierzyny. Szkody łowieckie w lasach i uprawach rolnych - zapobieganie, 
szacowanie, rekompensowanie strat. Organizacja polowań i użytkowanie zwierzyny. 
Organizacja gospodarki łowieckiej. Łowiectwo w kulturze i sztuce, etyka w postępowaniu 
wobec przyrody, elementy kynologii łowieckiej i sokolnictwa. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Stosować czasowniki2) z podanego niżej zbioru. Każdy 
efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia3) 

EK1 
student rozpoznaje gatunki zwierząt, wykazując się 
jednocześnie znajomością ich biologii i ekologii 

L1_W05 

EK2 
student wykazuje umiejętności określania i sposobu 
szacowania szkód łowieckich i ich rekompensowania 

L1_W05 

EK3 
student ma opanowaną dziedzinę planowania gospodarki 
łowieckiej, zgodnie z zasadami etyki postępowania.  

L1_W05 

EK4 
student potrafi pracować w zespole, co jest podstawową 
formą w realizacji zadań gospodarki łowieckiej 

L1_W05 
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 Udział w ćwiczeniach 15x1h= 15 

Udział w wykładach 15x1h= 15 

Udział w konsultacjach związanych z tematyką ćwiczeń i wykładów 5h 5 



Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń i wykładów i obecność na 
zaliczeniu i egzaminie  

38+2 40 

  RAZEM:  75 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5+2  

ECTS  

37 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym : 15+20 

35 1,5 

Literatura 
podstawowa: 

1. Okarma H. Tomek A. 2008 Łowiectwo. Podęcznik. Wyd. I Kraków.  
2. Fritz N. 2007. Łowiectwo. Podręcznik. Wyd. 2. Wyd. Galaktyka, Warszawa. 
3. Stec R. 2002. Łowiectwo w prawie polskim i europejskim. Wyd. C.K. Muller.  
4. Dzięciołowski R. 2003. Gospodarka łowiecka u progu XXI wieku. Wyd. Łowiec Polski, 
Warszawa 

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Kruk K. 2003. Leksykon myśliwski od A do Z. Wydawnictwo Muza, Warszawa. 
2. Dzięciołowski R., Hoszka M., Wiśniewski G., 2003. Poradnik zagospodarowania łowisk 
polnych i gospodarowanie podstawowymi gatunkami zwierzyny drobnej. Wyd. Łowiec Polski, 
Warszawa. 

nr efektu 
kształcenia 

 Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 obserwacja pracy na zajęciach, zaliczenie ćwiczeń, egzamin W, C 

EK2 obserwacja pracy na zajęciach, zaliczenie ćwiczeń, egzamin W, C 

EK3 obserwacja pracy na zajęciach, zaliczenie ćwiczeń, egzamin W, C 

EK4 obserwacja pracy na zajęciach, zaliczenie ćwiczeń, egzamin W, C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr inż. Jan Raczyński 

Data 
opracowania 

programu: 
18.02.2012 Program opracował(a): dr inż. Robert Cierech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo Poziom i forma studiów Studia I stopnia stacjonarne  

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka dyplomowania: Ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Maszynoznawstwo leśne Kod przedmiotu: L3032 

Rodzaj 
przedmiotu:  

Obowiązkowy Semestr: III Punkty ECTS  4   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  30 C- 20 L- 10 P-   Ps-   S-     
  

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-"   

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Studenci zapoznają się z wiedzą ogólnotechniczną na temat budowy i eksploatacji współczesnych 
maszyn leśnych oraz opanowują praktyczne umiejętności czytania i wykonania prostych rysunków 
technicznych oraz obliczeń. 

Forma 
zaliczenia 

wykłady – egzamin pisemny; ćwiczenia – kolokwium zaliczeniowe (50%), samodzielne prace 
rysunkowe i obliczeniowe(50%) 

Treści 
programowe:  

Podstawowe wiadomości z rysunku technicznego. Materiały stosowane w budowie maszyn. Tolerancje 
i pasowania w budowie maszyn. Charakterystyka technik wytwarzania. Mechanika i wytrzymałość 
materiałów.  Napędy stosowane w maszynach rolniczych. Łożyska, przekładnie mechaniczne i napędy 
hydrauliczne. Maszyny do pozyskania drewna. Maszyny i urządzenia do uprawy gleby. Maszyny i 
urządzenia transportowe. Eksploatacja maszyn leśnych.  

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych efektów 
kształcenia 

EK1 
ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i nauk 
technicznych 

L1_W01 

EK2 
posiada wiedzę na temat typowych technologii produkcji leśnej 
oraz z zakresu biologicznych podstaw produkcji i technicznych 
zagadnieniach inżynierskich, wykorzystywanych w leśnictwie 

L1_W02, L1_W05 

EK3 
zna podstawowe zasady konstrukcji maszyn i urządzeń 
technicznych stosowanych w pracach leśnych 

L1_W10 

EK4 

potrafi ocenić operacje i procesy jednostkowe i zaproponować 
rozwiązania alternatywne, uwzględniające doskonalenie 
jakości, bezpieczeństwa użytkowania sprzętu oraz 
efektywności procesów technologicznych w leśnictwie 

L1_U03 

EK5 
wykonuje pod kierunkiem opiekuna proste zadania badawcze 
czy projektowe w zakresie techniki leśnej 

L1_U13 



EK6 
potrafi współdziałać i pracować w zespole przyjmując w nim 
różne funkcje  

L1_K06 
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Udział w wykładach 30 X 1h= 30 

Udział w ćwiczeniach   20 X 1h= 20 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 10 X1h= 10 

Udział w konsultacjach  5h 5 

Przygotowanie prac domowych  10h 10 

Przygotowanie do kolokwium z ćwiczeń 10 X 1h= 10 

Przygotowanie do egzaminu  z wykładów i udział w nim 15 X 1h+ 2h= 17 

  RAZEM:  102 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 30+20+10+5+2  

ECTS  

67 2,7 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 
20+10+10+10 

50 2 

Literatura 
podstawowa: 

Kuczkowski J., Miszczak M., 1996: Podstawy konstrukcji maszyn rolniczych i leśnych. Wyd. SGGW, 
Warszawa; 
Botwin J., Botwin M., 1979: Maszynoznawstwo leśne. Wyd. PWRiL, Warszawa;  
Biały W., 2003: Maszynoznawstwo. Wyd. WNT, Warszawa; 
Osiński Z., Bajon W., Szucki T., 2002: Podstawy konstrukcji maszyn. Wyd. PWN, Warszawa. 

Literatura 
uzupełniająca: 

Dobrzański T., 1997: Rysunek techniczny maszynowy. Wyd. WN-T, Warszawa; 
Feld M., 2000: Technologia budowy maszyn. Wyd. PWN, Warszawa. 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 
Forma zajęć (jeśli jest 

więcej niż jedna), na której 
zachodzi weryfikacja 

EK1 egzamin końcowy – wykłady, kolokwium zaliczeniowe – ćwiczenia  C,W, 

EK2 egzamin końcowy – wykłady, kolokwium zaliczeniowe – ćwiczenia  C,W, 

EK3 
egzamin końcowy – wykłady, kolokwium zaliczeniowe – ćwiczenia, 
samodzielne prace rysunkowe i obliczeniowe – laboratorium  

L,C,W, 

EK4 
kolokwium zaliczeniowe – ćwiczenia, samodzielne prace rysunkowe i 
obliczeniowe – laboratorium  

L, C 

EK5 
obserwacja pracy studentów podczas ćwiczeń laboratoryjnych, 
samodzielne prace rysunkowe i obliczeniowe – laboratorium  

L 

EK6 
obserwacja pracy studentów podczas ćwiczeń laboratoryjnych, 
samodzielne prace rysunkowe i obliczeniowe – laboratorium  

L 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB w Hajnówce Osoby prowadzące: 
dr hab. Sławomir Bakier, prof. PB                               

mgr inż.Krzysztof Miastkowski 

Data 
opracowania 

programu: 
26.02.2012 

Program 
opracował(a): 

dr hab. Sławomir Bakier, prof. PB  

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
 studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na 

obszarach przyrodniczo 
cennych 

Ścieżka dyplomowania Ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Ochrona środowiska z 
elementami toksykologii 

Kod przedmiotu: L3025A 

Rodzaj 
przedmiotu: 

obieralny Semestr: III Punkty ECTS  3   
  

Liczba godzin 
w semestrze: 

W -  30 C- 0 L- 30 P- 0 Ps- 0 S- 0 
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-
"  

- 

Założenia i 
cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z podstawowymi procesami zachodzącymi pod wpływem substancji 
toksycznych występujących w środowisku. Nabycie umiejętności badania i analizy wybranych 
zagrożeń powodowanych działalnością człowieka. 

Forma 
zaliczenia 

 Wykład - zaliczenie pisemne; Laboratorium -wypadkowa zaliczonych ćwiczeń laboratoryjnych 
(50%) i wiadomości teoretycznych (50%). 

Treści 
programowe:  

 Klasyfikacja związków zanieczyszczających środowisko. Czynniki środowiskowe. Mechanizmy 
biodegradacji związków toksycznych w środowisku.   Biokumulacja i biomagnifikacja. Związki 
promieniotwórcze. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. Metody ochrony 
wód. Zanieczyszczenie powietrza. Problem odpadów. Hałas i mapy akustyczne. Wpływ 
nawozów sztucznych i pestycydów na środowisko. Zagrożenia ekosystemów leśnych. Ochrona 
środowiska w Polsce, UE i na świecie.  

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje.   

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
 wylicza podstawowe substancje toksyczne i opisuje ich 
działanie 

L1_W01, L1_W06 

EK2 
klasyfikuje i omawia zagrożenia powodowane 
działalnością człowieka  

L1_W07.L1_W012  

EK3 
wykonuje pomiary parametrów procesów i reakcji 
zachodzących pod wpływem substancji toksycznych. 

 L1_W05, L1_U06  

EK4 
opracowuje i analizuje wyniki wybranych eksperymentów 
biologicznych i chemicznych 

L1_U01, L1_U04  

EK5 stosuje zasady BHP  L1_K07, L1_K08 

EK6 potrafi pracować w zespole L1_K05,  
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) Udział w zajęciach laboratoryjnych  15 x 2h = 30 

Udział w wykładach 15 x 2h = 30 

Opracowanie sprawozdań  5 x 2h = 10 

Udział w konsultacjach  5 x1h = 5 



Przygotowanie do sprawdzianów i zajęć laboratoryjnych 5 x 2h = 10 

Przygotowanie do zaliczenia wykładu  5h 5 

  RAZEM: 90 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela 30+30+5  

ECTS  

65 2,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym 30+10+10 

50 2 

Literatura 
podstawowa: 

1.Manahan S.E., 2006. Toksykologia środowiska. PWN. Warszawa. 
2. Olczak R., Warcholińska A. U.(red.), 1999. Ochrona środowiska i żywych zasobów przyrody. 
Wyd. UŁ., Łódź. 
3. Klimiuk E., Łebkowska M., 2003. Biotechnologia w ochronie środowiska. PWN, Warszawa. 

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Kurnatowska A. (red.), 1997. Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy. PWN, 
Warszawa. 
2. Laskowski R., Migula P., 2004. Ekotoksykologia. Od komórki do ekosystemu. PWRiL, 
Warszawa. 

nr efektu 
kształcenia 

metoda weryfikacji efektu kształcenia 

forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 kolokwium zaliczające wykład, sprawdzian przed ćw. lab. W, L 

EK2 kolokwium zaliczające wykład, sprawdzian przed ćw. lab. L, W 

EK3 sprawozdanie (dokumentacja) z ćwiczenia L 

EK4 sprawozdanie z ćwiczenia lab. L 

EK5 sprawozdanie z ćwiczenia lab., obserwacja pracy na zajęciach lab. L 

EK6 sprawozdanie z ćwiczenia lab., obserwacja pracy na zajęciach lab. L 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr inż. Małgorzata Rauba 

Data 
opracowania 

programu: 
18.02.2012 Program opracował(a): dr inż. Halina Chomutowska 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny PB w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
 studia I stopnia 

 stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na 

obszarach przyrodniczo 
cennych 

Ścieżka 
dyplomowania: 

ogólnoakademicki 

Nazwa 
przedmiotu: 

Chemia środowiska  
 

Kod przedmiotu: L3025B 

Rodzaj 
przedmiotu: 

obieralny Semestr: III Punkty ECTS  3 

Liczba godzin 
w semestrze: 

W -  15 C- 0 L- 30 P- 0 Ps- 0 S- 0 T- 
 

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub 
"-"   

- 

Założenia i 
cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z podstawowymi procesami zachodzącymi pod wpływem substancji 
toksycznych występujących w środowisku. Nabycie umiejętności badania i analizy substancji 
chemicznych stosowanych w leśnictwie. 

Forma 
zaliczenia 

 Wykład - zaliczenie pisemne; Laboratorium -wypadkowa zaliczonych ćwiczeń laboratoryjnych 
(50%) i wiadomości teoretycznych (50%). 

Treści 
programowe:  

 Klasyfikacja związków chemicznych zanieczyszczających środowisko.  Mechanizmy 
biodegradacji. Biokumulacja i biomagnifikacja. Chemia ekosystemów wodnych.  Chemia 
atmosfery. Substancje toksyczne pochodzenia naturalnego. Nawozy sztuczne i pestycydy. 
Chemia  ekosystemów leśnych. Analiza wybranych ksenobiotyków.  

Metody 
dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja  

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje.   

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
 Student wylicza podstawowe substancje toksyczne i opisuje 
ich działanie 

L1P_W06 

EK2 
klasyfikuje i omawia zagrożenia powodowane działalnością 
człowieka  

L1P_W012  

EK3 
wykonuje pomiary parametrów procesów i reakcji 
zachodzących pod wpływem substancji toksycznych. 

 L1P_U02 

EK4 
opracowuje i analizuje wyniki wybranych eksperymentów 
biologicznych i chemicznych 

L1P_U04  

EK5 zna zasady BHP  L1P_W12, L1P_W10,  

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 
forma zajęć (jeśli jest więcej 

niż jedna), na której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 kolokwium zaliczające wykład, sprawdzian przed ćw. lab. W, L 



EK2 kolokwium zaliczające wykład, sprawdzian przed ćw. lab. L, W 

EK3 sprawozdanie (dokumentacja) z ćwiczenia L 

EK4 sprawozdanie z ćwiczenia lab. L 

EK5 
sprawozdanie z ćwiczenia lab., obserwacja pracy na 
zajęciach lab. 

L 

EK6 
sprawozdanie z ćwiczenia lab., obserwacja pracy na 
zajęciach lab. 

L 
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) Udział w zajęciach laboratoryjnych  15 x 2h  30 

Udział w wykładach 15 x 1h  15 

Opracowanie sprawozdań  10h  10 

Udział w konsultacjach  5h 5 

Przygotowanie do sprawdzianów i zajęć laboratoryjnych 10h 10 

Przygotowanie do zaliczenia wykładu  10h 10 

  RAZEM: 80 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela  50 

ECTS  

2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym  

50 2 

Literatura 
podstawowa: 

1.Manahan S.E., 2006. Toksykologia środowiska. PWN. Warszawa. 
2. Olczak R., Warcholińska A. U.(red.), 1999. Ochrona środowiska i żywych zasobów 
przyrody. Wyd. UŁ., Łódź. 
3. Klimiuk E., Łebkowska M., 2003. Biotechnologia w ochronie środowiska. PWN, Warszawa. 

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Kurnatowska A. (red.), 1997. Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy. PWN, 
Warszawa. 
2. Laskowski R., Migula P., 2004. Ekotoksykologia. Od komórki do ekosystemu. PWRiL, 
Warszawa. 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB w Hajnówce 

Program opracował(a): dr inż. Halina Chomutowska Data 
opracowania 

programu: 
18.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
I stopnia, stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Zarządzanie obszarami Natura 
2000 

Kod przedmiotu: L3054A 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obieralny Semestr: III Punkty ECTS  2   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C- 15 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" - 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Przybliżenie problemów ochrony przyrody w lasach. Uzyskanie wiedzy dotyczącej zasad 
tworzenia i funkcjonowania obszarów Natura 2000. Poznanie uwarunkowań prowadzenia 
gospodarki leśnej w świetle obowiązywania Dyrektyw Ptasiej i Siedliskowej. 

Forma 
zaliczenia 

Wykłady - zaliczenie pisemne; Ćwiczenia - wypadkowa ocen z przygotowanej prezentacji na 
temat wybranego obszaru Natura 2000, sprawdzianów i aktywności na zajęciach.  

Treści 
programowe:  

Znaczenie podstawowych terminów stosowanych w ramach ochrony przyrody. Różnorodność 
prawnych form ochrony przyrody w Polsce i na świecie. Dyrektywa Ptasia i Siedliskowa. 
Procedura powoływania obszarów Natura 2000. Standardowy Formularz Danych. 
Opracowanie planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000. Ocena 
oddziaływania na środowisko i kompensacja przyrodnicza. Lasy w granicach sieci Natura 
2000.  

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ochrony 
przyrody 

L1_W06, L1_W07 

EK2 
Opisuje i wyjaśnia zasady tworzenia i wdrażania sieci 
obszarów Natura 2000 

L1_W07, L1_W08 

EK3 
Wylicza i identyfikuje najczęściej spotykane w NE Polsce 
siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt 
umieszczone w Załącznikach Dyrektywy Siedliskowej 

L1_W09, L1_U01 

EK4 
Ocenia funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na 
terenach leśnych i wynikających stąd problemów dla 
gospodarki leśnej 

L1_W19, L1_U15 

EK5 
Potrafi ocenić odpowiedzialność społeczną, zawodową i 
etyczną leśnika za stan środowiska leśnego  

L1_K07 
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Udział w wykładach 15 x 1h = 15 

Udział w ćwiczeniach 15x1h= 15 

Udział w konsultacjach  5h 5 



Przygotowanie do sprawdzianów i zajęć na ćwiczeniach 15h 15 

Przygotowanie do zaliczenia wykładów  10h 10 

  RAZEM:  60 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5 

 

ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+15 

30 1 

Literatura 
podstawowa: 

Antczak A., Buszko-Briggs M, Wronka M. 2003. Natura 2000 w lasach Polski – skrypt dla 
każdego. Ministerstwo Środowiska, 229 pp. 
Makowska-Juchiewicz M. (red.) 2003. Ekologiczna sieć Natura 2000: problem czy szansa. 
Inst. Och. Przyrod. PAN, Kraków: 76-133.  
Pawlaczyk P., Jermaczek A. 2004. Natura 2000 – narzędzie ochrony przyrody. Planowanie 
ochrony obszarów Natura 2000. WWF Polska – Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody. 
Warszawa.  
Simonides E. 2008. Ochrona przyrody. Wyd. Uniw. Warszawskiego, Warszawa, 767 pp.  

Literatura 
uzupełniająca: 

Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki zwierząt (z 
wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik 
metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. Tom 6, 500 pp.  
Pawlaczyk P. 2009. Natura 2000. Niezbędnik leśnika. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, 
Świebodzin, 145 pp. 
Świerkosz K. 2003. Wyznaczanie ostoi Natura 2000. WWF Polska. Światowy Fundusz na 
Rzecz Przyrody, Warszawa, 64 pp. 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 kolokwium zaliczające wykłady, sprawdziany przed ćwiczeniami W, C 

EK2 
kolokwium zaliczające wykłady, sprawdziany przed ćw., ocena 
prezentacji, obserwacja pracy na ćwiczeniach 

C, W 

EK3 
kolokwium zaliczające wykłady, sprawdziany przed ćw., ocena 
prezentacji, obserwacja pracy na ćwiczeniach 

C, W 

EK4 kolokwium zaliczające wykłady, sprawdzian przed ćw.  W, C 

EK5 kolokwium zaliczające wykłady, obserwacja pracy na ćwiczeniach W, C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr inż. Joanna Pietrzak-zawadka 

Data 
opracowania 

programu: 
21.02.2012 

Program 
opracował(a): 

prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
 studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na 

obszarach przyrodniczo 
cennych 

Ścieżka 
dyplomowania 

ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Ochrona i renaturyzacja wód Kod przedmiotu: L3054A 

Rodzaj 
przedmiotu: 

obieralny Semestr: III Punkty ECTS  2   
  

Liczba godzin 
w semestrze: 

W -  15 C- 15 L- 0 P-   T-   S- 0 
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub 
"-"  

- 

Założenia i 
cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem układów ekologicznych w środowisku 
wodnym. Nabycie umiejętności badania i analizy zmian środowiska wodnego spowodowanego 
działalnością człowieka. 

Forma 
zaliczenia 

 Wykład - zaliczenie pisemne ; Ćwiczenia - zaliczenie ćwiczeń pisemne. 

Treści 
programowe:  

 Zasady funkcjonowania środowiska wodnego. Zjawiska i procesy zachodzące w środowisku 
wodnym. Funkcjonowanie zespołów organizmów żywych w środowisku. Antropopresja jako 
czynnik zaburzający równowagę ekosystemów wodnych. Zanieczyszczenia wód i sposoby 
ochrony przed zanieczyszczeniem. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje.   

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
 wylicza podstawowe zjawiska zachodzące w środowisku 
wodnym 

L1_W01, L1_W06 

EK2 
klasyfikuje i omawia funkcjonowanie organizmów żywych 
na różnych poziomach organizacji 

L1_W06, L1_W07.L1_W012  

EK3 
wykonuje pomiary parametrów związanych z 
funkcjonowaniem wód 

 L1_W05, L1_U02  

EK4 
opracowuje i analizuje wyniki prostych badań związanych 
z chemizmem wód 

L1_U01, L1_U04, L1_U013 

EK5 potrafi opracować założenia ochrony wód w leśnictwie  L1_K07, L1_K08 

EK6 potrafi pracować w zespole L1_K05,  
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Udział w wykładach 15 x 1h = 15 

Udział w ćwiczeniach 15x1h= 15 

Udział w konsultacjach  5h 5 

Przygotowanie do sprawdzianów i zajęć na ćwiczeniach 15h 15 

Przygotowanie do zaliczenia wykładów  10h 10 



  RAZEM:  60 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5  

ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+15 

30 1 

Literatura 
podstawowa: 

1.Odum E., 1996. Podstawy ekologii. PWN. Warszawa. 
2. Henze M., Herremoeus P., Janse J.C., Arwin E. Oczyszczanie ścieków. Procesy biologiczne 
i chemiczne.Wyd. Politechnki Świętokrzyskiej. Kielce 2000. 
3. Krebs J., 1999. Ekologia. PWN, Warszawa. 

Literatura 
uzupełniająca: 

 1. Kurnatowska A. (red.), 1997. Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy. PWN, 
Warszawa.2. Laskowski R., Migula P., 2004. Ekotoksykologia. Od komórki do ekosystemu. 
PWRiL, Warszawa. 3. Stawicki J., Szymczak-Piątek M., Wieczorek J., 2006. Wybrane 
zagadnienia ekologiczne. Wyd. SGGW. Warszawa. 

nr efektu 
kształcenia 

metoda weryfikacji efektu kształcenia 

forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 zaliczenie pisemne zaliczający wykłady i ćwiczenia W, C 

EK2 zaliczenie pisemne zaliczający wykłady i ćwiczenia W, C 

EK3 sprawozdanie (dokumentacja) z ćwiczeń  C 

EK4 sprawozdanie (dokumentacja) z ćwiczeń  C 

EK5 zaliczenie pisemne zaliczający wykłady i ćwiczenia W, C 

EK6 sprawozdanie (dokumentacja) z ćwiczeń    

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr inż. Joanna Pietrzak-Zawadka 

Data 
opracowania 

programu: 
18.02.2012 

Program 
opracował(a): 

prof. dr hab. J. Gutowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
  studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na 

obszarach przyrodniczo 
cennych 

Ścieżka 
dyplomowania: 

ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Technologie ochrony 
środowiska w leśnictwie 

Kod przedmiotu: L3053A 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obieralny Semestr: III Punkty ECTS  2   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C-   L-   P- 15 Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" - 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z naturalnymi i antropogenicznymi przyczynami degradacji środowiska. 
Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami ochrony środowiska leśnego.  

Forma 
zaliczenia 

Wykład - zaliczenie pisemne; Ćwiczenia - wypadkowa z oceny projektu  (50%) oraz obliczeń i 
analiz uzyskanych wyników (50%). 

Treści 
programowe:  

Idea zrównoważonego rozwoju w leśnictwie. Raport Klubu Rzymskiego "Granice wzrostu". 
Wydarzenia globalne mające wpływ na kształt działań proekologicznych. Remediacja terenów 
poprzemysłowych (in-situ, ex-situ). Degradacja i rewitalizacja gleb leśnych. Metody remediacji 
chemicznej (utlenianie chemiczne). Metody biologiczne, w tym metody stabilizacji i 
ograniczenia biodostępności zanieczyszczeń (fitoremediacja i bioremediacja). Metody 
wzmacniające naturalną odporność gleb na degradację i zdolności do samooczyszczania. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
ma wiedzę ogólną o naturalnych i antropogenicznych 
przyczynach degradacji środowiska 

L1_W06 

EK2 
zna techniki służące rewitalizacji zdegradowanych 
obszarów leśnych  

L1_W03 

EK3 
ma świadomość społecznej, zawodowej i etycznej 
odpowiedzialności za jakość i stan naturalnego 
środowiska leśnego  

L1_K07 

EK4 
potrafi określić i ocenić wartość wdrażania innowacyjnych 
rozwiązań służących rewitalizacji obszarów leśnych 

L1_U11 
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Udział w wykładach 15 x 1 h = 15 

Udział w ćwiczeniach projektowych 15 x 1 h 15 

Opracowanie obliczeń i projektu 15h 15 

Udział w konsultacjach  5h 5 



Przygotowanie do zaliczenia wykładów  10h  10 

  RAZEM:  60 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5  

ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+15 

30 1 

Literatura 
podstawowa: 

Maciak F.: Ochrona i rekultywacja środowiska. Wydawn. SGGW, Warszawa 1999. 
Dwucet K., Krajewski W., Wach J.: Rekultywacja i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego. 
Wyd. Uniw. Śląsk., 478, 1992. 
Kain, R. [ed.]:  Planing and the environment in the modern world. Vol.3, Planning for 
conservation 

Literatura 
uzupełniająca: 

Laurow Z. 1999. Pozyskiwanie drewna i podstawowe wiadomości o jego przerobie. Wyd. 
SGGW, Warszawa 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 zaliczenie wykładów W 

EK2 zaliczenie wykładów, zaliczenie projektu W, P 

EK3 zaliczenie wykładów W 

EK4 sprawozdania z obliczeń, zaliczenie projektu P 

Jednostka 
realizująca: 

ZWLPB Hajnówka Osoby prowadzące: dr inż. Małgorzata Rauba 

Data 
opracowania 

programu: 
15.02.2012 

Program 
opracował(a): 

dr inż. Józef Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo Studia I stopnia  stacjonarne  

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicki 

Nazwa 
przedmiotu: 

Surowce leśne w energetyce Kod przedmiotu: L3053B 

Rodzaj 
przedmiotu:  

  Semestr: III Punkty ECTS    2 
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C-   L-   P- 15 Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-
" 

nauka o drewnie, chemia 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie studentów ze znaczeniem biomasy, w tym surowców leśnych, w redukcji emisji 
gazów cieplarnianych. Zapoznanie studentów z technologiami pozyskiwania i przetwarzania 
surowca drzewnego do celów energetycznych. Nabycie umiejętności obliczania wartości 
opałowej surowca drzewnego.  

Forma 
zaliczenia 

Zaliczenie na oceną w formie pisemnej. Sporządzenie i obrona projektu. 

Treści 
programowe:  

Obecny stan środowiska naturalnego. Odnawialne i alternatywne źródła energii. 
Biomasa – rodzaje biomasy, wartości opałowe. Uregulowania prawne wykorzystania 
alternatywnych źródeł energii. Chemiczny skład dendromasy. Nowoczesne technologie 
pozyskiwania dendromasy. Rodzaje drewna energetycznego. Spalanie dendromasy.  

Metody 
dydaktyczne 

Wykłady i projektowanie 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 Zna podstawowe pojęcia w przedmiocie L1_W01 

EK2 
Zna rodzaje drewna energetycznego i metody jego 
przetwarzania 

L1_W03 

EK3 Zna metody pozyskiwania dendromasy L1_W06 

EK4 Zna podstawy teoretyczne spalania dendromasy L1_W06 

EK5 Zna rodzaje i działanie kotłów do spalania dendromasy L1_W02, L1_W10 

EK6 
Potrafi określić przenikalność cieplną budynków i dobrać 
odpowiedni rodzaj ogrzewania z wykorzystaniem biomasy 

L1_U11  



EK7 Potrafi pracować w grupie L1_K06 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 
Forma zajęć (jeśli jest więcej 
niż jedna), na której zachodzi 

weryfikacja 

EK1 zaliczenie na ocenę W, P 

EK2 zaliczenie na ocenę W, P 

EK3 zaliczenie na ocenę W 

EK4 zaliczenie na ocenę W, P 

EK5 zaliczenie na ocenę W, P 

EK6 Sporządzenie i obrona przez studenta projektu  P 

EK7 Sporządzenie projektu  P 
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Udział w wykładach 15 x 1 h = 15 

Udział w ćwiczeniach projektowych 15 x 1 h 15 

Opracowanie obliczeń i projektu 15h 15 

Udział w konsultacjach  5h 5 

Przygotowanie do zaliczenia wykładów  10h  10 

  RAZEM:  60 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5 

 

ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+15 

30 1 

Literatura 
podstawowa: 

 
1. Gołos P., Kaliszewski A. „Biomasa leśna na cele energetyczne”, Instytut Badawczy 
Leśnictwa, 2013. 
2. Bučko J. „Biotechnologia i wykorzystanie dendromasy”, Wydaw. SGGW, 2012.  
3. Juliszewski T. „Ogrzewanie biomasą”, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i 
Leśne, 2009.  
4. Domański M. „Drewno jako materiał energetyczny”, Warszawa: Wydaw. SGGW, 2007. 
5. Jodłowski K., Kalinowski M. „Podręcznik dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania biomasy 
leśnej do celów energetycznych”, Instytut Badawczy Leśnictwa, 2013. 
6. Dobrowolska E., Dzurenda L., i in. „Wykorzystanie energetyczne dendromasy”, 
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.  

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Tytko R. „Odnawialne źródła energii: wybrane zagadnienia”, Warszawa: OWG, 2010.  

Jednostka 
realizująca: 

ZWLPB Hajnówka 

Program 
opracował(a): 

  
Dr inż. Małgorzata Rauba Data 

opracowania 
programu: 

20.09.2016 

 



 

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce  

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
 studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: Przedmiot wspólny   ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Język angielski B2 Kod przedmiotu: L4002 

Rodzaj 
przedmiotu: 0) 

obieralny Semestr: IV Punkty ECTS  1   
  

Liczba godzin 
w semestrze: 

W -    C- 30 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" 
Potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie co 

najmniej A2 / B1 

Założenia i 
cele 

przedmiotu: 

Doskonalenie wszystkich sprawności językowych:  rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i 
pisanie w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego, zgodnego z kierunkiem studiów. 

Forma 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną: testy śródsemestralne, test modułowy, wypowiedzi pisemne i ustne, prace 
domowe, prezentacja. 

Treści 
programowe:  

 Katastrofy ekologiczne, ich badanie i wnioski, właściwości drewna, problem zagrożenia dla 
środowiska i jego innowacyjne rozwiązania 
Gramatyka: czasowniki modalne + perfect infinitive, 3ci okres warunkowy, formy czasowników 
dla wyrażania właściwości, future perfect, formy wyrażajace podobieństwo i różnice, stopień 
najwyższy. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Stosować czasowniki2) z podanego niżej zbioru. Każdy 
efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia3) 

EK1 
rozróżnia bardziej złożone struktury gramatyczne 
umożliwiające tworzenie złożonych wypowiedzi 

L1_W20, L1_U17 

EK2 
formułuje wypowiedzi na tematy konkretne i abstrakcyjne, 
łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne ze 
swojej dziedziny 

L1_U17 

EK3 interpretuje informacje z różnych źródeł L1_W22, L1_U16 

EK4 
sporządza raporty i komunikaty na podstawie zestawień, 
tabel i diagramów 

L1_W22, L1_U16 

EK5 
stosuje wybrane umiejętności miękkie w kontaktach 
interpersonalnych 

L1_U17, L1_K06 
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) Udział w ćwiczeniach w ramach lektoratu języka obcego 15 x 2h = 30 

Udział w konsultacjach związanych z lektoratem 5 x 1h = 5 

  RAZEM:  35 

Wskaźniki Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

 

ECTS  



ilościowe bezpośredniego udziału nauczyciela : 30+5 
35 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 30 

30 1 

Literatura 
podstawowa: 

1. Bonamy D. : Technical English 3. Pearson Longman, 2011 
2. Fisiak J., Adamska-Sałaciak A., Idzikowski M., Jagła E., Jankowski M., Lew R. : Słownik 
Współczesny angielsko-polski polsko-angielski. Pearson Longman, 2006 
3.Hewings M. : Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 2005 

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Weber M., Brzosko Ł.. : English for engineers. Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Bialostockiej, Białystok, 2010 
2. Sieńko E., Bramska H. : RU read E?. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 
2004. 

nr efektu 
kształcenia 

metoda weryfikacji efektu kształcenia 

forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 test śródsemestralny, wypowiedzi ustne i pisemne, test modułowy C 

EK2 prezentacja, wypowiedzi ustne  C 

EK3 wypowiedzi pisemne i ustne, test modułowy C 

EK4 wypowiedzi pisemne C 

EK5 wypowiedzi ustne  C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: mgr Emilia Lewczuk 

Data 
opracowania 

programu: 
30-01-2012 

Program 
opracował(a): 

zespół języka angielskiego SJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny 

Nazwa programu 
kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
 studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: Przedmiot wspólny 
Ścieżka 

dyplomowania: 
  

Nazwa 
przedmiotu: 

Język rosyjski B2 Kod przedmiotu: L4002 

Rodzaj 
przedmiotu 

obieralny 
Semestr

: 
IV Punkty ECTS  1   

  

Liczba godzin w 
semestrze: 

W -  0 C- 30 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Potwierdzona znajomość języka rosyjskiego na poziomie co najmniej A2/B1 

Założenia i cele 
przedmiotu: 

Doskonalenie wszystkich sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i 
pisania w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego, zgodnego z kierunkiem studiów. 

Forma zaliczenia 
Zaliczenie z oceną: testy śródsemestralne, test modułowy, wypowiedzi pisemne i ustne, 
prace domowe 

Treści 
programowe:  

Zakres tematyczny: Podróżowanie. Korzystanie z transportu miejskiego, kolejowego, 
lotniczego i wodnego. Odprawa celna – rosyjska deklaracja celna. Oferty hoteli a wymagania 
klienta. Leksyka specjalistyczna. Zagadnienia gramatyczne: Rzeczowniki nieregularne i 
nieodmienne. Czasowniki oznaczające ruch. Liczebniki 2,3,4 z rzeczownikami i 
przymiotnikami. Użycie przyimków i przysłówków 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Stosować czasowniki2) z podanego niżej zbioru. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 

Posiada uporządkowana wiedzę ogólną w zakresie leksyki 
i struktur gramatycznych, związaną ze swobodnym 
poruszaniem się w sytuacjach językowych w kraju i za 
granicą. 

L1_W22 

EK2 
Rozumie i stosuje wybrane konstrukcje leksykalno-
gramatyczne niezbędne w podróżowaniu, przekraczaniu 
granicy i korzystaniu z hoteli i biur podróży. 

L1_W22 

EK3 
Planuje i ocenia formy i miejsca spędzania wolnego czasu, 
rozważa argumenty za i przeciw, analizuje możliwości 
finansowe 

L1_W22, L1_U18 

EK4 
Rozumie i stosuje przepisy wjazdowe do Rosji, wypełnia 
formularze i wnioski, związane z pobytem za granicą. 

L1_W22, L1_U18 

EK5 
Wyraża zarówno w formie pisemnej, jak i w 
wypowiedziach ustnych ocenę bezpieczeństwa 
poszczególnych środków transportu 

L1_U16 

EK6 
Przedstawia wybrane, ulubione miejsca wypoczynku w 
formie prezentacji. 

L1_U17 

EK7 
Współpracuje w grupie, przygotowując zadania pisemne i 
ustne. Dyskutuje, stosując wybrane techniki 
argumentacyjne. 

L1_K03, L1_K06 



EK8 
Stosuje wybrane umiejętności miękkie w kontaktach 
interpersonalnych. 

L1_K03, L1_K06 
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Udział w ćwiczeniach w ramach lektoratu języka obcego 15 x 2h = 30 

Udział w konsultacjach związanych z lektoratem 5 x 1h = 5 

  RAZEM:  35 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela : 30+5  

ECTS  

35 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 30 

30 1 

Literatura 
podstawowa: 

1. Cieplicka M., Torzewska W.: Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne 1. 
Wagros, Poznań, 2007. 
2. Cieplicka M., Torzewska W.: Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne 2. 
Wagros, Poznań, 2008. 
3. Chwatow S., Hajczuk R.: Pусский язык в бизнесе, WSiP, Warszawa, 2000. 
4. Granatowska H., Danecka I.: Как дела ? 2. Wyd. Szkolne PWN, Warszawa, 2003. 
5. Milczarek W.: Język rosyjski od A do Z. Repetytorium. Kram, Warszawa, 2007.  

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Н.В.Баско, Изучаем русский, узнаём Россию. Издательство Флинта: Наука, Москва 
2006. 
2. Kowalska N., Samek D.: Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. REA, Warszawa, 
2004. 
3.Materiały z rosyjskojęzycznych portali internetowych, prasy i książek. 
4.Samek D.: Rozmówki polsko-rosyjskie. REA, Warszawa, 2009. 
5.Słownik naukowo-techniczny rosyjsko-polski. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 
Warszawa, 1999. Materiały z rosyjskojęzycznych portali internetowych, prasy i książek 

nr efektu 
kształcenia 

metoda weryfikacji efektu kształcenia 

forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 testy śródsemestralne, test modułowy, wypowiedzi pisemne i ustne C 

EK2 testy śródsemestralne, wypowiedzi pisemne i ustne C 

EK3 wypowiedzi pisemne i ustne C 

EK4 wypowiedzi pisemne i ustne, notatki C 

EK5 wypowiedzi ustne i pisemne C 

EK6 prezentacje C 

EK7 wypowiedzi ustne, obserwacja pracy na zajęciach C 

EK8 wypowiedzi ustne, obserwacja pracy na zajęciach C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: mgr Eugenia Suchodoła 

Data 
opracowania 

programu: 
19.02.2012 Program opracował(a): mgr Benigna Chaniewska 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
I stopnia, stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Entomologia leśna2 Kod przedmiotu: L4024 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obowiązkowy Semestr: IV Punkty ECTS  3   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C-   L- 15 P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" - 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Nabycie umiejętności rozpoznawania najważniejszych owadów leśnych oraz powodowanych 
przez nie uszkodzeń drzew; poznanie wybranych metod prognozowania pojawu i zwalczania 
szkodników. Poznanie roli owadów w ekosystemach leśnych oraz podstaw ochrony gatunków 
zagrożonych wyginięciem. 

Forma 
zaliczenia 

Wykłady - egzamin pisemny; Laboratorium - pisemne kolokwium zaliczeniowe oraz wypadkowa 
zaliczonych ćwiczeń laboratoryjnych (rozpoznawanie owadów i żerowisk oraz aktywność na 
zajęciach), przygotowania zbioru owadów i żerowisk oraz wiadomości teoretycznych 
(sprawdziany). 

Treści 
programowe:  

Szkodniki pączków, nasion i szyszek. Owady drzewostanów sosnowych, świerkowych i innych. 
Ochrona drewna. Introdukcje obcych gatunków owadów i możliwości ich aklimatyzacji w 
Polsce. Dynamika oraz metody regulacji liczebności owadów. Rola owadów w ekosystemach 
leśnych. Ochrona zagrożonych gatunków. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu entomologii 
leśnej 

L1_W06, L1_W07, L1_W08, 
L1_W09 

EK2 
Klasyfikuje i omawia zagrożenia ze strony konkretnych 
owadów dla różnych gatunków drzew w różnych klasach 
wieku 

L1_W06, L1_W07, L1_W08, 
L1_W09, L1_U07 

EK3 
Rozpoznaje podstawowe szkodniki leśne spośród 
owadów oraz ich żerowiska 

L1_U01, L1_U06 

EK4 Oznacza gatunki owadów posługując się kluczami L1_U01, L1_U06 

EK5 Ocenia rolę i znaczenie owadów w ekosystemach leśnych L1_U01, L1_U07 

EK6 
Potrafi zebrać w terenie, spreparować, oznaczyć i 
przygotować zbiór naukowy (dydaktyczny) owadów i ich 
żerowisk 

L1_U01, L1_U06 
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Udział w wykładach 15 x 1h = 15 

Zajęcia w terenie 1 x 2h  = 2 

Udział w zajęciach laboratoryjnych  13 x 1h  = 13 

Udział w konsultacjach  5 x 1h = 5 



Przygotowanie do sprawdzianów i zajęć laboratoryjnych 10h 10 

Śledzenie na bieżąco zalecanej literatury przedmiotu  10h 10 

Przygotowanie zbioru naukowego (dydaktycznego) owadów i 
żerowisk 

20h 20 

Przygotowanie do egzaminu  i obecność na nim 13h + 2h 15 

  RAZEM:  90 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+13+2+5+2  

ECTS  

37 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 13+2+10+10+20 

55 2,2 

Literatura 
podstawowa: 

Dominik J., Starzyk J. R. 2004. Owady uszkadzające drewno. PWRiL, Warszawa, 552 pp. + 
200 fot.  
Kolk A., Starzyk J. R. 1996. Atlas szkodliwych owadów leśnych. Multico, Warszawa, 705 pp. 
Starzyk J. R., Skrzypczyńska M., Rossa R., Michalcewicz J. 2006. Ćwiczenia z entomologii 
leśnej. PWRiL Warszawa.                                                                                                                                             
Szujecki A. 1995. Entomologia leśna. Wyd. SGGW, Warszawa, tom 1 – 389 pp. + 20 tablic, 
tom 2 – 408 pp. + 35 tablic. 

Literatura 
uzupełniająca: 

Szujecki A. 1980. Ekologia owadów leśnych. PWN, Warszawa, 604 pp. 
Gutowski J.M., Bobiec A., Pawlaczyk P., Zub K. 2004. Drugie życie drzewa. WWF Polska, 
Warszawa-Hajnówka – 245 pp. 
Jura Cz. 1986. Bezkręgowce. Wyd. III. PWN, Warszawa – 602 pp. 
Kozłowski M. W. 2008. Owady Polski. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 360 pp. 
Kozłowski M. W. 2009. Owady Polski. Chrząszcze. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 
336 pp. 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 
egzamin końcowy, kolokwium zaliczeniowe z zajęć laboratoryjnych, 
sprawdzian przed ćw. lab. 

W, L 

EK2 
egzamin końcowy, kolokwium zaliczeniowe z zajęć laboratoryjnych, 
sprawdzian przed ćw. lab. 

W, L 

EK3 
obserwacja pracy na zajęciach lab.; ocena liczby poprawnych 
oznaczeń owadów w zestawie 

L 

EK4 
obserwacja pracy na zajęciach lab.; ocena liczby poprawnych 
oznaczeń owadów w zestawie 

L 

EK5 
egzamin końcowy, kolokwium zaliczeniowe z zajęć laboratoryjnych, 
sprawdzian przed ćw. lab. 

W, L 

EK6 
obserwacja pracy na zajęciach lab.; ocena liczby poprawnych 
oznaczeń owadów w zestawie; przygotowanie zbioru owadów i 
żerowisk  

L, zajęcia terenowe 

Jednostka 
realizująca: 

ZWLPB Hajnówka Osoby prowadzące: dr inż. Michał Małmyszko 

Data 
opracowania 

programu: 
21.02.2012 

Program 
opracował(a): 

prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
  studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
Ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Geodezja leśna Kod przedmiotu: L4038 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obowiązkowy Semestr: IV Punkty ECTS  5   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  30 C- 20 L-   P-   Ps-   T- 10 
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" - 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z podstawami pomiarów inwentaryzacyjnych i realizacyjnych oraz 
wybranymi zagadnieniami gospodarki nieruchomościami na terenach rolnych i leśnych. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - egzamin pisemny,  Ćwiczenia - wypadkowa z pomiarów w terenie (35%) oraz 
obliczeń i analiz uzyskanych wyników (35%), zaliczenie kolokwiów(30%). 

Treści 
programowe:  

Wybrane zagadnienia związane z odwzorowaniami kartograficznymi stosowanymi w geodezji. 
Układy współrzędnych. Pomiary kątów, przewyższeń i odległości – technologia, dokładności, 
zastosowania w określaniu położenia szczegółów sytuacyjnych. Określenie położenia punktów 
metodami GPS. Kartowanie szczegółów sytuacyjnych. Metody sytuacyjnego i wysokościowego 
tyczenia punktów. Sposoby określania pól powierzchni z danych terenowych oraz na mapie. 
Zasadny konstrukcji katastru nieruchomości na terenach rolnych i leśnych. Wznowienie 
znaków granicznych a rozgraniczenie nieruchomości. Scalenia i wymiany gruntów rolnych i 
leśnych. Podziały nieruchomości. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
student opisuje podstawowe zagadnienia związane z 
odwzorowaniami kartograficznymi stosowanymi w 
geodezji. 

L1_W11 

EK2 
student klasyfikuje rodzaje map wykorzystywanych w 
geodezji (treść, skale) oraz wskazuje na ich 
zastosowanie. 

L1_W11, L1_W13, L1_U04 

EK3 
student wymienia pomiarowy sprzęt geodezyjny i opisuje 
jego działanie. 

L1_W11, L1_U13 

EK4 
student definiuje sposoby określania pól powierzchni z 
danych terenowych oraz na mapie. 

L1_W13, L1_U04 

EK5 
student opisuje zagadnienia scalenia i wymiany gruntów 
rolnych i leśnych. 

L1_W13, L1_U04 

EK6 
student wykonuje  zadania terenowe uwzględniające  
podstawy pomiarów inwentaryzacyjnych i realizacyjnych. 

L1_U13 



EK7 
posiada umiejętność pracy indywidualnej i samodzielnego 
rozwiązywania problemów 

L1_k05 
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Udział w wykładach 15x2 30 

Udział w ćwiczeniach 15x2 30 

Opracowanie obliczeń i analiz 35h 35 

Udział w konsultacjach  5h 5 

Przygotowanie do egzaminu  i obecność na nim 23h + 2h 25 

  RAZEM:  125 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 30+30+5+2 

 

ECTS  

67 2,7 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 30+35 

65 2,6 

Literatura 
podstawowa: 

Przewłocki S.: Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 
2006. 
Gil J.: Pomiary geodezyjne w praktyce inżynierskiej. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, Zielona Góra,  2005. 
Kosiński W.: Geodezja. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 1999. 
Bieniek G.: Nieruchomości: problematyka prawna. Wydaw. Prawnicze „LexisNexis”, 
Warszawa, 2005. 

Literatura 
uzupełniająca: 

Skórczyński A.:  Podstawy obliczeń geodezyjnych. PPWK, Warszawa, 1985. 
Grabowski R.:  Elementy geodezji w pomiarach inżynierskich. Skrypt PB, Białystok ,1995. 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 zaliczenie wykładów W 

EK2 zaliczenie wykładów, ćwiczeń W, C 

EK3 obserwacja pracy na zajęciach  w terenie C 

EK4 sprawozdanie z ćwiczeń w terenie, sprawozdania z obliczeń i analiz C 

EK5 zaliczenie wykładów, sprawozdanie z ćwiczeń W,C 

EK6 sprawozdanie z ćwiczeń w terenie, sprawozdania z obliczeń i analiz C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB w Hajnówce Osoby prowadzące: mgr inż. Paweł Kruk 

Data 
opracowania 

programu: 
15.02.2012 

Program 
opracował(a): 

mgr inż. Arkadiusz Siemieniuk 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
I stopnia, stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na 

obszarach przyrodniczo 
cennych 

Ścieżka 
dyplomowania: 

ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Typologia leśna Kod przedmiotu: L4020 

Rodzaj 
przedmiotu:  

  Semestr: IV Punkty ECTS  3   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C-   L-   P-   Ps-   S-   T-15 
  

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" - 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z zasadami opisu i klasyfikacji siedlisk leśnych w Polsce. Zapoznanie 
studentów z typami siedliskowymi lasu Polski północno-wschodniej. Nabycie umiejętności 
badania i opisu typów siedliskowych lasu w terenie i opracowania wyników badań zgodnie z 
Instrukcją Urządzania Lasu 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - zaliczenie pisemne , ćwiczenia - ocena sprawozdań z ćwiczeń terenowych, 
kolokwium 

Treści 
programowe:  

Systemy regionalizacji przyrodniczo-leśnej w Polsce. Zasady ekologicznej ordynacji siedlisk 
leśnych. Aktualna klasyfikacja siedlisk leśnych w Polsce. Szczegółowy przegląd siedlisk 
leśnych Polski NE. Zasady sporządzania operatów glebowo-siedliskowych i kartowania siedlisk 
leśnych.  

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
student klasyfikuje i omawia wszystkie typy siedliskowe 
Polski północno-wschodniej 

L1_W08, 

EK2 
wykonuje w terenie opisy typów siedliskowych lasu 
zgodnie z Instrukcją Urządzania Lasu 

L1_W16,L1_U10 

EK3 
analizuje i opracowuje wyniki badań, identyfikuje typy 
siedliskowe i ich warianty w nawiązaniu do Instrukcji UL 

L1_U12 

EK4 opracowuje fragment mapy glebowo-siedliskowej L1_U13, L1_K07 

EK5 stosuje zasady BHP w trakcie prac terenowych L1_W21, L1_U24, 

EK6 potrafi pracować zespołowo L1_U02,  
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) Udział w wykładach 15 x 1 h 15 

Udział w zajęciach terenowych 15h 15 

Przygotowanie do ćwiczeń terenowych 15h 15 

Opracowanie sprawozdań z ćwiczeń terenowych 15h 15 

Udział w konsultacjach 5h 5 



Przygotowanie do zaliczenia wykładu \ 10h 10 

  RAZEM:  75 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela:  15+15+5 

 

ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+15+15  

45 1,5 

Literatura 
podstawowa: 

SZYMAŃSKI S., 2001. Ekologiczne podstawy hodowli lasu. PWRiL, Warszawa.  
INSTRUKCJA URZĄDZANIA LASU CZ. 2.  
Instrukcja wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych. Centrum Informacyjne  Lasów 
Państwowych, Warszawa 2003. 

Literatura 
uzupełniająca: 

OBMIŃSKI S., 1977. Ekologia lasu. PWRiL, Warszawa. 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 pisemne zaliczenie wykładu W 

EK2 sprawozdanie z ćwiczeń T 

EK3 sprawozdanie z ćwiczeń T 

EK4 sprawozdanie z ćwiczeń T 

EK5 obserwacja pracy na zajęciach terenowych T 

EK6 obserwacja pracy na zajęciach terenowych T 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr Ewa Pirożnikow 

Data 
opracowania 

programu: 
18.02.2012r. 

Program 
opracował(a): 

dr Włodzimierz Kwiatkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
studia I stopnia stacjonarne  

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
Ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Ochrona lasu Kod przedmiotu: L4026 

Rodzaj 
przedmiotu:  

Obowiązkowy Semestr: IV Punkty ECTS  3   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C- 15 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" - 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

 Zapoznanie studentów z metodami ochrona lasu przed szkodami wywoływanymi przez 
różnorodne czynniki biotyczne i abiotyczne. Przebieg zmian liczebności szkodliwych 
organizmów w rozumieniu gospodarki leśnej.  

Forma 
zaliczenia 

Wykład - kolokwium końcowe; ćwiczenia - kolokwium końcowe (50%), projekt (50%) 

Treści 
programowe:  

Ochrona lasu przed ujemnym wpływem czynników natury nieożywionej: atmosferyczne, 
glebowe. Ochrona lasu przed szkodami powodowanymi przez czynniki biotyczne: 
bezkręgowce (nicienie, owady, pajęczaki, ślimaki), kręgowce (ptaki, ssaki). Ochrona lasu przed 
szkodami związanymi z działalnością człowieka: szkodnictwo leśne, źle prowadzona 
gospodarka leśna, turystyka, szkody przemysłowe i górnicze, pożary.  

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
ma wiedzę ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych 
na różnych poziomach organizacji, przyrody nieożywionej 
oraz zadaniach dotyczących ochrony lasu.  L1_W06 

EK2 
ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska leśnego, jego 
zagrożeniach i sposobach ochrony. L1_W07 

EK3 
opisuje zagrożenia środowiska leśnego spowodowane 
działalnością człowieka i sposoby przeciwdziałania 
szkodom L1_W12 

EK4 
posiada umiejętności wyszukiwania, obserwacji, analizy i 
wykorzystywania potrzebnych informacji biologicznych i 
chemicznych potrzebnych w ochronie lasu 

L1_U01 

EK5 
potrafi identyfikować zagrożenia abiotyczne i biotyczne 
oraz źródła ich pochodzenia  

L1_U07 

EK6 
ma świadomość społecznej, zawodowej i etycznej 
odpowiedzialności za jakość i stan naturalnego 
środowiska leśnego  

L1_K07 
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Udział w ćwiczeniach 15 X 1h= 15 

Udział w wykładach 15 X 1h= 15 

Opracowanie projektu 10h 10 



Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami 5h 5 

Przygotowanie do kolokwium z ćwiczeń 15h 15 

Przygotowanie do zaliczenia wykładu  15 15 

  RAZEM:  75 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5 

 

ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+10+15 

40 1,6 

Literatura 
podstawowa: 

Dominik J. 1977. Ochrona lasu . PWRiL  
Schneider Z. 1991. Atlas uszkodzeń drzew i krzewów. PWN.  
Mańka K. 1976. Fitopatologia leśna. PWRiL                                                                                     

Literatura 
uzupełniająca: 

Instrukcja ochrony lasu. 1988. PWRiL 
Szukiel E. 1973. Ochrona drzewostanów przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę. 
PWRiL                                                                       

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 kolokwium zaliczające wykład W 

EK2 kolokwium zaliczające wykład W 

EK3 kolokwium zaliczające ćwiczenia, projekt C 

EK4 kolokwium zaliczające ćwiczenia, projekt C 

EK5 kolokwium zaliczające ćwiczenia, projekt C 

EK6 kolokwium zaliczające ćwiczenia C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr inż. Adam Kwiatkowski 

Data 
opracowania 

programu: 
20.02.2012 

Program 
opracował(a): 

dr inż. Michał  Sawoniewicz 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
studia I stopnia stacjonarne  

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicki 

Nazwa 
przedmiotu: 

Fitopatologia leśna  Kod przedmiotu: L4027 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obowiązkowy Semestr: IV Punkty ECTS  4   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C-   L- 30 P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-"  - 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Uzyskanie wiedzy dotyczącej podstaw budowy grzybów: umiejętność rozpoznawania 
najważniejszych patogenicznych grzybów leśnych oraz powodowanych przez nie uszkodzeń 
drzew, poznanie wybranych metod wykrywania i identyfikowania patogenów oraz ograniczania 
ich występowania. Poznanie roli grzybów w ekosystemach leśnych oraz podstaw ochrony 
gatunków zagrożonych wyginięciem. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - egzamin ustny, ćwiczenia -  sprawdziany pisemne.  Przygotowanie zbioru i zaliczenie 
z rozpoznawania  grzybów. 

Treści 
programowe:  

 Charakterystyka grzybów.  Grzyby w biocenozie lasu, grzyby owadobójcze, zarys systematyki, 
charakterystyka wybranych rzędów, rodzin i gatunków występujących w lesie. Patogeny pędów 
i nasion, pni i korzeni. Patogeniczne grzyby drzewostanów iglastych i liściastych. Ochrona 
drewna przed grzybami rozkładu. Introdukcje obcych gatunków patogenów . Metody prewencji i 
ograniczania rozwoju szkodliwych grzybów w leśnictwie. Rola grzybów w ekosystemach 
leśnych. Ochrona zagrożonych gatunków. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu fitopatologii, takie 
jak choroba, etiologia, symptomatologia itp. 

L1_W05, L1_W06 

EK2 opisuje wybrane metody zintegrowanej ochrony roślin L1_U07,L1_U01, L1_U05 

EK3 
rozpoznaje i klasyfikuje grzybowe patogeny w 
ekosystemie 

L1_U07, L1_U06,L1_U01 

EK4 
znajduje uszkodzenia drzew, rozróżnia ich przyczyny, 
określa podstawowe gatunki patogenów powodujących 
wskazane uszkodzenia 

L1_U07, L1_U11 

EK5 zestawia i omawia zasady ochrony gatunków L1_W05, L1_W16,L1_K01 
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Udział w zajęciach laboratoryjnych 15x2h 30 

Udział w zajęciach wykładowych 15x1h 15 

Opracowanie sprawozdań 10 10 



Udział w konsultacjach związanych z laboratorium 5h 5 

Przygotowanie do sprawdzianów i zajęć laboratoryjnych 15h 15 

Przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie 13+2h 15 

Zebranie materiału świeżego i zaliczenie gatunków zebranych 
grzybów 

10h 10 

  RAZEM:  100 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 30+15+5+2 

 

ECTS  

52 2,1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 30+10+15+10 

65 2,6 

Literatura 
podstawowa: 

1.  Mańka K. Fitopatologia Leśna wyd. VI,  PWRiL, 2005.     
2.   Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. Fitopatologia ogólna. Wydawnictwo Akademii 
Rolniczej w Poznaniu, 2001. 
3.Kozłowska M., Konieczny G. Biologia odporności roślin na patogeny i szkodniki. 
Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, 2003. 

Literatura 
uzupełniająca: 

1.  Ainsworth G.C. A general purpose classification of fungi. Bibliography of Systematic 
Mycology. Kew, Surrey: Commonwealth Mycological Institute, 1966 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 kolokwium zaliczające wykład, sprawdzian przed cw. Lab W,L 

EK2 kolokwium zaliczające wykład, sprawdzian przed cw. Lab W,L 

EK3 sprawozdanie z ćwiczenia L 

EK4 sprawozdanie z ćwiczenia lab., obserwacja pracy na zajęciach L 

EK5  Egzamin W 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB  Hajnówka Osoby prowadzące: dr hab.Tomasz Oszako, prof. PB 

Data 
opracowania 

programu: 
20.02.2012 

Program 
opracował(a): 

dr hab.Tomasz Oszako, prof. PB 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
studia I stopnia stacjonarne  

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
Ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Ekonomia Kod przedmiotu: L 4055 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obowiązkowy Semestr: IV Punkty ECTS  4   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C- 30 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" -  

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Opis zakładanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jakie student powinien nabyć 
po zaliczeniu tego przedmiotu  Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i prawami z zakresu 
mikro i makroekonomii. Nabycie umiejętności  analizy zachodzących zjawisk w gospodarce. 
Umiejętność interpretowania wskaźników mikro i makroekonomicznych. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - egzamin pisemny,  ćwiczenia -  kolokwia zaliczające, zaliczenie tematycznej 
prezentacji 

Treści 
programowe:  

Ekonomia jako dyscyplina naukowa. Podstawowe pojęcia i prawa ekonomiczne. Mikro i 
makroekonomia, ekonomia pozytywna i normatywna. Prawa rządzące produkcją, podziałem, 
wymianą i konsumpcją. Rynek –popyt i podaż, elastyczności popytu i podaży, równowaga 
rynkowa.  Czynniki produkcji, koszty i ich rodzaje. System finansowy w Polsce. Budżet 
państwa i polityka fiskalna, deficyt budżetowy, inflacja. Cykliczny wzrost gospodarki. Cykle 
koniunkturalne w gospodarce Mierniki makroekonomiczne rozwoju gospodarczego. Analiza 
rachunków narodowych, produkt krajowy brutto. Wzrost gospodarczy – analiza. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK-1 Student definiuje podstawowe pojęcia ekonomiczne L1_W17 

EK-2 
Student  objaśnia prawa rządzące produkcją, podziałem i 
konsumpcją 

L1_W17 

EK-3 
Student potrafi analizować zachodzące relacje rynkowe i 
dokonywać ich oceny 

K_U14 

EK-4 
Student wyjaśnia i analizuje związki przyczynowo - 
skutkowe polityki fiskalnej państwa 

L1_W17, L1_U14 

EK-5 
Student pozyskuje i interpretuje makroekonomiczne 
wskaźniki  wzrostu i rozwoju gospodarczego 

L1_U14 

EK-6 
Student potrafi przygotować tematyczne wystąpienie 
multimedialne i przeprowadzić dyskusję w zespole 

L1_W17, L1_K06 
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Udział w wykładach 15x1h 15 

Udział w ćwiczeniach 15x2h 30 

Przygotowanie do ćwiczeń 10h 20 



Przygotowanie do kolokwium 15h 15 

Przygotowanie do egzaminu i udział w nim  13+2h 15 

Udział na konsultacjach  5h 5 

  RAZEM:  100 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+30+5+2 

 

ECTS  

52 2,1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 30+20+15 

65 2,6 

Literatura 
podstawowa: 

1. Begg, Fischer, Dornbusch.: Mikroekonomia, PWE. 2003 
2. Begg, Fischer, Dornbusch.: Makrekonomia, PWE. 2003. 
3.Caban W.: Ekonomia dla studiów licencjackich, PWE. 2001. 

Literatura 
uzupełniająca: 

  

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK-1 Egzamin zaliczający wykład W 

EK-2 Egzamin zaliczający wykład W 

EK-3 Egzamin zaliczający wykład, kolokwium w ramach ćwiczeń W, C 

EK-4 Kolokwium w ramach ćwiczeń C 

EK-5 Kolokwium w ramach ćwiczeń C 

EK-6 Ocena wystąpienia i pracy w grupie C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr inż.. Sławomir J. Snarski 

Data 
opracowania 

programu: 
15.02.2012 

Program 
opracował(a): 

dr inż.. Sławomir J. Snarski 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na 

obszarach przyrodniczo 
cennych 

Ścieżka 
dyplomowania: 

ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Zarządzanie środowiskiem Kod przedmiotu: L4056A 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obieralny Semestr: IV Punkty ECTS  4   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  30 C- 30 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub 
"-" 

-  

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Opis zakładanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jakie student powinien nabyć 
po zaliczeniu tego przedmiotu  Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania 
środowiskowego w przedsiębiorstwie i w gminie . Znajomość oraz umiejętność interpretowania 
procedur zawartych w ISO 14001, EMAS, HACCP. Umiejętność konstruowana programów 
środowiskowych. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - zaliczenie pisemne, ćwiczenia - zaliczenie kolokwium, zaliczenie prezentacji 
wybranego systemu zarządzania środowiskowego. 

Treści 
programowe:  

Zarządzanie środowiskiem w świetle koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju. 
Teoretyczne podstawy organizacji systemu zarządzania środowiskiem. Organy, urzędy i 
instytucje podejmujące decyzje w zakresie zarządzania środowiskiem. Strategia rozwoju gminy 
w aspekcie zarządzania środowiskowego.  Zarządzanie środowiskowe zgodne z normą ISO 
14001. Europejski system ekozarządzania i audytu EMAS. System zarządzania jakością i 
bezpieczeństwem higienicznym żywności HACCP według normy ISO 9000 oraz normy ISO 
9001. Zastosowanie systemu HACCP w przetwórstwie mleka 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK-1 
Student klasyfikuje podstawowe systemy zarządzania 
środowiskowego 

L1_W17, L1_U14 

EK-2 
Student potrafi wskazać instytucje i organy podejmujące 
decyzje w zakresie zarządzania środowiskiem 

L1_W17 

EK-3 
Student posiada umiejętność rozpoznawania i 
stosowania procedur w poszczególnych systemach 
zarządzania środowiskowego 

L1_U14 

EK-4 
Student analizuje i interpretuje normy a zarządzania 
środowiskowego ISO 9001 i EMAS 

L1_U14 

EK-5 
Student posiada umiejętność oceny funkcjonowania 
systemu HACCP w wybranym podmiocie przetwórstwa 
mleka 

L1_U14 



EK-6 
Student potrafi przeanalizować wybraną dokumentację 
zarządzania środowiskowego i przeprowadzić dyskusję w 
zespole 

L1_U14, L1_K06 
B

ila
ns

 n
ak

ła
du

 p
ra

cy
 s

tu
de

nt
a 

(w
 

go
dz

in
ac

h)
 

Udział w wykładach 2x15h 30 

Udział w ćwiczeniach 2x15h 30 

Przygotowanie do ćwiczeń 15h 15 

Przygotowanie do kolokwium 10h 10 

Przygotowanie do zaliczenia wykładu  15h 15 

Udział w konsultacjach  5h 5 

  RAZEM:  105 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 30+30+5  

ECTS  

65 2,6 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 30+15+10 

55 2,2 

Literatura 
podstawowa: 

1.B. Poskrobko (red.), Zarządzanie środowiskiem- teraźniejszość i przyszłość, Praca zbiorowa, 
Politechnika Białostocka, Białystok 2003. 
2. A. Kowalkowski, Z Janczy (red.), Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego w 
regionie z uwzględnieniem organizacji funkcjonujących w gminie i powiecie, Kielce – 
Warszawa 2002. 
3. B. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998. 
4. J. Lewandowski, Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie, Politechnika Łódzka, Łódź 
2000. 

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Wspólnotowy system ekozarządzania i audytu MAS – poradnik dla administracji, Kraków 
2005 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK-1 Kolokwium zaliczające wykład i ćwiczenia W, C 

EK-2 Kolokwium zaliczające wykład W 

EK-3 Kolokwium zaliczające ćwiczenia C 

EK-4 Kolokwium zaliczające ćwiczenia C 

EK-5 Kolokwium zaliczające ćwiczenia C 

EK-6 
Ocena analizy dokumentacji systemu zarządzania środowiskiem i 
przedstawionych wniosków. 

C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr inż. Sławomir J. Snarski 

Data 
opracowania 

programu: 
16.02.2012 

Program 
opracował(a): 

dr inż. Sławomir J. Snarski 

 



 

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
studia I stopnia stacjonarne  

Specjalność: 
Gospodarowanie na 

obszarach przyrodniczo 
cennych 

Ścieżka 
dyplomowania: 

ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Zarządzanie publiczne Kod przedmiotu: L4056B 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obieralny Semestr: IV Punkty ECTS  4   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  30 C- 30 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub 
"-" 

  

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Opis zakładanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jakie student powinien nabyć 
po zaliczeniu tego przedmiotu :   Uzyskanie wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania władzy 
publicznej , ze szczególnym uwzględnieniem władzy samorządowej; umiejętność rozróżniania 
sektorów władzy publicznej i jej organów, rozpoznawanie kompetencji poszczególnych szczebli 
samorządu terytorialnego. Poznanie roli poszczególnych organów samorządu terytorialnego w 
wykonywaniu zadań publicznych. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - zaliczenie pisemne, ćwiczenia - zaliczenie kolokwium, przygotowanie i zaliczenie 
tematycznej prezentacji. 

Treści 
programowe:  

Pojęcie i istota zarządzania publicznego. Modele zarządzania publicznego. Zakres 
zarządzania publicznego.  Jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki publiczne. 
Podstawy organizacyjno-prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego. Struktura 
organizacyjna jednostek samorządu terytorialnego. Rola i zadania organów poszczególnych 
szczebli samorządu terytorialnego. Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie 
terytorialnym. Rola samorządów terytorialnych w procesach rozwoju regionalnego. 
Finansowanie zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zadań samorządu 
terytorialnego. Menadżerowie organizacji publicznych. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK-1 
student zna modele zarzadzania publicznego i podział 
kompetencji poszczególnych organów samorządu 
terytorialnego 

L1_W17 

EK-2 
Student zna podstawy prawne funkcjonowania 
samorządu terytorialnego w Polsce 

L1_W17 

EK-3 
Student potrafi wyliczyć zadania samorządu 
terytorialnego i dokonać ich merytorycznej analizy 

L1_U14 

EK-4 
Student identyfikuje i interpretuje system zarzadzania 
strategicznego w samorządach 

 L1_W17, L1_U14 

EK-5 Student omawia i analizuje procesy rozwoju regionalnego L1_U14 



EK-6 
Student przedstawia i analizuje źródła finansowania 
zadań publicznych 

L1_U14 

EK-7 
Student potrafi przygotować tematyczne wystąpienie 
multimedialne i przeprowadzić dyskusję w zespole 

L1_K06 
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Udział w wykładach 2x15h 30 

Udział w ćwiczeniach 2x15h 30 

Przygotowanie do ćwiczeń 15h 15 

Przygotowanie do kolokwium 10h 10 

Przygotowanie do zaliczenia wykładu  15h 15 

Udział w konsultacjach  5h 5 

  RAZEM:  105 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 30+30+5  

ECTS  

65 2,6 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 30+15+10 

55 2,2 

Literatura 
podstawowa: 

1. Kożuch Barbara.: Zarządzanie publiczne w zarysie. Wyd. Fundacja Współczesne 
Zarządzanie. Białystok 2003. 
2.Zalewski Alojzy (red).: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. 
Wyd. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005. 

Literatura 
uzupełniająca: 

  

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK-1 Kolokwium zaliczające wykład W 

EK-2 Kolokwium zaliczające wykład W 

EK-3 Kolokwium zaliczające wykład i zaliczające ćwiczenie W, C 

EK-4 Kolokwium zaliczające ćwiczenie C 

EK-5 Kolokwium zaliczające ćwiczenie C 

EK-6 Kolokwium zaliczające ćwiczenie, ocena wystąpienia C 

EK-7 Ocena wystąpienia i pracy w grupie C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr inż.. Sławomir J. Snarski 

Data 
opracowania 

programu: 
15.02.2012 

Program 
opracował(a): 

dr inż.. Sławomir J. Snarski 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

leśnictwo Poziom i forma studiów  studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na 

obszarach przyrodniczo 
cennych 

Ścieżka dyplomowania: Ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Podstawy organizacji pracy Kod przedmiotu: L4007A 

Rodzaj 
przedmiotu: 

obieralny Semestr: IV Punkty ECTS  3   
  

Liczba godzin 
w semestrze: 

W -  15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub 
"-" 

-  

Założenia i 
cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z podstawami prawnymi . Przedstawianie czynników zagrożeń w środowisku 
pracy. Zaprezentowanie systemu zarządzania  według normy ISO 18001. Nabycie przez studentów 
umiejętności oceny ryzyka zawodowego. Podstawy ergonomii. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - zaliczenie pisemne; ćwiczenia - kolokwium 

Treści 
programowe:  

Pojęcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Kodeks pracy. Czynniki zagrożeń w środowisku 
pracy. Ocena ryzyka zawodowego. Wypadek przy pracy i badania powypadkowe.  System 
zarządzania bezpieczeństwem higieną pracy według normy PN-18001. Polityka w zakresie BHP. 
Koszty BHP.  

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 
Stosować czasowniki2) z podanego niżej zbioru. Każdy efekt 
kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 zna podstawy prawne bhp L1_W14 L1_W17 

EK2 
rozumie czynniki zagrożeń w środowisku pracy oraz pojęcie 
ryzyka 

L1_W14 

EK3 zna elementy systemu zarządzania bhp L1_W14 

EK4 
potrafi dokonać identyfikacja zagrożeń za pomocą listy 
kontrolnej na wybranym stanowisku pracy  

L1_U09 L1_W08 

EK5 
potrafi ocenić ryzyko zawodowe na wybranych stanowisku 
pracy oraz określić środki kontroli ryzyka 

L1_U09 L1_W08 

EK6 
potrafi sporządzić protokół ustalenia okoliczności i przyczyn 
wypadku przy pracy 

L1_U09 L1_W08 

EK7 potrafi pracować w zespole L1_K06  

EK8 potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy L1_K05 
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uczestnictwo w wykładach 15 x 1h 15 

udział w ćwiczeniach 15 x 1h 15 

korzystanie z konsultacji 5 x 1h 5 



przygotowanie do ćwiczeń, prace domowe 15h x 2 30 

przygotowanie do kolokwium 
        

10 10 

przygotowanie do zaliczenia wykładu  15 15 

  RAZEM:  90 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela 15h+15h+5h  

ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 
15h+5h+30h+10h 

60 2,5 

Literatura 
podstawowa: 

Ejdys J., U. Kobylińska, A. Lulewicz, Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i 
bezpieczeństwem  pracy. Teoria i praktyka, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2006.  
Ejdys J., A. Lulewicz, Zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki 
Białostockiej, Białystok 2005. 
Idczak D.: Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy. ODiDK, Gdańsk 1999. 

Literatura 
uzupełniająca: 

PN-N-18001: 2004 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. PKN 2004. 
PN-N-18002: 2000 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do 
oceny ryzyka zawodowego. PKN 2000.  
Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu 
gospodarki leśnej, Zarządzenie nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lipca 
1997 roku, Lasy Państwowe. 

nr efektu 
kształcenia 

metoda weryfikacji efektu kształcenia 

forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 zaliczenie wykładu w 

EK2 zaliczenie wykładu w 

EK3 zaliczenie wykładu w 

EK4 kolokwium Ć 

EK5 kolokwium Ć 

EK6 kolokwium Ć 

EK7 ćwiczenia wykonywane przez studentów Ć 

EK8 ćwiczenia wykonywane przez studentów Ć 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr hab. inż. Mikołaj Jalink.  

Data 
opracowania 

programu: 
18.02.2012 r. 

Program 
opracował(a): 

dr inż. Małgorzata Rauba 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

leśnictwo Poziom i forma studiów  studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na 

obszarach przyrodniczo 
cennych 

Ścieżka dyplomowania: Ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

BHP i ochrona pracy Kod przedmiotu: L4007B 

Rodzaj 
przedmiotu: 

obieralny Semestr: IV Punkty ECTS  3   
  

Liczba godzin 
w semestrze: 

W -  15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub 
"-" 

  

Założenia i 
cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z podstawami prawnymi bhp. Przedstawia czynników zagrożeń w 
środowisku pracy. Zaprezentowanie systemu zarządzania bhp według normy ISO 18001. Nabycie 
przez studentów umiejętności oceny ryzyka zawodowego. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - zaliczenie pisemne; ćwiczenia - kolokwium 

Treści 
programowe:  

Pojęcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Kodeks pracy. Czynniki zagrożeń w środowisku 
pracy. Ocena ryzyka zawodowego. Wypadek przy pracy i badania powypadkowe.  System 
zarządzania bezpieczeństwem higieną pracy według normy PN-18001. Polityka w zakresie BHP. 
Koszty BHP.  

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 
Stosować czasowniki2) z podanego niżej zbioru. Każdy efekt 
kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia3) 

EK1 zna podstawy prawne bhp L1_W14 L1_W17 

EK2 
rozumie czynniki zagrożeń w środowisku pracy oraz pojęcie 
ryzyka 

L1_W14 

EK3 zna elementy systemu zarządzania bhp L1_W14 

EK4 
potrafi dokonać identyfikacja zagrożeń za pomocą listy 
kontrolnej na wybranym stanowisku pracy  

L1_U09 L1_W08 

EK5 
potrafi ocenić ryzyko zawodowe na wybranych stanowisku 
pracy oraz określić środki kontroli ryzyka 

L1_U09 L1_W08 

EK6 
potrafi sporządzić protokół ustalenia okoliczności i przyczyn 
wypadku przy pracy 

L1_U09 L1_W08 

EK7 potrafi pracować w zespole L1_K06  

EK8 potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy L1_K05 
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uczestnictwo w wykładach 15 x 1h 15 

udział w ćwiczeniach 15 x 1h 15 

korzystanie z konsultacji 5 x 1h 5 

przygotowanie do ćwiczeń, prace domowe 15h x 2 30 



przygotowanie do kolokwium 
        

10 10 

przygotowanie do zaliczenia wykładu  15 15 

  RAZEM: 1) 90 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela 15h+15h+5h 

 

ECTS 4,5) 

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 
15h+5h+30h+10h 

60 2,5 

Literatura 
podstawowa: 

Ejdys J., U. Kobylińska, A. Lulewicz, Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i 
bezpieczeństwem  pracy. Teoria i praktyka, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2006.  
Ejdys J., A. Lulewicz, Zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki 
Białostockiej, Białystok 2005. 
Idczak D.: Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy. ODiDK, Gdańsk 1999. 

Literatura 
uzupełniająca: 

PN-N-18001: 2004 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. PKN 2004. 
PN-N-18002: 2000 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do 
oceny ryzyka zawodowego. PKN 2000.  
Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu 
gospodarki leśnej, Zarządzenie nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lipca 
1997 roku, Lasy Państwowe. 

nr efektu 
kształcenia 

metoda weryfikacji efektu kształcenia 

forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 zaliczenie wykładu w 

EK2 zaliczenie wykładu w 

EK3 zaliczenie wykładu w 

EK4 kolokwium Ć 

EK5 kolokwium Ć 

EK6 kolokwium Ć 

EK7 ćwiczenia wykonywane przez studentów Ć 

EK8 ćwiczenia wykonywane przez studentów Ć 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr hab.  inż. Mikołaj Jalinik 

Data 
opracowania 

programu: 
18.02.2012 r. 

Program 
opracował(a): 

dr inż. Małgorzata Rauba 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
 studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na 

obszarach przyrodniczo 
cennych 

  ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Język angielski B2 Kod przedmiotu: L5002 

Rodzaj 
przedmiotu: 0) 

obieralny Semestr: V Punkty ECTS  1   
  

Liczba godzin 
w semestrze: 

W -    C- 30 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub 
"-" 

Potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie co 
najmniej A2 / B1 

Założenia i 
cele 

przedmiotu: 

Doskonalenie wszystkich sprawności językowych:  rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i 
pisanie w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego, zgodnego z kierunkiem studiów. 

Forma 
zaliczenia 

Zaliczenie egzaminu z oceną: testy śródsemestralne, test modułowy, wypowiedzi pisemne i 
ustne, prace domowe, prezentacja. 

Treści 
programowe:  

 Innowacje, wynalazki, sposoby rozwiązywania problemów, proces projektowania, produkty 
uboczne w leśnictwie. 
Gramatyka: past / present perfect continuous, past participle, present / past simple - strona 
bierna, czasowniki modalne, present continuous - strona bierna, present participle, non-
defining relative clauses 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 
Stosować czasowniki2) z podanego niżej zbioru. Każdy 
efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia3) 

EK1 
posiada znajomość struktur leksykalno-gramatycznych 
umożliwiających rozumienie i tworzenie złożonych 
tekstów    

L1_W01 

EK2 
formułuje rozbudowane wypowiedzi, również związane ze 
swoją specjalnością 

L1_W20, L1_U17 

EK3 
potrafi przygotować pisma z zakresu korespondencji 
służbowej 

L1_U17 

EK4 
potrafi omówić rysunki, wykresy, diagramy związane z 
tematyką swojego kierunku studiów 

L1_W22, L1_U16 

EK5 
potrafi tłumaczyć teksty o tematyce związanej ze 
specjalnością na język angielski 

L1_W22, L1_U16 

EK6 
stosuje wybrane umiejętności miękkie w kontaktach 
interpersonalnych 

L1_U17, L1_K06 
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) Udział w ćwiczeniach w ramach lektoratu języka obcego 15 x 2h = 30 

Udział w konsultacjach związanych z lektoratem 5 x 1h = 5 

  RAZEM:  35 



Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela : 30+5  

ECTS  

35 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 30 

30 1 

Literatura 
podstawowa: 

1. Bonamy D. : Technical English 3. Pearson Longman, 2011 
2. Fisiak J., Adamska-Sałaciak A., Idzikowski M., Jagła E., Jankowski M., Lew R. : Słownik 
Współczesny angielsko-polski polsko-angielski. Pearson Longman, 2006 
3.Hewings M. : Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 2005 

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Weber M., Brzosko Ł.. : English for engineers. Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Bialostockiej, Białystok, 2010 
2. Sieńko E., Bramska H. : RU read E?. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 
2004. 

nr efektu 
kształcenia 

metoda weryfikacji efektu kształcenia 

forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 test śródsemestralny, wypowiedzi ustne i pisemne, test modułowy C 

EK2 prezentacja, wypowiedzi ustne  C 

EK3 wypowiedzi pisemne  C 

EK4 wypowiedzi pisemne i ustne , prezentacja C 

EK5 wypowiedzi ustne i pisemne C 

EK6 zaliczenie egzaminu pisemnego C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: 
mgr Emilia Lewczuk                              

mgr Mateusz Sochoń 

Data 
opracowania 

programu: 
30-01-2012 

Program 
opracował(a): 

zespół języka angielskiego SJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zamiejscowy Wydział Leśny 

Nazwa programu 
kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
 studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Język rosyjski B2 Kod przedmiotu: L5002 

Rodzaj 
przedmiotu: 

obieralny 
Semestr

: 
V Punkty ECTS  1   

  

Liczba godzin w 
semestrze: 

W -  0 C- 30 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Potwierdzona znajomość języka rosyjskiego na poziomie co najmniej A2/B1 

Założenia i cele 
przedmiotu: 

Doskonalenie wszystkich sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i 
pisania w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego, zgodnego z kierunkiem studiów. 

Forma zaliczenia 
Egzamin końcowy z oceną: testy śródsemestralne, test modułowy, wypowiedzi pisemne i 
ustne, prace domowe 

Treści 
programowe:  

Zakres tematyczny: Korespondencja służbowa /listy, pisma/. Leksyka specjalistyczna. 
Zagadnienia gramatyczne: Imiesłów przymiotnikowy. Imiesłów przysłówkowy. Utrwalenie 
poznanych struktur morfologicznych i syntaktycznych na bazie omawianych tekstów. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 
Stosować czasowniki2) z podanego niżej zbioru.  

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 

Posiada uporządkowana wiedzę ogólną w zakresie leksyki 
i struktur gramatycznych, związaną ze swobodnym 
poruszaniem się w sytuacjach językowych w kraju i za 
granicą. 

L1_W22 

EK2 
Rozumie i stosuje wybrane konstrukcje leksykalno-
gramatyczne typowe dla korespondencji służbowej oraz 
dla specjalności, którą studiuje. 

L1_W22 

EK3 
Rozpoznaje i klasyfikuje wzory listów i dokumentacji 
służbowej 

L1_W22, L1_U18 

EK4 
Przygotowuje w formie pisemnej krótkie listy na zadany 
temat, związany z kierunkiem studiów. 

L1_W22, L1_U18 

EK5 
Rozpoznaje i analizuje treść dokumentów związanych ze 
specjalnością, którą studiuje. 

L1_U16 

EK6 
Prezentuje w formie ustnej i pisemnej ulubione 
zagadnienia z wybranej specjalności. 

L1_U17 

EK7 
Współpracuje w grupie, przygotowując zadania pisemne i 
ustne. Dyskutuje, stosując wybrane techniki 
argumentacyjne. 

L1_K03, L1_K06 



EK8 
Stosuje wybrane umiejętności miękkie w kontaktach 
interpersonalnych. 

L1_K03, L1_K06 
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Udział w ćwiczeniach w ramach lektoratu języka obcego 15 x 2h = 30 

Udział w konsultacjach związanych z lektoratem 5 x 1h = 5 

  RAZEM:  35 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela : 30+5  

ECTS  

35 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 30 

30 1 

Literatura 
podstawowa: 

1. Cieplicka M., Torzewska W.: Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne 1. 
Wagros, Poznań, 2007. 
2. Cieplicka M., Torzewska W.: Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne 2. 
Wagros, Poznań, 2008. 
3. Milczarek W.: Język rosyjski od A do Z. Repetytorium. Kram, Warszawa, 2007.  
4. Mroczek T.: Русская коммерческая корреспонденция. Dolnośląskie Wydawnictwo 
Edukacyjne, Wrocław, 2009.5. Teksty specjalistyczne z Internetu, książek rosyjskich 

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Kowalska N., Samek D.: Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. REA, Warszawa, 
2004. 
2. Kuca Z.: Język rosyjski dla średniozaawansowanych. WSiP, Warszawa, 2007. 
3. Materiały z rosyjskojęzycznych portali internetowych, prasy i książek. 
4. Samek D.: Rozmówki polsko-rosyjskie. REA, Warszawa, 2009.     
5.  Słownik naukowo-techniczny rosyjsko-polski. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 
Warszawa, 1999 

nr efektu 
kształcenia 

metoda weryfikacji efektu kształcenia 

forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 testy śródsemestralne, test modułowy, wypowiedzi pisemne i ustne C 

EK2 testy śródsemestralne, wypowiedzi pisemne i ustne C 

EK3 wypowiedzi pisemne i ustne C 

EK4 wypowiedzi pisemne i ustne, notatki C 

EK5 wypowiedzi ustne i pisemne C 

EK6 prezentacje, wypowiedzi ustne i pisemne C 

EK7 wypowiedzi ustne, obserwacja pracy na zajęciach C 

EK8 Egzamin pisemny C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: mgr Eugenia Suchodoła 

Data 
opracowania 

programu: 
19.02.2012 Program opracował(a): mgr Benigna Chaniewska 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
studia I stopnia, stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Systemy Informacji Przestrzennej Kod przedmiotu: L5039 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obowiązkowy Semestr: V Punkty ECTS  4   
  

Liczba godzin 
w semestrze: 

W -  15 C -   L -   P -   Ps - 15 S -   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" Technologia informacyjna 

Założenia i 
cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu systemów informacji przestrzennej z 
naciskiem na praktyczne umiejętności pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych w 
podstawowych formatach ich wymiany przy użyciu ogólnie dostępnych narzędzi 
informatycznych. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - zaliczenie pisemne, laboratorium – wykonanie projektu 

Treści 
programowe:  

Wprowadzenie do GIS, podział i struktura; omówienie elementów składowych GIS; układy 
współrzędnych; rodzaje danych i ich źródła; praktyczne aspekty przechowywania i kontroli 
dostępu do danych; podstawowe typy geometrii danych wektorowych; symbolizacja warstw 
wektorowych, użycie symboli i parametrów; pakiety oprogramowana GIS, oprogramowanie 
freeware/open source; bazy danych; kompozycja arkusza mapy . 
 Symbolizacja warstw w oparciu o tablice atrybutów;  przygotowanie wydruków arkuszy map. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
wylicza powszechnie stosowane układy współrzędnych 
oraz rodzaje danych wraz z omówieniem ich specyfiki 

L1_W13 

EK2 
opisuje techniki pozyskiwania, przetwarzania i prezentacji 
danych przy użyciu specjalistycznego sprzętu i 
oprogramowania 

L1_W20 

EK3 
wymienia typy relacji mogące zaistnieć między grupami 
danych i opisuje różnice między tymi relacjami 

L1_W20 

EK4 
dokonuje klasyfikacji zadanej przestrzeni pod kątem 
wyodrębnienia spójnych tematycznie bloków informacji 

L1_W20, L1_U04, L1_U06 

EK5 
samodzielnie wykonuje digitalizację zadanej przestrzeni 
do uprzednio przygotowanych warstw tematycznych 

L1_U10, L1_U12 

EK6 
dokonuje symbolizacji warstw wektorowych z 
uwzględnieniem specyfiki informacji niezbędnej do 
przekazania 

L1_U11 



EK7 
potrafi przygotować stanowisko pracy i wyposażyć je w 
narzędzia informatyczne niezbędne do realizacji 
wyznaczonych zadań 

L1_K05, L1_K08 
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udział w wykładach 15 x 1h 15 

udział w zajęciach pracowni specjalistycznej 15 x 1h 15 

konsultacje  5h 5 

przygotowanie się do pracowni specjalistycznej 20h 20 

opracowanie projektu na zaliczenie zajęć pracowni specjalistycznej 25h 25 

przygotowanie się do zaliczenia wykładu 15h 20 

RAZEM:  100 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15 + 15 + 5 

  ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15 + 20+25 

60 2 

Literatura 
podstawowa: 

1. Okła K.: Geomatyka w Lasach Państwowych. Część I. Podstawy, Centrum Informacyjne 
Lasów Państwowych, Warszawa, 2010. 

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Czyżkowski B., Praktyczny przewodnik po GIS, PWN, Warszawa 2006. 
2. Nowotarska M.: Wprowadzenie do Quantum GIS, Szczecin-Wrocław, 2009. 
3. Dokumentacja oprogramowania Quantum GIS dostępna na stronie: www.qgis.org 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 pisemne zaliczenie wykładów W 

EK2 pisemne zaliczenie wykładów W 

EK3 pisemne zaliczenie wykładów W 

EK4 
pisemne zaliczenie wykładów, obserwacja pracy na zajęciach lab., 
ocena wykonanego projektu 

W, L 

EK5 
weryfikacja postępów pracy na zajęciach lab., ocena wykonanego 
projektu 

L 

EK6 ocena wykonanego projektu L 

EK7 obserwacja pracy na zajęciach lab., ocena wykonanego projektu L 

EK8     

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: 
dr inż. Joanna Pietrzak-Zawadka                   

dr inż. Dan Wołkowycki 

Data 
opracowania 

programu: 
12-02-2012 

Program 
opracował(a): 

Wiesław Klimiuk, mgr inż. 

 

 



 

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Hodowla lasu I Kod przedmiotu: L5022 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obowiązkowy Semestr: V Punkty ECTS  4   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  30 C- 30 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" - 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z przyrodniczymi podstawami hodowli lasu. Nabycie umiejętności 
rozpoznawania wymagań siedliskowych gatunków. lasotwórczych 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - zaliczenie ustne, ćwiczenia - wypadkowa z zaliczonych ćwiczeń (50%) i wiadomości 
teoretycznych (50%). 

Treści 
programowe:  

Charakterystyka i rozmieszczenie lasów w świecie i w Polsce. Najważniejsze formacje leśne 
na kuli ziemskiej. Naturalne obszary rozsiedlenia drzew w Polsce. Krainy i dzielnice 
przyrodniczo-leśne. Zespoły leśnie i typy siedliskowe lasu. Życie zespołowe drzew, ich wzrost i 
rozwój. Charakterystyka cech drzewostanów. Czynniki ekologiczne środowiska leśnego - 
środowisko atmosferyczne, glebowe. Wymagania siedliskowe naszych gatunków drzewiastych. 
Sposoby zagospodarowania lasu. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 student nazywa formacje leśne na świecie i w Polsce  L1_W0, L1_W06 

EK2 wymienia krainy przyrodniczo-leśne i zespoły roślinne L1_W02, L1_W06, L1_K07 

EK3 potrafi określić wymagania siedliskowe drzew L1_W02, L1_W09, L1_U13 

EK4 określa cechy wzrostowe i rozwojowe drzew L1_W02, L1_ W06, L1_W09 

EK5 umie scharakteryzować czynniki ekologiczne środowiska 
L1_W0, L1_W06, L1_W12, 

L1_U15 
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Udział w wykładach 15 x 2h = 30 

Udział w ćwiczeniach 15 x 2h = 30 

Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami 5 x 1h = 5 

Przygotowanie się do ćwiczeń 15 x 1h = 15 

Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń i obecność na zaliczeniu 15h+ 2h = 17 

Przygotowanie się do zaliczenia wykładów i obecność na zaliczeniu 15h+ 2h = 17 

  RAZEM:  114 



Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 30+30+5+2+2 

 

ECTS  

69 3 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 30+5+15+17+17 

84 3,5 

Literatura 
podstawowa: 

Ilmurzyński E., Włoczewski T. Hodowla Lasu. PWRiL Warszawa, 2003.  Jaworski A. 
Charakterystyka hodowlana drzew leśnych. Gutenberg, Kraków 1995.  Kondracki J. Geografia 
regionalna Polski. PWN Warszawa, 2001. Seneta W., Dolatowski J. Dendrologia.PWN 
Warszawa, 2009. Sokołowski AW. Lasy północno-wschodniej Polski. Centrum Informacyjne 
LP, Warszawa, 2006.   Zasady Hodowli Lasu. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy LP w 
Bedoniu, 2002. 

Literatura 
uzupełniająca: 

Pawłowski B.Botanika leśna.PWN Kraków,1952.   Szafer W. Ogólna geografia roślin.PWN 
Warszawa, 1964.  Mayer H. Waldbau auf soziologisch-okologischer Grundlage. Gustav Fischer 
Verlag. Stuttgart-New York, 1977. Szymański S. Ekologiczne podstawy hodowli lasu. PWRiL 
Warszawa, 1986.  Murat E. Poradnik Hodowcy Lasy.,Wydawwnictwo Świt, 1999. 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 testy pisemne z ćwiczeń C 

EK2 kolokwium zaliczające ćwiczenia C 

EK3 kolokwium zaliczające wykłady W 

EK4 kolokwium zaliczającej wykłady W 

EK5 kolokwium zaliczające wykłady W 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: 
dr hab. inż. Aleh Marozau 
dr inż. Dan Wołkowycki 

Data 
opracowania 

programu: 
23-02-2012  

Program 
opracował(a): 

dr hab. inż. Rafał Paluch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Selekcja, nasiennictwo i 
szkółkarstwo 

Kod przedmiotu: L5021 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obowiązkowy Semestr: v Punkty ECTS  5   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  30 C- 10 L-   P-   Ps-   T- 20 
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" - 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Dobór naturalny. Selekcja populacyjna i indywidualna. Leśna baza nasienna w Polsce. 
Pozyskiwanie, łuszczenie i ocena nasion. Szkółki leśne, rodzaje, warunku lokalizacji. Produkcja 
sadzonek na powierzchni otwartej, w warunkach kontrolowanych. Szkółki kontenerowe. 
Wegetatywne rozmnażanie drzew i krzewów. Nabycie praktycznych umiejętności w produkcji 
leśnego materiału odnowieniowego 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - egzamin ustny, ćwiczenia - wypadkowa z zaliczonych ćwiczeń (50%) i wiadomości 
teoretycznych (50%). 

Treści 
programowe:  

Selekcja. Udomowienie. Specjalizacja. Dobór naturalny. Negatywne i pozytywne 
oddziaływanie człowieka na strukturę genetyczną. Selekcja populacyjne i indywidualna. Las 
przyszłości. Nasiennictwo leśne. Leśna baza nasienna w Polsce. Pozyskiwanie nasion, 
wyłuszczenie nasion i ocena nasion. Spoczynek nasion i jego przezwyciężanie. 
Przechowywanie i przysposabianie nasion do wysiewu. Szkółkarstwo. Szkółki leśne, rodzaje, 
warunku lokalizacji. Organizacja prac szkółkarskich. Produkcja sadzonek na powierzchni 
otwartej, w warunkach kontrolowanych. Szkółki kontenerowe. Przechowywanie sadzonek. 
Ochrona szkółek. Wegetatywne rozmnażanie drzew i krzewów 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 student rozróżnia selekcję populacyjną od indywidualnej  L1_W01, L1_W04,  L1_W05 

EK2 potrafi w terenie pokazać WDN, GDN i drzewa mateczne L1_W0, L1_W05 

EK3 potrafi wykonać ocen jakości nasion L1_W01, L1_W05 

EK4 potrafi opracować projekt plantacji nasiennej L1_W01, L1_W05, L1_U02 

EK5 potrafi ocenić metody produkcji siewek  L1_W01, L1_U11, L1_K07 

B
ila

ns
 n

ak
ła

du
 p

ra
cy

 

st
ud

en
ta

 (
w

 

go
dz

in
ac

h)
 

Udział w wykładach 15 x 2h 30 

Udział w ćwiczeniach 5x2h= 10 

Udział w ćwiczeniach terenowych 10x2h= 20 

Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami 10 x 1h= 10 



Zebranie w lesie materiałów do ćwiczeń 5 x 4h= 20 

Przygotowanie się do ćwiczeń 10 x 1h= 10 

Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń 13h+2h= 15 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 8h +2h 10h 

  RAZEM:  125 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 30+10+20+10+2+2 

 

ECTS  

74 3 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 20+10+20+10+13+10 

75 3 

Literatura 
podstawowa: 

Załeski A. Zasady i metodyka oceny nasion w Lasach Państwowych. CILP 2000. Sobczak R. i 
in.  Szkółkarstwo leśne, ozdobne i zadrzewieniowe. Wydawnictwo Świt1992. Wesoły W., 
Hauke M. Szkółkarstwo leśne od A do Z. CILP 2009.  Fonder W.,  Matras J., Załęski A. . Leśna 
baza nasienna w Polsce. CILP 2007. Gunia S., Ilmurzyński E. Wybrane zagadnienia hodowli 
selekcyjnej drzew leśnych.                                                        SGGH+AR 1978 

Literatura 
uzupełniająca: 

Giertych M. Doskonalenie składu genetycznego populacji drzew leśnych. SGGW 1976.  Ford 
EB. Genetyka ekologiczna. PWRiL. Warszawa 1967. Puchniarski H. Ustawa o leśnym 
materiale rozmnożeniowym. Poradnik lesniczego.PWRiL warszawa 2006. Wright JW. Genetics 
of forest tree improvement. FAO, Rome 1962. 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 test zaliczeniowy z poszczególnych ćwiczeń C 

EK2 kolokwium zaliczające ćwiczenia C 

EK3 zaliczenie ćwiczeń terenowych T 

EK4 zaliczenie ćwiczeń terenowych T 

EK5 kolokwium zaliczające ćwiczenia C 

EK6 egzamin zaliczający wykłady W 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr hab. inż. Aleh Marozau 

Data 
opracowania 

programu: 
23-02-2012  

Program 
opracował(a): 

dr hab. inż. Rafał Paluch 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
Studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Pozyskiwanie drewna Kod przedmiotu: L5036 

Rodzaj 
przedmiotu:  

Obowiązkowy Semestr: V Punkty ECTS  4   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  30 C- 30 L-   P-   T-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie studentów ze sposobami, technikami i technologiami pozyskiwania drewna w 
Polsce i na świecie. Przekazanie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy związanej 
z tymi procesami, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń występujących przy 
pozyskiwaniu surowca drzewnego. Uświadomienie studentom, że przy pozyskiwaniu drewna 
należy widzieć także całość spraw związanych z ochroną przyrody i środowiska. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - egzamin ustny, ćwiczenia  - zaliczenie pisemne 

Treści 
programowe:  

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach z pozyskiwania drewna. 2. Historyczne i 
współczesne uwarunkowania związane z pozyskiwaniem drewna. 3. Baza surowcowa oraz 
nauka o drewnie jako surowcu odnawialnym. 4. Techniki i technologie pozyskiwania drewna. 5. 
procesy produkcyjne występujące przy pozyskiwaniu. 6. Pozyskiwanie drewna, a ochrona 
przyrody i środowiska w lasach. Zagrożenia ekologiczne. 7. Maszyny i urządzenia stosowane 
przy ścince, zrywce i wywozie drewna. 8. Przychód, ewidencja i rozchód pozyskanego drewna. 
9. Pozyskiwanie drewna w wybranych krajach Unii Europejskiej i świata. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
Student uczy się gatunków drzew i krzewów leśnych, 
jakie mogą być pozyskiwane w ramach racjonalnej 
gospodarki leśnej 

L1_W02  

EK2 
Analizuje zagrożenia mogące wystąpić przy pozyskiwaniu 
drewna, zapoznaje się z przykładami zaistniałych 
wypadków (BHP). 

L1_W14  

EK3 

Poznaje budowę pilarki motorowej, podstawowego 
narzędzia pracy przy pozyskiwaniu drewna oraz zasady 
jej działania i działanie innych maszyn o bardziej 
skomplikowanej budowie, np.: harvester. 

L1_W10  

EK4 

Klasyfikuje zagrożenia mogące zaistnieć w procesie 
pozyskiwania drewna w związku ochroną środowiska i 
przyrody, rozpoznaje zagrożenia i stara się zrozumieć jak 
tym zagrożeniom przeciwdziałać. 

L1_W19 
          

EK5 

Poznaje urządzenia stosowane przy ewidencji i 
rozchodzie pozyskanego drewna (rejestrator) oraz 
dokumenty stosowane w nadleśnictwach związane z 
pozyskiwaniem drewna. 

L1_U12  
      



EK6 
Porównuje procesy i technologie pozyskania drewna w 
różnych krajach świata. 

L1_W05  
        

EK7 
Potrafi samodzielnie sprawować nadzór nad procesami 
związanymi z pozyskiwaniem drewna w lesie. 

L1_U10  
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Udział w wykładach 15x2h 30 

Udział w ćwiczeniach 15x2h 30 

Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami  5h 5 

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 15h 15 

Przygotowanie do egzaminu z wykładu i udział w nim 18+2h 20 

  RAZEM:  100 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela:30+30+5+2  

ECTS  

67 4 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 30+15 

45 2 

Literatura 
podstawowa: 

1. Laurow, Z. 1999 Pozyskiwanie drewna i podstawowe wiadomości o jego przerobie. 
Wydawnictwo SGGW w Warszwie                                                                                                                                                                  
2. Laurow, Z. 2007 Pozyskanie drewna - praca zbiorowa. Wyd. SGGW w Warszawie 
3. Praca zbiorowa, 1997, Instrukcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu 
podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej.  

Literatura 
uzupełniająca: 

Basiński, J. 2009, Operator pilarki do ścinki drzew. Wydawnistwo KaBe. 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 Kolokwium zaliczające wykład i ćwiczenia W,C 

EK2 Kolokwium zaliczające wykład i ćwiczenia  W,C, 

EK3 Kolokwium zaliczające wykład i ćwiczenia  W,C, 

EK4 Kolokwium zaliczające wykład i ćwiczenia  W,C, 

EK5 Kolokwium zaliczające wykład i ćwiczenia  W,C, 

EK6 Kolokwium zaliczające wykład i ćwiczenia W,C 

EK7 Kolokwium zaliczające wykład i ćwiczenia  W,C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr hab. inż. Rafał Paluch 

Data 
opracowania 

programu: 
14-02-2012 program opracował: mgr inż. Jerzy Ługowoj 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
studia I stopnia stacjonarne  

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
Ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Użytkowanie uboczne lasu Kod przedmiotu: L5037 

Rodzaj 
przedmiotu:  

Obowiązkowy Semestr: V Punkty ECTS  3   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C- 15 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" - 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z technikami pozyskania surowców niedrzewnych i ich wykorzystaniem 
w gospodarce narodowej. Nabycie umiejętności pozyskiwania, przetwarzania i 
wykorzystywania wybranych surowców uzyskiwanych w ramach ubocznego użytkowania lasu. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - kolokwium końcowe; ćwiczenia - kolokwium końcowe (50%), projekt (50%) 

Treści 
programowe:  

Zakres ubocznego użytkowania lasu, dawniej i obecnie. Pozyskanie, przetwarzanie i 
wykorzystanie surowców niedrzewnych. Uprawa roślin i grzybów prowadzona w warunkach 
gospodarki leśnej. Wycena pozaprodukcyjnych funkcji lasu (ekonomiczna i ekologiczna). 
Innowacyjne sposoby wykorzystania produktów ubocznych. Ocena jakości wybranych 
surowców nie drzewnych. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-

kompetencje. Każdy efekt kształcenia musi być 
weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 zna typowe technologie ubocznej produkcji leśnej. L1_W05 

EK2 

posiada podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i 
społeczną odnoszącą się do ubocznego użytkowania 
lasu. 

L1_W17 

EK3 

ma wiedzę w zakresie funkcjonowania podmiotów 
gospodarczych zajmujących się pozyskaniem 
niedrzewnych produktów leśnych, ich zarządzania, 
nadzoru, logistyki, kontroli i certyfikacji   

L1_W18 

EK4 

potrafi dokonać wstępnej syntezy i analizy ekonomicznej 
podejmowanych działań dotyczących ubocznego 
użytkowania lasu 

L1_U14 
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Udział w wykładach 15 X 1h 15 

Opracowanie projektu 15h 15 

Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami 5h 5 

Przygotowanie do kolokwium z ćwiczeń 15h 15 



Przygotowanie do zaliczenia wykładu 10h 10 

  RAZEM:  75 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5 

 

ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+15+15 

45 1,8 

Literatura 
podstawowa: 

W. Grochowski: 1990, Uboczna produkcja leśna, PWN Warszawa                                                                                           
L. Antkowiak: 1996, Żywicowanie, AR Poznań                                                                                    

Literatura 
uzupełniająca: 

W. Grochowski, A. Grochowski:1994, Leśne grzyby, owoce, zioła, PWRiL Warszawa                                                                        

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 kolokwium zaliczające wykład w 

EK2 kolokwium zaliczające wykład W 

EK3 kolokwium zaliczające wykład W 

EK4 kolokwium zaliczające ćwiczenia, ocena projektu C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr hab. inż. Sławomir Bakier 

Data 
opracowania 

programu: 
20.02.2012 

Program 
opracował(a): 

dr inż. Michał  Sawoniewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
 studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
Ogłnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Ekonomika leśnictwa Kod przedmiotu: L5049 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obowiązkowy Semestr: V Punkty ECTS  4   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C- 15 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" - 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Opis zakładanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jakie student powinien nabyć 
po zaliczeniu tego przedmiotu : Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu ekonomiki produkcji 
leśnej i jej efektywności. Umiejętność definiowania i ustalania kosztów produkcji w 
gospodarstwie leśnym. Poznanie metod szacowania wartości lasu oraz metod szacowania 
strat w drzewostanach leśnych. 

Forma 
zaliczenia 

 Wykład - egzamin pisemny. Ćwiczenia - kolokwium zaliczeniowe ( zadania praktyczne). 

Treści 
programowe:  

Przedmiot i zakres ekonomiki leśnictwa. Ekonomika produkcji leśnej, funkcje lasu i 
gospodarstwa leśnego. Efektywność gospodarowania w leśnictwie i metody jej określania. 
Czynniki produkcji leśnej. Koszty własne produkcji leśnej, rodzaje kosztów. Teoretyczne 
podstawy ustalania cen na drewno. Podstawy szacowania wartości lasu i wartości 
drzewostanów; statyczne, empiryczne i tablicowe. Szacowanie strat w drzewostanach, według 
metod klasycznych. Ustalanie średniej ceny  podstawowych sortymentów drewna. Szacowanie 
wartości lasu za pomocą metod procentowych, rentowych, empirycznych i tablicowych. 
Szacowanie strat w drzewostanach powstałych w wyniku oddziaływania różnych czynników.  

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK-1 
Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki 
leśnictwa 

L1_W 17 

EK-2 
Student klasyfikuje koszty według ich rodzaju i je 
interpretuje 

L1_W 17 

EK-3 
Student zestawia i wylicza ekonomiczne  kategorie produkcji  
w leśnictwie. 

L1_W 17, L1_U 14 

EK-4 
Student potrafi wyliczać wartość drzewostanu z 
wykorzystaniem różnych metod.  

L1_U 14 

EK-5 Student potrafi oszacować straty w drzewostanach. L1_U 14 
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Udział w wykładach 7,5x2h 15 

Udział w ćwiczeniach 7,5x2h 15 

Przygotowanie do ćwiczeń 20h 20 



Przygotowanie do kolokwium 20h 20 

Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim 23 +2h 25 

Udział w konsultacjach  5h 5 

  RAZEM:  100 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5+2 

 

ECTS  

37 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+20+20 

55 2,2 

Literatura 
podstawowa: 

1. Marszałek T., Podgórski M.: Zarys ekonomiki leśnictwa. PWRiL, Warszawa 1978. 
2. Miller H. G., Płotkowski L.: Polityka leśna i gospodarowanie kapitałem własnym. OIKOS Sp. 
z.o.o., Warszawa, 1997. 
3. Szrama H. i inni.: Wybrane zagadnienia z ekonomiki leśnictwa, wyd. Akademii Rolniczej im. 
Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 2005. 

Literatura 
uzupełniająca: 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 
jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu. 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK-1 Egzamin zaliczający wykład W 

EK-2 Egzamin zaliczający wykład W 

EK-3 Egzamin zaliczający wykład, rozwiązanie zadań w ramach ćwiczeń W, C 

EK-4 
Rozwiązanie zadań w ramach ćwiczeń, weryfikacja aktywności na 
ćwiczeniach 

C 

EK-5 
Rozwiązanie zadań w ramach ćwiczeń, weryfikacja aktywności na 
ćwiczeniach 

C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr inż..Sławomir J. Snarski 

Data 
opracowania 

programu: 
15.02.2012 Program opracował(a): dr inż..Sławomir J. Snarski 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
  studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na 

obszarach przyrodniczo 
cennych 

Ścieżka 
dyplomowania: 

ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Monitoring stanu lasu Kod przedmiotu: L5058A 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obieralny Semestr: V Punkty ECTS  2   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C- 15 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub 
"-" 

- 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Uświadomienie studentom konieczności waloryzacji i monitorowania stanu środowiska 
leśnego. Zapoznanie  z nowoczesnymi technikami stosowanymi w monitoringu środowiska 
leśnego w XXI wieku. Nabycie umiejętności pomiarów i analizy wybranych parametrów stanu 
środowiska leśnego. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - zaliczenie pisemne; Ćwiczenia - wypadkowa z pomiarów w terenie (50%) oraz 
obliczeń i analiz uzyskanych wyników (50%). 

Treści 
programowe:  

Współczesne zasady gospodarowania zasobami naturalnymi. Podstawy waloryzacji 
środowiska.  Monitoring lasów w Polsce - cel, historia, zakres, organizacja. Pomiary na stałych 
powierzchniach obserwacyjnych I, II oraz III rzędu.  Aktualny raport o stanie lasów w Polsce i w 
Europie. Zastosowanie bioindykacji w monitoringu środowiska leśnego.  
Pomiary, obliczenia, prezentacja i interpretacja wyników monitoringu lasu w Puszczy 
Białowieskiej.  

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
student: zna zakres i organizację monitoringu lasu w 
Polsce 

L1_W12 

EK2 
znajduje w terenie stałą powierzchnię obserwacyjną I 
rzędu 

L1__W11 

EK3 
wykonuje pomiary obowiązujące na stałych 
powierzchniach obserwacyjnych I rzędu 

L1_W13 

EK4 
oblicza ładunki zanieczyszczeń i ocenia ich wpływ na 
stan zdrowotny lasu 

L1_W19 

EK5 potrafi pracować w zespole L1_K06 
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Udział w wykładach 15 x 1 h  15 

Udział w ćwiczeniach 15 x 1 h 15 

Opracowanie obliczeń i analiz 10h 10 

Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami 5h 5 



Przygotowanie do zaliczenia wykładów  10h 10 

  RAZEM:  55 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5 

 

ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+10 

25 1 

Literatura 
podstawowa: 

Wawrzoniak i in.: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2010 roku na podstawie badań 
monitoringowych. IBL, Sękocin Stary, 2011. 
Juszczak R.: Monitoring lasów. AR Poznań. 1999. 
Raport o stanie lasów w Polsce 2010. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, 
2011. 
Wawrzoniak J.:  Forest condition in Poland in 2003. Biblioteka Monitoringu Środowiska, 
Warszawa, 2004  

Literatura 
uzupełniająca: 

Kostrzewski A. i in.: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Biblioteka 
Monitoringu Środowiska, Warszawa, 1995.  
Ochrona Środowiska 2009. GUS Warszawa, 2009. 
Zadania gospodarcze lasów a funkcje ochrony przyrody. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 
2002.  

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 zaliczenie wykładów W 

EK2 obserwacja pracy na zajęciach  w terenie, zapis rejestratora C 

EK3 kontrola rejestratora, sprawozdanie z ćwiczeń w terenie C 

EK4 sprawozdania z obliczeń i analiz C 

EK5 obserwacja pracy na zajęciach  w terenie C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB  Hajnówka Osoby prowadzące: dr hab. inż. Rafał Paluch 

Data 
opracowania 

programu: 
15.02.2012 

Program 
opracował(a): 

dr inż. Józef Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
  studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
Ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Bioindykacja Kod przedmiotu: L5058B 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obieralny Semestr: V Punkty ECTS  2   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C- 15 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" - 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Uświadomienie studentom konieczności waloryzacji i monitorowania stanu środowiska 
przyrodniczego. Zapoznanie  ze wskaźnikowymi metodami oceny stanu środowiska leśnego . 
Nabycie umiejętności pomiarów i analizy wybranych biowskaźników. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - zaliczenie pisemne; Ćwiczenia - wypadkowa z pomiarów w terenie (50%) oraz 
obliczeń i analiz uzyskanych wyników (50%). 

Treści 
programowe:  

Współczesne zasady gospodarowania zasobami naturalnymi. Podstawy waloryzacji 
środowiska. Testy biologiczne jako metody określenia stanu środowiska przyrodniczego.  
Przyczyny i mechanizmy różnej tolerancji organizmów żywych na skażenie. Zastosowanie 
bioindykacji w monitoringu środowiska leśnego.   Aktualny raport o stanie lasów w Polsce i w 
Europie.  Pomiary, obliczenia, prezentacja i interpretacja wyników monitoringu lasu w Puszczy 
Białowieskiej   

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 student: zna skalę porostową L1_W06 

EK2 
zna podstawowe właściwości bioindykatorów i ich 
klasyfikację 

L1_W19 

EK3 
potrafi wykonywać proste zadania badawcze związane z 
identyfikacją zmian zachodzących w środowisku leśnym 
za pomocą bioindykatorów 

L1_U02 

EK4 
potrafi identyfikować zagrożenia abiotyczne i biotyczne 
oraz źródła ich pochodzenia środowiskowego 

L1_U07 
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) Udział w wykładach 15 x 1 h  15 

Udział w ćwiczeniach 15 x 1 h 15 

Opracowanie obliczeń i analiz 10h 10 

Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami 5h 5 

Przygotowanie do zaliczenia wykładów  10h 10 



  RAZEM:  55 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5 

 

ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+10 

25 1 

Literatura 
podstawowa: 

Sadowska A., Obidoska G., Rumowska M.: Ekotoksykologia. Toksyczne czynniki 
środowiskowe i metody ich wykrywania. Wyd. SGGW, Warszawa, 2000 
Juszczak R.: Monitoring lasów. AR Poznań. 1999. 
Raport o stanie lasów w Polsce 2010. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, 
2011. 
Wawrzoniak J.:  Forest condition in Poland in 2003. Biblioteka Monitoringu Środowiska, 
Warszawa, 2004  

Literatura 
uzupełniająca: 

Kostrzewski A. i in.: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Biblioteka 
Monitoringu Środowiska, Warszawa, 1995. 
Ochrona Środowiska 2009. GUS Warszawa, 2009.  

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 zaliczenie wykładów W 

EK2 zaliczenie wykładów W 

EK3 
sprawozdanie z ćwiczeń w terenie, obserwacja pracy na zajęciach  
w terenie 

C 

EK4 
sprawozdanie z ćwiczeń w terenie, sprawozdania z obliczeń i 
analiz 

C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL w Hajnówce Osoby prowadzące: dr hab inż. Rafał Paluch 

Data 
opracowania 

programu: 
15.02.2012 

Program 
opracował(a): 

dr inż. Józef Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
studia I stopnia stacjonarne  

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Podstawy prawa i administracji Kod przedmiotu: L5059A 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obieralny Semestr: V Punkty ECTS  2   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C-   L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" -  

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

 Zapoznanie studentów z zagadnieniami teoretycznymi z zakresu teorii prawa i administracji 
oraz z obowiązującymi regulacjami prawa i prawa administracyjnego. Ćwiczenia mają 
charakter interdyscyplinarny, student powinien nabyć podstawową wiedzę z teorii prawa, 
prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz wybranych 
podstaw prawa cywilnego 

Forma 
zaliczenia 

Wykład  - zaliczenie pisemne 

Treści 
programowe:  

Pojęcie prawa i systemu źródeł prawa. Norma prawna a przepis prawa. Język prawny a język 
prawniczy. Budowa aktu normatywnego oraz zasady niesprzeczności norm oraz reguły 
kolizyjne. Przedmiot i podmiot stosunku prawnego. Podstawowe pojęcia w teorii prawa: fakty 
prawne, zdarzenia prawne i działania prawne. Domniemanie prawne a domniemanie 
faktyczne. Stanowienie prawa a stosowanie prawa. Rola wykładni. Pojęcie, cechy i funkcje 
administracji publicznej oraz obszary jej działania. Cechy i podział prawa administracyjnego. 
Ustrojowe prawo administracyjne. Akty administracyjne i możliwość ich weryfikacji na drodze 
administracyjnej i sądowo-administracyjnej. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
student prezentuje podstawową wiedzę prawną 
odnoszącą się do leśnictwa 

L1_W17 

EK2 
opisuje i wylicza podstawowe pojęcia ,instytucje i zasady 
związane z prawem pracy, prawem cywilnym i 
administracyjnym w odniesieniu do leśnictwa 

L1_W21 

EK3 
potrafi dokonać analizy prawnej podejmowanych działań 
inżynierskich 

L1_U14 

EK4 
ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i 
etycznej odpowiedzialności za kształtowanie i stan 
środowiska leśnego 

L1_K01 
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Udział  w wykładach 15x1h= 15 

Konsultacje  5h 5 

Studiowanie literatury przedmiotu 10h 20 



Przygotowanie do zaliczenia wykładu i udział w zaliczeniu 10h 10 

  RAZEM:  50 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+5 

 

ECTS  

20 0,8 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 0 

0 0 

Literatura 
podstawowa: 

1.Wojciech Góralczyk,Podstawy prawa,Wydawnictwo akademickie i Profesjonalne sp. z o.o. 
Grupa Kapitałowa WSiP S.A. Akademia Leona Kuźmickiego, Warszawa 2009,  
2.Michał Możdżeń-Marcinkowski,Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego,Repertytorium 
Kantor Wydawniczy Zakamycze 2006,  
3.Tomasz Stawecki i Piotr Winczorek,Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo CH 
Beck,Warszawa 2003. 

Literatura 
uzupełniająca: 

1.B.Szmulik,S. Serafin,K. Miaskowska,Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2007, 
2.Marek Chmaj, Prawo administracyjne część ogólna ,Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły 
Handlu i Prawa inż. Ryszarda Łazarskiego,Warszawa 2007, 
3.Barbara Kudrycka,Nauka administracji,Oficyna a Wolters Kluwer sp. z o .o.,Warszawa 2009 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 Pisemne zaliczenie wykładu W 

EK2 Pisemne zaliczenie wykładu W 

EK3 Pisemne zaliczenie wykładu W 

EK4 Pisemne zaliczenie wykładu W 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr inż. Joanna Pietrzak-Zawadka 

Data 
opracowania 

programu: 
 20.02.2012 r. 

Program 
opracował(a): 

 mgr Marzanna Sołtys 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
studia I stopnia stacjonarne  

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Prawodawstwo ochrony 
środowiska 

Kod przedmiotu: L5059B 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obieralny Semestr: V Punkty ECTS  2   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C-   L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" -  

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

 Zapoznanie studentów z zagadnieniami teoretycznymi z zakresu teorii prawa i administracji 
oraz z obowiązującymi regulacjami prawa i prawa administracyjnego. Ćwiczenia mają 
charakter interdyscyplinarny, student powinien nabyć podstawową wiedzę z teorii prawa, 
prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz wybranych 
podstaw prawa cywilnego 

Forma 
zaliczenia 

Wykład  - zaliczenie pisemne 

Treści 
programowe:  

Pojęcie prawa i systemu źródeł prawa. Norma prawna a przepis prawa. Język prawny a język 
prawniczy. Budowa aktu normatywnego oraz zasady niesprzeczności norm oraz reguły 
kolizyjne. Przedmiot i podmiot stosunku prawnego. Podstawowe pojęcia w teorii prawa: fakty 
prawne, zdarzenia prawne i działania prawne. Domniemanie prawne a domniemanie 
faktyczne. Stanowienie prawa a stosowanie prawa. Rola wykładni. Pojęcie, cechy i funkcje 
administracji publicznej oraz obszary jej działania. Cechy i podział prawa administracyjnego. 
Ustrojowe prawo administracyjne. Akty administracyjne i możliwość ich weryfikacji na drodze 
administracyjnej i sądowo-administracyjnej. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
student prezentuje podstawową wiedzę prawną ochrony 
środowiska 

L1_W17 

EK2 
opisuje i wylicza podstawowe pojęcia ,instytucje i zasady 
związane z prawem ochrony środowiska 

L1_W21 

EK3 
potrafi dokonać analizy prawnej podejmowanych działań 
inżynierskich 

L1_U14 

EK4 
ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i 
etycznej odpowiedzialności za kształtowanie i stan 
środowiska leśnego 

L1_K01 
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Udział  w wykładach 15x1h= 15 

Konsultacje  5h 5 

Studiowanie literatury przedmiotu 10h 20 



Przygotowanie do zaliczenia wykładu i udział w zaliczeniu 10h 10 

  RAZEM:  50 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+5 

 

ECTS  

20 0,8 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 0 

0 0 

Literatura 
podstawowa: 

1.Wojciech Góralczyk,Podstawy prawa,Wydawnictwo akademickie i Profesjonalne sp. z o.o. 
Grupa Kapitałowa WSiP S.A. Akademia Leona Kuźmickiego, Warszawa 2009,  
2.Michał Możdżeń-Marcinkowski,Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego,Repertytorium 
Kantor Wydawniczy Zakamycze 2006,  
3.Tomasz Stawecki i Piotr Winczorek,Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo CH 
Beck,Warszawa 2003. 

Literatura 
uzupełniająca: 

1.B.Szmulik,S. Serafin,K. Miaskowska,Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2007, 
2.Marek Chmaj, Prawo administracyjne część ogólna ,Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły 
Handlu i Prawa inż. Ryszarda Łazarskiego,Warszawa 2007, 
3.Barbara Kudrycka,Nauka administracji,Oficyna a Wolters Kluwer sp. z o .o.,Warszawa 2009 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 Pisemne zaliczenie wykładu W 

EK2 Pisemne zaliczenie wykładu W 

EK3 Pisemne zaliczenie wykładu W 

EK4 Pisemne zaliczenie wykładu W 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr inż. Joanna Pietrzak-Zawadka 

Data 
opracowania 

programu: 
 20.02.2012 r. 

Program 
opracował(a): 

 mgr Marzanna Sołtys 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
 studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na 

obszarach przyrodniczo 
cennych 

Ścieżka 
dyplomowania: 

ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Wejście na rynek pracy Kod przedmiotu: L5O57A 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obieralny Semestr: V Punkty ECTS    1 
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -    C- 15 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub 
"-" 

- 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu kształtowania kariery 
zawodowej. Student poznaje modele i strategie kariery zawodowej. Student posiada 
umiejętność podejmowania decyzji dotyczących kreowania własnej kariery zawodowej-budowy 
ścieżki kariery. 

Forma 
zaliczenia 

zaliczenie pisemne zajęć 

Treści 
programowe:  

Podstawowe pojęcia, istota kariery zawodowej. Czynniki ważne przy planowaniu kariery 
zawodowej. Modele kariery. Rozpoznanie rynku pracy – źródła informacji o miejscach pracy. 
Filary kariery zawodowej: kompetencje zawodowe. Formy zatrudnienia: rodzaje umów o pracę, 
samozatrudnienie, elastyczne formy zatrudnienia. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – 
zasady pisania CV i listu motywacyjnego. Zasady tworzenia biznesplanu.  

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK 1 
student kategoryzuje wiedzę niezbędną do planowania 
kariery zawodowej 

L1_W21 

EK 2 analizuje i omawia aspekty kariery L1_W21,   L1_U17 

EK 3 przygotowuje własne dokumenty aplikacyjne L1_U16,   L1_U17 

EK 4 
koryguje i ulepsza swoją wiedzę odnośnie kształtowania 
własnej ścieżki zawodowej 

L1_K03, L1_K07 
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Udział w ćwiczeniach 15 x 1h= 15 

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 5h 5 

Konsultacje 5 5 

  RAZEM:  25 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 5 

 

ECTS  

5 0,2 



Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym:  15 + 5 

20 0,8 

Literatura 
podstawowa: 

 1. H. Król, A. Ludwiczyński: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Tworzenie Kapitału Ludzkiego 
Organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN 
2. M. Armstrong : Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR), Wyd. Wolters Kluwer Polska, 2007 
3. Suchar M. : Modele karier, wyd. C. H. Beck, 2002 
4. Suchar M. Kariera i rozwój zawodowy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp z o. o., 
Gdańsk 2003                                                                                                                                                                   
5.Pocztowski A. : Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, wyd. Oficyna 
Wydawnicza ANTYKWA, Kraków 1998                            

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Berring A., Głogowski T. : Curriculum Vitae. Listy motywacyjne, wyd. Oficyna Wydawnicza, 
Olkusz 2000                                                                                                                                                            
2. Szydłowski B. :Praktyczny poradnik poszukiwania pracy, Kraków 2000 
3. red. Sobocka-Szczapa H. : Mobilnośc zawodowa, edukacyjna i przestrzenna w 
województwie podlaskim, Białystok - Warszawa 2010                                                                                                                                                           
4. Kubik K. : Menedżer w przedsiębiorstwie przyszłości, wyd. Dom Organizatora, Toruń 2005 
5. Czarkowska L. : Coaching as a method of developing human potential, Warszawa : 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Kozminski University, 2010.  

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK 1 sprawdzian przed ćwiczeniami ćw 

EK 2 czynny udział w zajęciach ćw 

EK 3 sprawdzenie przygotowanych dokumentów ćw 

EK 4 sprawdzenie wiedzy podczas zajęć ćw 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr hab. inż. Mikołaj Jalinik 

Data 
opracowania 

programu: 
27.02.2012 

Program 
opracował(a): 

mgr Marta Burnecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
 studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na 

obszarach przyrodniczo 
cennych 

Ścieżka 
dyplomowania: 

ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Zarządzanie karierą Kod przedmiotu: L5O57B 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obieralny Semestr: V Punkty ECTS    1 
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -    C- 15 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub 
"-" 

- 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu kształtowania kariery 
zawodowej. Student poznaje modele i strategie kariery zawodowej. Student posiada 
umiejętność podejmowania decyzji dotyczących kreowania własnej kariery zawodowej-budowy 
ścieżki kariery. 

Forma 
zaliczenia 

zaliczenie pisemne zajęć 

Treści 
programowe:  

Podstawowe pojęcia, istota kariery zawodowej. Czynniki ważne przy planowaniu kariery 
zawodowej. Modele kariery. Rozpoznanie rynku pracy – źródła informacji o miejscach pracy. 
Filary kariery zawodowej: kompetencje zawodowe. Formy zatrudnienia: rodzaje umów o pracę, 
samozatrudnienie, elastyczne formy zatrudnienia. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – 
zasady pisania CV i listu motywacyjnego. Zasady tworzenia biznesplanu. Przygotowanie do 
rozmowy kwalifikacyjnej. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK 1 
student kategoryzuje wiedzę niezbędną do planowania 
kariery zawodowej 

L1_W21 

EK 2 analizuje i omawia aspekty kariery L1_W21,   L1_U17 

EK 3 przygotowuje własne dokumenty aplikacyjne L1_U16,   L1_U17 

EK 4 
koryguje i ulepsza swoją wiedzę odnośnie kształtowania 
własnej ścieżki zawodowej 

L1_K03, L1_K07 
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Udział w ćwiczeniach 15 x 1h= 15 

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 5h 5 

Konsultacje 5 5 

  RAZEM:  25 

Wskaźniki Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

 

ECTS  



ilościowe bezpośredniego udziału nauczyciela: 5 
5 0,2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym:  15 + 5 

20 0,8 

Literatura 
podstawowa: 

 1. H. Król, A. Ludwiczyński: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Tworzenie Kapitału Ludzkiego 
Organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN 
2. M. Armstrong : Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR), Wyd. Wolters Kluwer Polska, 2007 
3. Suchar M. : Modele karier, wyd. C. H. Beck, 2002 
4. Suchar M. Kariera i rozwój zawodowy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp z o. o., 
Gdańsk 2003                                                                                                                                                                   
5.Pocztowski A. : Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, wyd. Oficyna 
Wydawnicza ANTYKWA, Kraków 1998                            

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Berring A., Głogowski T. : Curriculum Vitae. Listy motywacyjne, wyd. Oficyna Wydawnicza, 
Olkusz 2000                                                                                                                                                            
2. Szydłowski B. :Praktyczny poradnik poszukiwania pracy, Kraków 2000  
3. red. Sobocka-Szczapa H. : Mobilnośc zawodowa, edukacyjna i przestrzenna w 
województwie podlaskim, Białystok - Warszawa 2010                                                                                                                                                           
4. Kubik K. : Menedżer w przedsiębiorstwie przyszłości, wyd. Dom Organizatora, Toruń 2005 
5. Czarkowska L. : Coaching as a method of developing human potential, Warszawa : 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Kozminski University, 2010.  

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK 1 sprawdzian przed ćwiczeniami ćw 

EK 2 czynny udział w zajęciach ćw 

EK 3 sprawdzenie przygotowanych dokumentów ćw 

EK 4 sprawdzenie wiedzy podczas zajęć ćw 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr hab. inż. Mikołaj Jalinik 

Data 
opracowania 

programu: 
27.02.2012 

Program 
opracował(a): 

mgr Marta Burnecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo Poziom i forma studiów 
 studia I stopnia 

stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
(Ścieżka 

dyplomowania/dydaktyczna): 
Ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Hodowla lasu II Kod przedmiotu: L6022 

Rodzaj 
przedmiotu: 

obowiązkowy Semestr: VI Punkty ECTS 4   
  

Liczba godzin 
w semestrze: 

W -  30 C- 30 L-   P- 0 Ps- 0 S- 0 
    

Przedmioty 
wprowadzając

e 

Wpisz przedmioty lub "-
" 

Botanika leśna, Typologia lasu, Nauka o produkcyjności 

Założenia i 
cele 

przedmiotu: 

Opanowanie metod odnawiania i pielęgnowania drzewostanów,  
Zdobycie umiejętności planowania zabiegów hodowlanych 
Poznanie zasad leśnego zagospodarowania gruntów porolnych i nieużytków 
Poznanie zasad tworzenia i zagospodarowania plantacji drzew szybko rosnących i zadrzewień 

Forma 
zaliczenia 

 Wykład - zaliczenie pisemne; Ćwiczenia -wypadkowa zaliczonych sprawdzianów pisemnych 
(70%) i projektów (30%). 

Treści 
programowe:  

Pojęcie rębni. Zastosowanie różnych rodzajów i form rębni w gospodarstwie leśnym. 
Syntetyczna ocena rodzajów rębni. Przebudowa drzewostanów. Zasady projektowania składu 
gatunkowego odnowień. Odnowienie naturalne i sztuczne gatunków drzew. Ocena udatności 
upraw i odnowień naturalnych. Poprawki, uzupełnienia i dolesienia.  Zalesianie gruntów 
porolnych, nieużytków i gruntów trudnych do odnowienia. Pielęgnowanie lasu.  

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia zachowując 
kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. Każdy efekt 

kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do 
kierunkowych efektów 

kształcenia 

EK1 klasyfikuje i omawia sposoby zagospodarowania lasu i rębnie 
L1_W03, L1_U13, 

L1_U15 

EK2 potrafi założyć uprawę 
L1_W03, L1_U13, 

L1_U15 

EK3 zna zasady odnawiania gatunków drzew oraz przebudowy lasu 
L1_W03, L1_U13, 

L1_U15 

EK4 omawia i wie jak wykonać cięcia pielęgnacyjne w drzewostanach 
L1_W03, L1_U13, 

L1_U15 

EK5 potrafi zaprojektować plantacje drzew szybkorosnących 
L1_W03, L1_U13, 

L1_U15 

EK6 omawia zasady wprowadzania i znaczenie zadrzewień 
L1_W03, L1_U13, 

L1_U15 

EK7 zna założenia półnaturalnej hodowli lasu L1_W03 
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Udział w ćwiczeniach 15 x 2h = 30 

Udział w wykładach 15 x 2h = 30 

Opracowanie sprawozdań i projektów 5 x 3h = 15 



Udział w konsultacjach  5h 5 

Przygotowanie do sprawdzianów i ćwiczeń 5 x 2h = 10 

Przygotowanie do zaliczenia wykładu i obecność na zaliczeniu  10h + 2h 12 

  RAZEM: 102 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela 30+30+5+2 

 

ECTS  

67 2,7 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 
30+15+10+12 

67 2,7 

Literatura 
podstawowa: 

1.Jaworski A. 2011. Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana 
drzewostanów PWRiL                                                                                                                                
2. Zasady hodowli lasu. 2012. DGLP Wa-wa 
3. Puchalski T. 2000 Rębnie w gospodarstwie leśnym.  PWRiL 
4. Bernadzki E. 2000. Cięcia odnowieniowe. PWRiL 
5. Kocjan S. 2010. Wybrane elementy techniki hodowli lasu. Uniwersytet Przyrodniczy Poznań 

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Murat E.  2006. Poradnik hodowcy lasu. Wyd. Świat  
2. Gorzelak A. 1999. Zalesianie terenów porolnych. Wyd. IBL 
3. Włoczewski T. 1968. Ogólna hodowla lasu. PWRiL 

nr efektu 
kształcenia 

metoda weryfikacji efektu kształcenia 

forma zajęć (jeśli 
jest więcej niż 

jedna), na której 
zachodzi 

weryfikacja 

EK1 egzamin pisemny, wykonanie projektu, sprawdzian z ćwiczeń W, C 

EK2 egzamin pisemny, wykonanie projektu, sprawdzian z ćwiczeń W, C 

EK3 egzamin pisemny, wykonanie projektu, sprawdzian z ćwiczeń W, C 

EK4 egzamin pisemny, wykonanie projektu, sprawdzian z ćwiczeń W, C 

EK5 egzamin pisemny, wykonanie projektu, sprawdzian z ćwiczeń W, C 

EK6 egzamin pisemny, wykonanie projektu, sprawdzian z ćwiczeń W, C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: 
Dr hab.  inż. Aleh Marozau, 

dr inż. Dan Wołkowycki 

Data 
opracowania 

programu: 
2017-02-20 Program opracował(a): 

dr hab. inż. Rafał Paluch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
dr inż. Aleh Marozau 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo Poziom i forma studiów Studia I stopnia stacjonarne  

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka dyplomowania: Ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Urządzanie lasu Kod przedmiotu: L6031 

Rodzaj 
przedmiotu:  

Obowiązkowy Semestr: VI Punkty ECTS  5   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  30 C- 30 L-   P-   Ps-   S-   T- 30 
  

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-
" 

- 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Opanowanie metod analizy i opisu lasu jako podstawy zrównoważonej i racjonalnej gospodarki 
zasobami leśnymi 

Forma 
zaliczenia 

wykłady – egzamin końcowy; ćwiczenia – kolokwium zaliczeniowe (50%), ćwiczenia terenowe – 
sprawozdania(50%) 

Treści 
programowe:  

Przedstawienie rysu historycznego rozwoju przedmiotu oraz przegląd historycznych oraz aktualnych 
metod urządzeniowych. Zapoznanie studentów z zasadami organizacji gospodarstwa leśnego - 
przedstawienie podstaw ładu czasowego i przestrzennego oraz wyboru celu produkcji. Wykorzystanie 
zasobów i obszarów leśnych dla potrzeb gospodarczych i pozaprodukcyjnych. Przedstawienie metod i 
technologii sporządzania planów urządzenia lasu dla lasów gospodarczych i objętych ochroną.  

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 

ma ogólną wiedzę z zakresu biologicznych podstaw produkcji 
leśnej na różnych poziomach złożoności a także zna 
podstawowe metody, narzędzia i techniki wykorzystywane w 
leśnictwie 

L1_W02, L1_W03 

EK2 posiada wiedzę nt. typowych technologii produkcji leśnej L1_W05 

EK3 
wykorzystuje metody matematyczno-statystyczne oraz 
informatyczne do opisu i analizy zjawisk zachodzących w lesie i 
ich aktualnego stanu 

L1_U04 

EK4 
analizuje i interpretuje uzyskane dane empiryczne dotyczące 
stanu lasu na podstawie aktualnej dokumentacji i danych z 
terenu 

L1_U05, L1_U06 

EK5 
wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadania 
badawcze lub projektowe dotyczące urządzania lasu 

L1_U13 

EK6 
potrafi współdziałać i pracować w zespole przyjmując w nim 
różne funkcje  

L1_K06 

EK7 
ma świadomość społecznej, zawodowej i etycznej 
odpowiedzialności za jakość i stan środowiska leśnego 

L1_K07 

B
ila

ns
 

na
kł

ad
u 

pr
ac

y 

st
ud

en
ta

 

(w
 

go
dz

in
ac

h)
 

Udział w wykładach 30 X 1h= 30 

Udział w ćwiczeniach   30 X 1h= 30 



Udział w ćwiczeniach terenowych 30 X1h= 30 

Udział w konsultacjach  5h 5 

Przygotowanie spraw zadań  15h 15 

Przygotowanie do kolokwium z ćwiczeń 20 20 

Przygotowanie do egzaminu  z wykładów 18+2h 20 

  RAZEM:  150 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 30+30+30+5 

 

ECTS  

95 4 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 
30+30+15+20 

95 4 

Literatura 
podstawowa: 

Rosa W., Stępień E.1996: Technologie sporządzania operatu urządzenia lasu. Wyd. SGGW, 
Warszawa;  
Ważyński B., [red.] 2005: Poradnik urządzania lasu. Wyd. Świat, Warszawa; 
Instrukcja urządzania lasu - część 1: 2003, Warszawa. 

Literatura 
uzupełniająca: 

Bruchwald A., Borecki T., Olenderek H., Rosa W., Stępień E. 2004: Urządzanie lasu. Wyd. Fundacja 
Rowój SGGW, Warszawa. 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 
Forma zajęć (jeśli jest 

więcej niż jedna), na której 
zachodzi weryfikacja 

EK1 
egzamin końcowy – wykłady, kolokwium zaliczeniowe – ćwiczenia 
sprawozdania – ćwiczenia terenowe 

C,W,T 

EK2 
egzamin końcowy – wykłady, kolokwium zaliczeniowe – ćwiczenia, 
sprawozdania – ćwiczenia terenowe 

C,W,T 

EK3 
egzamin końcowy – wykłady, kolokwium zaliczeniowe – ćwiczenia, 
sprawozdania – ćwiczenia terenowe 

C,W,T 

EK4 sprawozdania – ćwiczenia terenowe T 

EK5 
obserwacja pracy studentów podczas ćwiczeń kameralnych i  
terenowych 

C,T 

EK6 
obserwacja pracy studentów podczas ćwiczeń kameralnych i  
terenowych 

C,T 

EK7 egzamin końcowy - wykłady W 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB w Hajnówce Osoby prowadzące: Dr hab. inż. Rafał Paluch 

Data 
opracowania 

programu: 
26.02.2012 

Program 
opracował(a): 

mgr inż. Grzegorz Myszczyński 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
  studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
Ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Inżynieria leśna Kod przedmiotu: L6033 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obowiązkowy Semestr: VI Punkty ECTS  4   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  30 C- 30 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" - 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie z pojęciami z zakresu budowy i remontów dróg leśnych, obiektów drogowych , 
melioracyjnych i zagospodarowania turystycznego w lasach. Poznanie elementów składowych 
procesu planowania i realizowania inwestycji w tym zakresie. Prezentacja typowych rozwiązań 
praktycznych w zakresie inżynierii leśnej. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - egzamin; Ćwiczenia - zaliczenie ćwiczeń w formie projektu drogi w konkretnych 
warunkach gruntowych i technicznych. Zaliczenie kolokwiów. 

Treści 
programowe:  

Podstawy prawne – prawo budowlane i in. przepisy Elementy składowe drogi. Podział dróg 
leśnych. Nawierzchnie drogowe: gruntowe, żużlowe, żwirowe, asfaltowe, tłuczniowe, 
stabilizowane. Obiekty drogowe. Planowanie sieci dróg i szlaków zrywkowych. Konserwacja i 
remonty dróg oraz obiektów drogowych. Nowoczesne technologie stosowane w budowie i 
remontach dróg. Podstawowe pojęcia melioracji. Odwadnianie terenów na gruntach leśnych i 
rolnych rowami otwartymi. Regulacja stosunków wodnych przez drenowanie. Urządzenia 
techniczne stosowane w melioracji. Konserwacja i remonty urządzeń wodno-melioracyjnych. 
Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne lasów. Podstawowe urządzenia techniczne w 
zagospodarowaniu turystycznym. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-

kompetencje. Każdy efekt kształcenia musi być 
weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
student klasyfikuje grunty i opisuje fizyczne, chemiczne i 
mechaniczne własności gruntów. 

L1_W02, L1_U02 

EK2 
student wymienia kategorie dróg leśnych oraz opisuje ich 
budowę i ich parametry techniczne. 

L1_W02 

EK3 
student definiuje rodzaje i zakres remontów i konserwacji 
dróg leśnych oraz określa potrzeby remontowe dróg 
leśnych. 

L1_W10, L1_U03 

EK4 
student wymienia urządzenia techniczne stosowane 
przy budowie dróg leśnych i opisuje ich wykorzystanie. 

L1_W10. L1_U09 

EK5 
student omawia zakres i metody prowadzenia melioracji 
w lasach oraz rozpoznaje wpływ melioracji na 
ekosystemy przyrodnicze. 

L1_W02, L1_U13 



EK6 
ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i 
etycznej odpowiedzialności za kształtowanie i stan 
środowiska leśnego 

L1_K01 
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Udział w ćwiczeniach 15 x 2h = 30 

Udział w wykładach 15 x 2h = 30 

Opracowanie sprawozdań i projektów 5 x 3h = 15 

Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami 5h 5 

Przygotowanie do sprawdzianów i ćwiczeń 5 x 2h = 10 

Przygotowanie do zaliczenia wykładu i obecność na zaliczeniu  10h + 2h 12 

  RAZEM: 102 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela 30+30+5+2 

 

ECTS  

67 2,7 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym 30+15+10+12 

67 2,7 

Literatura 
podstawowa: 

Koczwański S.: Inżynieria i budownictwo leśne .PWN, Warszawa, 1988. 
Drogi leśne .Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa – Bedoń, 2006. 
Poradnik leśniczego. SITLiD Wydawnictwo Świat,1991. 

Literatura 
uzupełniająca: 

Postępy techniki w leśnictwie nr 75 – Problematyka nowoczesnych technologii budowy dróg, 
mostów i przepustów leśnych Warszawa, 2000. 
Suwały M.: Poradnik użytkowania lasu. Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świat” , Warszawa, 
2000. 
Babiński S.: Melioracje leśne .Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa,1987 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 zaliczenie wykładów, obserwacja pracy na zajęciach  w terenie W, C 

EK2 zaliczenie wykładów W 

EK3 
sprawozdanie z ćwiczeń w terenie, obserwacja pracy na zajęciach  
w terenie 

W,C 

EK4 
sprawozdanie z ćwiczeń w terenie, obserwacja pracy na zajęciach  
w terenie 

W,C 

EK5 
sprawozdanie z ćwiczeń w terenie, obserwacja pracy na zajęciach  
w terenie 

W,C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL w Hajnówce Osoby prowadzące: dr inż. Antonii Dardziński 

Data 
opracowania 

programu: 
15.02.2012 

Program 
opracował(a): 

mgr inż.. Piotr Lewiński 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
  studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
Ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Transport leśny Kod przedmiotu: L6034 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obowiązkowy Semestr: VI Punkty ECTS  3   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C- 15 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" -  

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami, konstrukcjami, organizacją transportu 
surowca leśnego oraz problematyką inżynierii transportu leśnego. Nabycie umiejętności 
projektowania i organizowania procesów transportowych w leśnictwie, a szczególnie transportu 
drewna.  

Forma 
zaliczenia 

Wykład - zaliczenie pisemne; Ćwiczenia - praca semestralna studenta - wykonanie 
opracowania dotyczącego wybranej technologii transportu leśnego oraz obrona pracy: 
prezentacja. 

Treści 
programowe:  

Wiadomości ogólne o transporcie. Definicje transportu. Podział transportu. Transport 
wewnątrzzakładowy. Charakterystyczne cechy transportu leśnego. Operacje transportowe w 
procesie pozyskiwania drewna. Infrastruktura transportu leśnego. Zrywka drewna. Formy 
transportu leśnego. Wywózka drewna. Składnice drewna i mechanizacja prac składnicowych. 
Spedycja drewna w Polsce. Zasady eksploatacji taboru i organizacji prac transportowych. 
Obsługa techniczna taboru transportowego. Zasady gospodarowania olejami, paliwami i 
ogumieniem w transporcie leśnym. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne w transporcie drewna. 
Problemy ochrony pracy i BHP w transporcie drewna. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 student podaje definicję transportu i jego podział i formy L1_W10 

EK2 
student wymienia charakterystyczne cechy transportu 
leśnego oraz omawia infrastrukturę transportu leśnego. 

L1_W02 

EK3 
student wymienia i omawia operacje transportowe w 
procesie pozyskiwania drewna, wywózki drewna i 
spedycji 

L1_W02 

EK4 
student omawia wskaźniki techniczno-ekonomiczne w 
transporcie drewna 

L1_W018, L1_U03 

EK5 projektuje proces transportowy w leśnictwie L1_U03 

EK6 
ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki 
wykonywanej działalności w leśnictwie 

L1_K02 
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Udział w wykładach 15 x 1 h = 15 

Udział w ćwiczeniach 15 x 1 h 15 



Opracowanie obliczeń i analiz 25h 25 

Udział w konsultacjach  5h 5 

Przygotowanie do zaliczenia wykładów  15h 15 

  RAZEM:  75 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5 

 

ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+25 

40 1,6 

Literatura 
podstawowa: 

Laurow Z.: Pozyskiwanie drewna i podstawowe wiadomości o jego przerobie. Wydaw. SGGW, 
Warszawa,1999. 
Kubiak M.: Transport leśny. AR, Poznań. 1978. 
Kozikowski K.: Organizacja i technologia transportu drewna. AR,  Kraków, 1998. 
Sosnowski J.: Ćwiczenia z transportu drewna. AR, Kraków, 1996.  

Literatura 
uzupełniająca: 

Sosnowski J.: Szlaki zrywkowe w proekologicznym gospodarstwie leśnym. Cz. I –III. Sylwan, 
2002. 
Sosnowski J., Paruch Z.: Spław drewna w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli osady 
flisackiej Ulanów. AR, Kraków, 2002. 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 zaliczenie wykładów, zaliczenie na ćwiczeniach W, C 

EK2 zaliczenie wykładów, zaliczenie na ćwiczeniach W, C 

EK3 zaliczenie wykładów, zaliczenie na ćwiczeniach W, C 

EK4 zaliczenie na ćwiczeniach C 

EK5 zaliczenie na ćwiczeniach C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL w Hajnówce Osoby prowadzące: dr inż. Antonii Dardziński 

Data 
opracowania 

programu: 
15.02.2012 

Program 
opracował(a): 

mgr inż. Piotr Jan Lewiński 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
 studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Organizacja i zarządzanie 
gospodarstwem leśnym 

Kod przedmiotu: L6041 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obowiązkowy Semestr: VI Punkty ECTS  3   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C- 30 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" - 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie studenta z organizacją i funkcjonowaniem gospodarstwa leśnego(PGL LP) 

Forma 
zaliczenia 

 Wykład - egzamin pisemny; ćwiczenia - kolokwium  

Treści 
programowe:  

Podstawowe wiadomości o organizacji i zarządzaniu gospodarstwem leśnym . Struktury 
organizacyjne w Lasach Państwowych. Planowanie działalności w jednostkach Lasów 
Państwowych, podejmowanie decyzji kierowniczych, motywowanie ludzi do pracy i 
kontrolowanie działalności w produkcji leśnej. Działalność jednostek Lasów Państwowych w 
oparciu o podstawy prawne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.  

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
Student: potrafi prowadzić gospodarkę leśną w oparciu o 
plan urządzenia lasu.  

L1_W01, L1_W05 

EK2 Potrafi kontrolować całokształt prac związanych z 
produkcją leśną w nadleśnictwie 

L1_W06, L1_W18 

EK3 
Posiada umiejętność planowania prac i prowadzenia 
działalności finansowo-księgowej w nadleśnictwie. 

L1_W17, L1_U14, L1_U15 

EK4 

Posiada umiejętność uzyskania najbardziej 
ekonomicznego wyniku w sprzedaży dóbr produkcji leśnej 
oraz produktów z głównego i ubocznego użytkowania 
lasu. 

L1_U12, L1_U13, L1_K07, L1_K08 
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Udział w wykładach 15x1h= 15 

Udział w ćwiczeniach 15x2h= 30 

Udział w konsultacjach  5h 5 

Przygotowanie do ćwiczeń 15x1h= 15 

Przygotowanie do egzaminu i udział w nim  23+2h 25 

  RAZEM:  90 



Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+30+5+2 

 

ECTS  

52 2,1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 30+15 

45 2 

Literatura 
podstawowa: 

1. Buraczewski A.. 2001. Zarys organizacji i zarządzania w gospodarstwie leśnym. AR Poznań 
2. Czermińska A. Grzybowski M. 1996. Wybrane zagadnienia z organizacji i zarządzania. 
WSAiB. Gdynia  
3. Griffin R. W. 1998. Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Warszawa 
4. Messner Z. 2003. Podstawy rachunkowości. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. 
Katowice 
5. Pod red. Ważyński B. 2008. Podstawy gospodarki leśnej. Wydawnictwo Wszechnicy 
Mazurskiej. Olecko 

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Ustawa z dnia 29 września 1991 roku o lasach 
2. Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
3. Inne akty prawne, zarządzenia DGLP, rozporządzenia MŚ 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 kolokwium zaliczające ćwiczenia c 

EK2 egzamin zaliczający wykłady w 

EK3 kolokwium zaliczające ćwiczenia c 

EK4 kolokwium zaliczające ćwiczenia c 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr inż. Magdalena Greczuk 

Data 
opracowania 

programu: 
18-02-2012 

Program 
opracował(a): 

dr inż. Antoni Dardziński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo Poziom i forma studiów Studia I stopnia stacjonarne  

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka dyplomowania: Ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Fotogrametria. Komputerowa 
analiza obrazu 

Kod przedmiotu: L6060 

Rodzaj 
przedmiotu:  

Obowiązkowy Semestr: VI Punkty ECTS  3   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C-   L-   P-   Ps- 15 S-     
  

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" Technologia informacyjna, Systemy informacji przestrzennej 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Przedstawienie fotogrametrii i komputerowej analizy obrazu jako szeroko wykorzystywanej techniki 
badawczej w leśnictwie. Pozyskanie przez studentów umiejętności przeprowadzenia z użyciem 
programu multiscan pomiarów morfometrycznych części roślin.  

Forma 
zaliczenia 

kolokwium zaliczające i samodzielna praca dotycząca pomiarów morfometrycznych wybranych części 
roślin 

Treści 
programowe:  

Fotografia jako źródło informacji. Podstawy fizycznego obrazowania. Możliwości wykorzystania obrazu 
w badaniach naukowych i praktyce, technice i biologii. Podstawy fotogrametrii klasycznej i 
charakterystyczne możliwości jej wykorzystania. Fotodetekcja. Charakterystyka obrazu cyfrowego i 
możliwości jego przetwarzania. Podstawy stereologii. Parametry morfometryczne wykorzystywane w 
pomiarach obiektów biologicznych i technicznych. Procedura pomiarów morfometrycznych za pomocą 
komputerowej analizy obrazu. Charakterystyka oprogramowania wykorzystywanego do komputerowej 
analizy obrazu na przykładzie MULTIScan. Przykłady zastosowania komputerowej analizy obrazu. 
Detekcja różnych obiektów. Możliwości zastosowania komputerowej analizy obrazu w leśnictwie.  

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych efektów 
kształcenia 

EK1 
wykazuje znajomość podstawowych technik, technologii i 
narzędzi wykorzystywanych w leśnictwie 

L1_W13 

EK2 
zna podstawowe narzędzia informatyczne oraz metody 
statystyczne stosowane w leśnictwie 

L1_W20 

EK3 
potrafi wykorzystać metody informatyczne, matematyczno-
statystyczne do opisu i analizy zjawisk zachodzących w lasach 

L1_U04 

EK4 
posiada umiejętności wyszukiwania, analizy i przydatności 
danych związanych z leśnictwem oraz samodzielnej 
interpretacji uzyskanych wyników 

L1_U05, L1_U06 

EK5 
potrafi praktycznie wykorzystać wiedzę w zakresie 
przetwarzania informacji służących doskonaleniu infrastruktury 
informatycznej leśnictwa 

L1_U10 

EK6 
korzysta z podstawowych technologii informatycznych i baz 
danych odnoszących się do obszaru leśnictwa 

L1_U12 

EK7 
posiada umiejętności pracy indywidualnej i samodzielnego 
rozwiązywania problemów  

L1_K05 
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Udział w wykładach 15 X 1h= 15 

Udział w pracowni specjalistycznej 15 X 1h= 15 

Udział w konsultacjach 5h 5 

Przygotowanie do kolokwium   20h 20 

Przygotowanie do zaliczenia wykładu 20h 20 

  RAZEM:  75 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5 

 

ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 
15+20 

35 1,5 

Literatura 
podstawowa: 

Grover C., Brundage B., 2007: Fotografia cyfrowa. Wydawnictwo Helion, Gliwice; 
Kurczyński Z., Preuss R, 2003: Podstawy fotogrametrii. Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa; 
Wojnar L., Kurzydłowski K., Szala J., 2002: Praktyka analizy obrazu. Polskie Towarzystwo 
Stereologiczne, Kraków; 
Zieliński K.W., Strzelecki M., 2002: Komputerowa analiza obrazu biomedycznego. Wstęp do 
morfometrii i patologii ilościowej. Wydawnictwo naukowe PWN., Warszawa – Łódź.                                                                                                                                                                              

Literatura 
uzupełniająca: 

Sitek Z., 1992: Zarys teledetekcji lotniczej i satelitarnej. Skrypty Uczelniane, 
Wydawnictwo AGH, Kraków;                                                                                                                                    
Wojnar L., Majorek M., 1994: Komputerowa analiza obrazu. Wydawnictwo Fotobit-
Design, Kraków.  

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 
Forma zajęć (jeśli jest 

więcej niż jedna), na której 
zachodzi weryfikacja 

EK1 
kolokwium zaliczeniowe – wykłady, obserwacja pracy studentów podczas 
zajęć w prac. specjalistycznej 

Ps,W 

EK2 kolokwium zaliczeniowe – wykłady W 

EK3 obserwacja pracy studentów podczas zajęć w prac. specjalistycznej Ps  

EK4 obserwacja pracy studentów podczas zajęć w prac. specjalistycznej Ps  

EK5 obserwacja pracy studentów podczas zajęć w prac. specjalistycznej Ps  

EK6 obserwacja pracy studentów podczas zajęć w prac. specjalistycznej Ps  

EK7 obserwacja pracy studentów podczas zajęć w prac. Specjalistycznej Ps  

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB w Hajnówce Osoby prowadzące: 
dr hab. Sławomir Bakier, prof. PB 

dr inż. Dan Wołkowycki 

Data 
opracowania 

programu: 
26.02.2012 

Program 
opracował(a): 

dr hab. Sławomir Bakier, prof. PB 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
studia I stopnia stacjonarne  

Specjalność: 
Gospodarowanie na 

obszarach przyrodniczo 
cennych 

Ścieżka 
dyplomowania: 

ogólnoakademicki 

Nazwa 
przedmiotu: 

Użytkowanie lasu w 
przetwórstwie rolno-spoż 

Kod przedmiotu: L6061A 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obieralny Semestr: VI Punkty ECTS  2   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub 
"-" 

- 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

        Uzyskanie wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystania niedrzewnych produktów leśnych 
w przetwórstwie rolno-spożywczym; umiejętność rozpoznawania najważniejszych jadalnych 
grzybów, owoców  leśnych oraz roślin lub ich części wykorzystywanych w przetwórstwie rolno-
spożywczym. Poznanie wybranych metod konserwacji  i przetwarzania płodów leśnych ich 
walorów smakowych i odżywczych. Poznanie roli różnorodności biologicznej w ekosystemach 
leśnych oraz podstaw ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem zgodnie z zasadami 
trwałego i zrównoważonego użytkowania lasów. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - ćwiczenia - oceny ze sprawdzianów, przygotowania do ćwiczeń i sprawozdań z ich 
wykonania  

Treści 
programowe:  

Rys historyczny rozwoju ubocznego użytkowania lasu ze szczególnym uwzględnieniem 
przetwórstwa niedrzewnych produktów leśnych. Charakterystyka jadalnych grzybów i owoców 
leśnych oraz roślin runa leśnego, drzew lub ich części użytkowanych przemysłowo. Walory 
smakowe i odżywcze płodów leśnych i podstawowe metody ich przetwarzania lub konserwacji. 
Rola bioróżnorodności ekosystemów leśnych dla zachowania ich trwałości i możliwości 
prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu użytkowania 
surowców leśnych. 

L1_W06, L1_W05, L1_W01 

EK2 
opisuje wybrane metody zbioru i przetwarzania płodów 
leśnych 

L1_W18,L1_W17 

EK3 
rozpoznaje i klasyfikuje grzyby jadalne i niejadalne oraz 
inne owoce leśne lub rośliny wykorzystywane w 
przetwórstwie 

L1_U03, L1_U03 

EK4 
omawia zasady zrównoważonego użytkowania surowców 
leśnych 

L1_U05, L1_K01 
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Udział w ćwiczeniach  15x1h 15 

Udział w zajęciach wykładowych 15x1h 15 

Udział w konsultacjach  5X1h 5 

Przygotowanie do sprawdzianów  5X1h 5 



Przygotowanie do zaliczenia wykładu 1h +5h= 10 

  RAZEM:  50 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5 

 

ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+5 

20 0,8 

Literatura 
podstawowa: 

Grochowski W. Uboczne użytkowanie Lasu. SGGW-AR, Warszawa, 1984. 
Las to nie tylko drewno, skrypt, 2010. 
Stępień E. Las to nie tylko drewno, Głos Lasu. 2: 18-19, 1971. 
 Staniszewski P. Użytkowanie grzybów leśnych - możliwości i zagrożenia. Biblioteczka 
leśniczego, z 321,2011 Kalinowski M., Staniszewski P. W: Strategia rozwoju lasów i leśnictwa 
w Polsce do roku 2030. Zimowa Szkoła Leśna (III Sesja), IBL, 2011  

Literatura 
uzupełniająca: 

Bulatnyj I.P., Kretov E.S. Pobocnoe polzovanie lesom v sovremennych uslovijach. Lesn. 
Chozjastvo nr 4, 1996. 
Doniesienia z Lesnego Swiata. Portal IBL www.ibles.pl/dzialalnosc/wydawnictwa/doniesienia-
ibl/  

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 kolokwium zaliczające wykład, sprawdzian  W,C 

EK2 kolokwium zaliczające wykład, sprawdzian  W,C 

EK3 Kolokwium z ćwiczeń C 

EK4 Kolokwium z ćwiczeń C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: Prof. Valerij Isidorov 

Data 
opracowania 

programu: 
20.02.2012 

Program 
opracował(a): 

 dr hab.Tomasz Oszako 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
studia I stopnia stacjonarne  

Specjalność: 
Gospodarowanie na 

obszarach przyrodniczo 
cennych 

Ścieżka 
dyplomowania: 

ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Surowce leśne w medycynie Kod przedmiotu: L6061B 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obieralny Semestr: VI Punkty ECTS  2   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub 
"-" 

- 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

  Uzyskanie wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystania niedrzewnych produktów leśnych w 
medycynie i farmacji; umiejętność rozpoznawania najważniejszych gatunków roślin 
stosowanych w celach leczniczych. Poznanie wybranych metod zbioru  przetwarzania 
surowców zielarskich. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - ćwiczenia - oceny ze sprawdzianów, przygotowania do ćwiczeń i wykonanie zielnika.  

Treści 
programowe:  

Rys historyczny rozwoju ubocznego użytkowania lasu ze szczególnym uwzględnieniem 
wykorzystania surowców leśnych w medycynie i farmacji. Charakterystyka  najważniejszych 
gatunków roślin, owoców, runa leśnego, drzew lub ich części stosowanych w przemyśle 
farmaceutycznym. Podstawowe metody ich przetwarzania i konserwacji. Podział surowca 
roślinnego stosowanego w farmacji. Podstawy ziołolecznictwa. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu użytkowania 
surowców leśnych dla potrzeb medycyny. 

L1_W16, L1_W08, L1_W01 

EK2 
opisuje wybrane metody zbioru i przetwarzania płodów 
leśnych 

L1_W18,  

EK3 
rozpoznaje i klasyfikuje rośliny. owoce leśne i  rośliny 
runa wykorzystywane w medycynie 

L1_U02,L1_U01 

EK4 
omawia zasady zrównoważonego użytkowania surowców 
leśnych 

L1_U07, L1_U08, L1_K01 
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Udział w  ćwiczeniach 15x1h 15 

Udział w zajęciach wykładowych 15x1h 15 

Opracowanie sprawozdań 5X1h 5 

Udział w konsultacjach  5h 5 

Przygotowanie zielnika 10h 10 

  RAZEM:  50 

Wskaźniki Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

 

ECTS  



ilościowe bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5 
35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+5+10 

25 1 

Literatura 
podstawowa: 

1.Grochowski W. Uboczne użytkowanie Lasu. SGGW-AR, Warszawa, 1984. 
2. Ożarowski A., Jaroniewski W. 1987. Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie.IWZZ. 
Warszawa. 
 3. Olechnowicz-Stępień W., Lamer-Zarawska E. 1989. Rośliny Lecznicze stosowane u dzieci. 
PZWL, Warszawa. 
 4. Mcvicar J. 2004. Księga ziół. DK Solis. Warszawa. 

Literatura 
uzupełniająca: 

    1. Broda B., Mowszowicz J. 1973. Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i 
użytkowych. PZWL, Warszawa.  .                                                                                                                                                 
2.Vican P. 2010.Olejki eteryczne. Bauer-Weltbild Media. Warszawa.                                                                                                                           

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 kolokwium zaliczające wykład, sprawdzian przed ćwicz. W,C 

EK2 kolokwium zaliczające wykład, sprawdzian przed ćwicz. W,C 

EK3 sprawozdanie z ćwiczenia C 

EK4 sprawozdanie z ćwiczenia, obserwacja pracy na zajęciach C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące:  Prof. Valerij Isidorov 

Data 
opracowania 

programu: 
20.02.2013 

Program 
opracował(a): 

 dr inż. Halina Chomutowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Zagrożenia cywilizacyjne Kod przedmiotu: L6005A 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obieralny Semestr: VI Punkty ECTS  2   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C- 15 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-
" 

- 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Przedstawienie największych zagrożeń środowiska przyrodniczego na świecie  
powodowanych przez czynniki abiotyczne i antropogeniczne. Zapoznanie studentów  z 
przewidywaniami następstw zagrożeń poszczególnych elementów geoekosystemu w XXI w. 
oraz prognozami i sposobami ich łagodzenia w Polsce i na świeci. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - zaliczenie testów, ćwiczenia - kolokwium 

Treści 
programowe:  

Geochemiczna rola biosfery. Krótka historia użytkowania środowiska przez człowieka. 
Migracja pierwiastków chemicznych w biosferze. Katalog trucizn. Zagrożenia środowiska 
przyrodniczego związanych z degradacją atmosfery, hydrosfery i pedosfery. Przewidywanie 
następstw zmian klimatycznych i łagodzenie efektów globalnego ocieplenia. Problem 
energetyczny: energia ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Problem odpadów. 
Problemy demograficzne. Antroposfera. Zaburzona równowaga jako problem globalny. 
Prognozy i sposoby walki z zagrożeniami cywilizacyjnymi w XXI wieku.  

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
opisuje historycznie użytkowanie środowiska przez 
człowieka 

L1_W15 

EK2 
wymienia i uzasadnia zagrożenia środowiska 
przyrodniczego  

L1_W12 

EK3 
wymienia i opisuje antropogeniczne zagrożenia 
atmosfery 

L1_U06, L1_W07 

EK4 definiuje światowy problem energetyczny L1_U07L1_W12 

EK5 
ustosunkowuje się do zagadnień demograficznych w 
Polsce i na świecie 

L1_U06, L1_W12 

EK6 
ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i 
etycznej odpowiedzialności za kształtowanie i stan 
środowiska leśnego 

L1_K01 
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Udział w wykładach 15x1h 15 

Udział w ćwiczeniach 15x1h 15 

Opracowanie sprawozdań i projektów 15h 15 



Udział w konsultacjach  5h 5 

Przygotowanie do zaliczenia wykładów 10h 10 

  RAZEM:  60 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5 

 

ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+15 

30 1,2 

Literatura 
podstawowa: 

1. Dobrzańska B., Dobrzański G, Kiełczewski D.: Ochrona środowiska przyrodniczego. PWN, 
Warszawa, 2009. 
2. Lewandowski W.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wyd.Nauk.-Tech., Warszawa, 
2007. 
3. Zwoździak J.: Człowiek, środowisko, zagrożenie. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 
2002. 
4. Mannion A.M.: Zmiany Środowiska Ziemi. Wyd.Nauk.PWN, Warszawa, 2000. 
5. Domka L.: Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju. Wyd. Nauk. PWN, Warszaw, 2001 

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Kozłowska S.: Ekologiczne problemy przyszłości świata i Polski. Wyd. Komitet Prognoz 
Polska w XXI wieku przy Prezydium PAN, Warszawa, 1998.                                                                                                                                          
2. Bieszczada S., Sobota J. Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-
rolniczego. Wyd.AR., Wrocław, 1998.                                                        

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 zaliczenie wykładów W, 

EK2 zaliczenie wykładów, zaliczenie na ćwiczeniach W,C 

EK3 zaliczenie wykładów, zaliczenie na ćwiczeniach W,C 

EK4 zaliczenie wykładów, zaliczenie na ćwiczeniach W,C 

EK5 zaliczenie wykładów, zaliczenie na ćwiczeniach W,C 

EK6 zaliczenie wykładów, zaliczenie na ćwiczeniach W,C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB w Hajnówce Osoby prowadzące: dr inż. Małgorzata Rauba 

Data 
opracowania 

programu: 
20.02.2012 

Program 
opracował(a): 

dr Elżbieta Oksiejczuk 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
stacjonarne I stopnia 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Alternatywne źródła energii Kod przedmiotu: L6005B 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obieralny Semestr: VI Punkty ECTS  2   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C- 15 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-
" 

- 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze źródłami energii odnawialnej, ich zasobami i 
sposobami ich wykorzystania w życiu codziennym. Oddziaływaniem technologii energetyki 
odnawialnej na środowisko naturalne. Sposobami oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej 
w gospodarstwie domowym. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - zaliczenie testowe,  ćwiczenia - zaliczenie pisemne 

Treści 
programowe:  

Wykład: Rodzaje źródeł energii odnawialnej. Energetyka jądrowa i technologie energetyki 
odnawialnej. Biomasa jako odnawialne źródło energii. Produkcja i rynek biopaliw stałych. 
Technologie energetycznego wykorzystania biomasy. Zalety i wady zagospodarowania 
biomasy na potrzeby energetyki. Ogniwa paliwowe. Technologie wodorowe. Energetyka 
słoneczna. Promieniowanie słoneczne. Kolektory, stawy i kominy słoneczne. Magazynowanie 
energii słonecznej i innych rodzajów energii. Ogniwa fotowoltaiczne. Pasywne systemy 
wykorzystania energii słonecznej w budownictwie. Energetyka wiatrowa.  
Projekt: Umiejętność doboru odpowiednich instalacji do określonych obiektów. Analiza i studia 
wykonalności i opłacalności inwestycji. Analiza ekologiczna. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
opisuje historycznie użytkowanie środowiska przez 
człowieka 

L1_W15 

EK2 wylicza substancje toksyczne i opisuje ich działania L1_W12 

EK3 
wymienia i uzasadnia zagrożenia środowiska 
przyrodniczego  

L1_U06, L1_W07 

EK4 
omawia zagadnienia energetyczne oraz wymienia źródła 
energii konwencjonalne i niekonwencjonalne 

L1_U07L1_W12 

EK5 
ustosunkowuje się do zagadnień demograficznych w 
Polsce i na świeci 

L1_U06, L1_W12 

EK6 
ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i 
etycznej odpowiedzialności za kształtowanie i stan 
środowiska leśnego 

L1_K01 
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Udział w wykładach 15x1h 15 

Udział w ćwiczeniach 15x1h 15 

Opracowanie sprawozdań i projektów 15h 15 

Udział w konsultacjach  5h 5 

Przygotowanie do zaliczenia wykładów 10h 10 

  RAZEM:  60 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5 

 

ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+15 

30 1,2 

Literatura 
podstawowa: 

1. Dobrzańska B., Dobrzański G, Kiełczewski D.: Ochrona środowiska przyrodniczego. PWN, 
Warszawa, 2009. 
2. Lewandowski W.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wyd.Nauk.-Tech., Warszawa, 
2007. 
3. Zwoździak J.: Człowiek, środowisko, zagrożenie. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 
2002. 
4. Mannion A.M.: Zmiany Środowiska Ziemi. Wyd.Nauk.PWN, Warszawa, 2000.  
5. Domka L.: Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju. Wyd. Nauk. PWN, Warszaw, 2001 

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Kozłowska S.: Ekologiczne problemy przyszłości świata i Polski. Wyd. Komitet Prognoz 
Polska w XXI wieku przy Prezydium PAN, Warszawa, 1998.                                                                                                                                          
2. Bieszczada S., Sobota J. Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-
rolniczego. Wyd.AR., Wrocław, 1998.                                                        

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 zaliczenie wykładów, zaliczenie na ćwiczeniach W,C 

EK2 zaliczenie wykładów, zaliczenie na ćwiczeniach W,C 

EK3 zaliczenie wykładów, zaliczenie na ćwiczeniach W,C 

EK4 zaliczenie wykładów, zaliczenie na ćwiczeniach W,C 

EK5 zaliczenie wykładów, zaliczenie na ćwiczeniach W,C 

EK6 zaliczenie wykładów, zaliczenie na ćwiczeniach W,C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB w Hajnówce Osoby prowadzące: dr inż. Małgorzata Rauba 

Data 
opracowania 

programu: 
20.02.2012 

Program 
opracował(a): 

dr Elżbieta Oksiejczuk 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
Ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Techniki prezentacji Kod przedmiotu: L6052 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obowiązkowy Semestr: VI Punkty ECTS  1   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -    C-   L-   P-   Ps-   S- 30 
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" Techniki informacyjne 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z zasadami organizacji procesu dyplomowania oraz zasad wykonania 
pracy dyplomowej i jej prezentacji na egzaminie dyplomowym. Nowoczesne techniki 
prezentacji. 

Forma 
zaliczenia 

Seminarium - zaliczenie na podstawie prezentacji multimedialnej 

Treści 
programowe:  

Zasady postępowania w przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej w PB. 
Struktura pracy dyplomowej. Bibliografia.  Metodyka pisania pracy dyplomowej. Sposoby 
przygotowanie prezentacji prac naukowych. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
ma podstawowa wiedzę o narzędziach informatycznych 
stosowanych do analizy zjawisk i procesów zachodzących 
w środowisku. 

L1_W20, L1_K05 

EK2 Posiada umiejętność samodzielnej interpretacji danych L1_U05, L1_U10 

EK3 Potrafi wykorzystać literaturę do interpretacji danych L1_U16, L1_U17 

EK4 
Posiada umiejętność wystąpień publicznych w języku 
polskim 

L1_K05 
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Udział w seminariach 15 x 2h 30 

Przygotowanie prezentacji w Power Poincie 5h 5 

Konsultacje 5h 5 

  RAZEM:  40 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 30+5  

ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 0  

0 0 



Literatura 
podstawowa: 

1. Boć J. Jak pisać pracę magisterską. Kolonia Limited, Wrocław 1994 r. 
2. Urban S., Ładoński W. Jak napisać dobrą pracę magisterską. Akademia Komiczna we 
Wrocławiu, Wrocław, 2001. 
3. Węglińska M. Jak pisać pracę magisterską. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków, 1997 

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Uniwersytet Jagielloński, 
Kraków. 1992 
2. Koch M. Przewodnik do pisania pracy magisterskiej. Wydawnictwo Prywatnej Wyższej 
Szkoły Administracji i Businessu i Administracji, 1994 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 Zaliczenie seminarium  S 

EK2 Dyskusja i zaliczenie wystąpienia publicznego S 

EK3 Zaliczenie prezentacji S 

EK4 Zaliczenie seminarium S 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: Dr hab. inż. Tomasz Oszako 

Data 
opracowania 

programu: 
18.02.2012r. 

Program 
opracował(a): 

dr Włodzimierz Kwiatkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny PB w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 

 studia pierwszego stopnia 
stacjonarne 

  

Specjalność: 
  Gospodarowanie na 

obszarach przyrodniczo 
cennych 

Ścieżka 
dyplomowania: 

ogólnoakademcki  

Nazwa 
przedmiotu: 

Praktyka zawodowa Kod przedmiotu: L7PrZ 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obowiązkowy Semestr: VI Punkty ECTS  3   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -    C-   L-   P-   Ps-   S-   

Przedmioty 
wprowadzające 

 Wpisz przedmioty lub "-" cały cykl kształcenia 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami zagadnień poznanych w czasie realizacji 
studiów oraz podstawowymi zasadami funkcjonowania zakładów przemysłowych, biur 
projektowych. Konfrontacja wiedzy teoretycznej nabytej w toku studiów z praktyką. Zdobycie 
doświadczeń i nabycie umiejętności pracy w grupie. 

Forma 
zaliczenia 

Zaliczenie na podstawie wypełnionych i potwierdzonych przez zakładowego opiekuna 
Tygodniowych Kart Praktyk.  Opracowanie projektu tematycznego związanego z miejscem 
odbywania praktyki. W przypadku osób, które były zatrudnione w ramach stosunku pracy lub 
umowy cywilnoprawnej na podstawie zaświadczenia o zakresie obowiązków powierzonych 
praktykantowi wystawionego przez pracodawcę. praktykantowi wystawionego przez 
pracodawcę lub umowy cywilnoprawnej na podstawie zaświadczenia o zakresie obowiązków 
powierzonych praktykantowi wystawionego przez pracodawcę. 

Treści 
programowe:  

Zakres prac wykonywanych w czasie praktyki powinien być dostosowany do profilu i 
charakteru działalności „zakładu pracy” ( biura projektów, zakładu pracy, instytucji badawczej) i 
powinien obejmować szkolenie BHP oraz wybrane zagadnienia z zakresu: zapoznanie się z 
procesem przygotowawczym/projektowym/wykonawczym, procesem produkcyjnym, 
sposobem zarządzania, marketingiem zakładowym. Zapoznanie się z organizacją pracy i 
obowiązkami personelu technicznoadministracyjnego (inżyniera, majstra, kierownika ww/ prac, 
specjalisty). Czynne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym (projektowym, wykonawczym, 
technologicznym, nadzoru, remontowym) Pełnienie funkcji pomocnika np. majstra, inżyniera, 
kierownika w/w prac, specjalisty. 

Metody 
dydaktyczne 

Funkcjonowanie w rzeczywistych warunkach przemysłowych, rozmowy, wykonywanie 
czynności manualnych, obserwacje. 

Efekty 
kształcenia 

Efekty kształcenia: wiedza-umiejętności-kompetencje 
Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

EK1 
Student poznaje  zagadnienia technologiczne będące 
przedmiotem działalności zakładu i nabywa umiejętności 
rozwiązywania zaistniałych problemów. 

L1P_U03, L1P_U05, L1P_U07, 
L1P_U08, L1P_U10 

EK2 
poznaje system organizacji prac i zarządzania zespołami 
ludzkimi. 

L1P_U13, L1P_U15 

 



EK3 
wykonuje proste zadania pod nadzorem i samodzielnie 
oraz gromadzi dane (ewentualnie zbiera dane do pracy 
inżynierskiej) 

L1P_U11 

EK4 poznaje warunki przyszłej pracy L1P_K03 

EK5 potrafi pracować w zespole L1P_K01 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 
Forma zajęć (jeśli jest więcej niż 

jedna), na której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 
Opracowanie projektu tematycznego związanego z 
odbywaną praktyką 

  

EK2 
Sprawozdanie z praktyk w tygodniowej karcie praktyk, 
potwierdzenie opiekuna zawodowego 

  

EK3 
Sprawozdanie z praktyk w tygodniowej karcie praktyk, 
potwierdzenie opiekuna zawodowego 

  

EK4 
Kontrola wykonywania praktyk, rozmowa z opiekunem 
zawodowym 

  

EK5 
Kontrola wykonywania praktyk, rozmowa z opiekunem 
zawodowym 
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) Udział w procesach poznawczych stosowanych technologii 360h 360 

Konsultacje zawodowe 10h 10 

Opracowanie projektu tematycznego 10h 10 

Uzupełnienie tygodniowych kart praktyk 10h 10 

  RAZEM:  390 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela:  

  ECTS  

10 0,4 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym:                

(360 + 10 +10 +10)  
390 13 

Literatura 
podstawowa: 

1. Regulamin praktyki zawodowej.  

Literatura 
uzupełniająca: 

 
1. Regulamin studiów Politechniki Białostockiej. 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka 

Program 
opracował(a): 

dr inż. Małgorzata Rauba Data 
opracowania 

programu: 
16.12.2014r. 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo Poziom i forma studiów Studia I stopnia stacjonarne  

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka dyplomowania: Ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

System finansowy i 
informatyczny LP (SILP) 

Kod przedmiotu: L7042 

Rodzaj 
przedmiotu:  

Obowiązkowy Semestr: VII Punkty ECTS  3   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C-   L-   P-   Ps- 15 S-     
  

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" -  

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Przyswojenie wiedzy o strukturze systemu informatycznego Lasów Państwowych, opanowanie 
podstawowych umiejętności korzystania z SILP w zakresie podsystemu LAS. 

Forma 
zaliczenia 

wykłady –  kolokwium zaliczeniowe, pracownia specjalistyczna - kolokwium 

Treści 
programowe:  

Rys historyczny, struktura SILP, zawartość merytoryczna poszczególnych modułów SILP - 
Planowanie, Gospodarka leśna, Gospodarka towarowa, Płace - Kadry, Finanse i księgowość, 
Infrastruktura, Acer. Aplikacje mobilne współpracujące z SILP (Leśnik, Brakarz, Notatnik). CSP - 
Centralny System Planów - etapy tworzenia planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych. 
Wykorzystanie SILP w pracach urządzeniowych i redagowaniu map numerycznych. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
wykazuje znajomość podstawowych technik, technologii i 
narzędzi wykorzystywanych w leśnictwie 

L1_W13 

EK2 
zna podstawowe narzędzia informatyczne oraz metody 
statystyczne stosowane w leśnictwie 

L1_W20 

EK3 
potrafi wykorzystać metody informatyczne, matematyczno-
statystyczne do opisu i analizy zjawisk zachodzących w lasach 

L1_U04 

EK4 
posiada umiejętności wyszukiwania, analizy i przydatności 
danych związanych z leśnictwem a w szczególności z 
gospodarką leśną 

L1_U06 

EK5 
potrafi praktycznie wykorzystać wiedzę w zakresie 
przetwarzania informacji służących doskonaleniu infrastruktury 
informatycznej leśnictwa 

L1_U10 

EK6 
korzysta z podstawowych technologii informatycznych i baz 
danych odnoszących się do obszaru leśnictwa 

L1_U12 



EK7 
posiada umiejętności pracy indywidualnej i samodzielnego 
rozwiązywania problemów  

L1_K05 
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Udział w wykładach 15 X 1h 15 

Udział w pracowni specjalistycznej 15 X 1h 15 

Udział w konsultacjach  5h 5 

Przygotowanie do zaliczenia pracowni 20h 20 

Przygotowanie do zaliczenia wykładu 20h 20 

  RAZEM:  75 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5 

  ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 
15+20 

35 1,5 

Literatura 
podstawowa: 

Instrukcje użytkownika SILP, http://www.zilp.pl/z/test01/dzialalnosc/zasoby_silp/instr_uzyt; 
Zieliński J. - zawarte w: M.Goliński M.,Grabara J.K. 2005: Stan informatyki w Lasach Państwowych 
Nowak J.S. (red)Informatyka i efektywnosc systemów - wyd.Polskie Towarzystwo Informatyczne, 
Katowice; 
Zieliński J. 2005: Strategia informatyzacji Lasów Państwowych w ujęciu historycznym - zawarte w: 
Oleński J.,Olejniczak Z., Nowak J.S.(red.) – Informatyka. Strategie i zarządzanie wiedzą, Wyd. PTI, 
Katowice.                                                                                                                                                                                           

Literatura 
uzupełniająca: 

System informacji przestrzennej w Lasach Państwowych. Podręcznik użytkownika leśnej mapy 
numerycznej (2000), Bogucki Wydawnictwo Naukowe s.c., Warszawa. 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 
Forma zajęć (jeśli jest 

więcej niż jedna), na której 
zachodzi weryfikacja 

EK1 
kolokwium zaliczeniowe – wykłady, obserwacja pracy studentów podczas 
zajęć w prac. specjalistycznej 

P,W 

EK2 kolokwium zaliczeniowe – wykłady W 

EK3 obserwacja pracy studentów podczas zajęć w prac. specjalistycznej P 

EK4 obserwacja pracy studentów podczas zajęć w prac. specjalistycznej P 

EK5 obserwacja pracy studentów podczas zajęć w prac. specjalistycznej P 

EK6 obserwacja pracy studentów podczas zajęć w prac. specjalistycznej P 

EK7 obserwacja pracy studentów podczas zajęć w prac. Specjalistycznej P 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB w Hajnówce Osoby prowadzące: mgr inż. Eugeniusz Masalski 

Data 
opracowania 

programu: 
26.02.2012 

Program 
opracował(a): 

mgr inż. Stanisław Wróbel 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Ochrona własności 
intelektualnej 

Kod przedmiotu: L7062A 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obowiązkowy Semestr: VII Punkty ECTS  3   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  30 C-   L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" -  

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

 Zapoznanie studentów z podstawowymi aktami prawa oraz instytucjami chroniącymi własność 
intelektualną. Celem ćwiczeń jest przedstawienie pojęć i zagadnień z zakresu prawa 
autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej popartych przykładami z 
praktyki sądowej 

Forma 
zaliczenia 

Zaliczenie pisemne wykładu 

Treści 
programowe:  

 Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsca w systemie prawnym Przedmiot i 
podmiot prawa autorskiego, zasady prawa autorskiego, rodzaje utworów, autorskie prawa 
majątkowe, dozwolony użytek publiczny, organizacje zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi, plagiat, ochrona praw autorskich oraz cywilna i karna 
odpowiedzialność z tytułu naruszeń praw, utwory audiowizualne, programy komputerowe jako 
przedmiot ochrony, prawa autorskie i pokrewne w Internecie, ochrona wizerunku i adresata 
korespondencji, ochrona baz danych, prawo własności przemysłowej: prawo patentowe, prawo 
znaków towarowych, prawo wzorów przemysłowych, oznaczenia geograficzne, wzory 
użytkowe, topografie układów scalonych 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
student prezentuje podstawową wiedzę prawną z zakresu 
prawa autorskiego i własności przemysłowej odnoszącą 
się do leśnictwa 

L1_W17 

EK2 
student opisuje i wylicza podstawowe pojęcia i zasady 
związane z ochroną własności intelektualnej w 
odniesieniu do leśnictwa 

L1_W21 

EK3 
potrafi dokonać analizy prawnej podejmowanych działań 
inżynierskich 

L1_U14 

EK4 
ma świadomość znaczenia społecznej ,zawodowej i 
etycznej odpowiedzialności za kształtowanie i stan 
środowiska leśnego 

L1_K01 
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) udział w wykładach 15 x 2h 30 

udział w konsultacjach 5h 5 

samodzielne studiowanie literatury 20h 20 

przygotowanie do zaliczenia wykładu 20h 20 

  RAZEM:  75 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 30+5 

 

ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 0 

0 0 

Literatura 
podstawowa: 

1.Mariusz Załucki(red.),Prawo własności intelektualnej,repetytorium,Difin,Warszawa 2010, 
2.Joanna Sieńczyło-Chlabicz (red),Prawo własności intelektualnej, Lexix Nexis, Warszawa 
2011 

Literatura 
uzupełniająca: 

1.T.Szymanek,Prawo własności przemysłowej podręcznik akademicki ,Warszawa 2008, 
2.A.Szewc (red),Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej, Kraków 2003,  
3.J. Hetman, Podstawy prawa własności intelektualnej, Warszawa 2008 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 Zaliczenie wykładu W 

EK2 Zaliczenie wykładu W 

EK3 Zaliczenie wykładu W 

EK4 Zaliczenie wykładu W 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr hab. nż. Mikołaj Jalinik 

Data 
opracowania 

programu: 
20.02.2012 r. 

Program 
opracował(a): 

 mgr Marzanna Sołtys 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
studia I stopnia stacjonarne  

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
Ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Edukacja przyrodniczo-leśna Kod przedmiotu: L047 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obieralny Semestr: VII Punkty ECTS  2   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C- 15 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub 
"-" 

-  

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z aktywnymi i biernymi metodami edukacji przyrodniczo leśnej. 
Przedstawienie innowacyjnych metod edukacji oraz wprowadzenie tematyki wykraczającej 
poza ramy obowiązujących podstaw programowych w szkołach. Zaprezentowanie metod 
zwiększających udział w edukacji przyrodniczo-leśnej osób niepełnosprawnych, dorosłych i 
różnych grup społecznych. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - kolokwium końcowe; ćwiczenia - kolokwium końcowe (50%),projekt (50%) 

Treści 
programowe:  

Różne metody edukacji przyrodniczo-leśnej, ze szczególnym uwzględnieniem metod edukacji 
aktywnej. Edukacja uczniów, osób dorosłych, niepełnosprawnych i należących do różnych grup 
społecznych. Projektowanie ścieżek dydaktycznych na terenach leśnych i przygotowanie lekcji 
dotyczącej tematyki przyrodniczo-leśnej. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska leśnego, jego 
zagrożeniach i sposobach ochrony oraz potrafi ją 
wykorzystać w edukacji. 

L1_W07 

EK2 
posiada ogólną wiedzę na temat kształtowania się kultury 
i historii leśnictwa w Polsce oraz potrafi wykorzystać te 
wiadomości w edukacji przyrodniczo-leśnej 

L1_W15 

EK3 

posiada podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i 
społeczną odnoszącą się do obszaru leśnictwa i ochrony 
przyrody oraz potrafi przekazać ją w prosty sposób 
odbiorcom edukacji przyrodniczo-leśnej. 

L1_W17 

EK4 
zna zasady zrównoważonego rozwoju, ochrony 
środowiska, organizacji systemów ekologicznych oraz 
potrafi przedstawiać je w sposób zrozumiały dla innych 

L1_W19 

EK5 
posiada umiejętności komunikowania się przy użyciu 
różnych technik w środowisku zawodowym leśników jak i 
poza nim  

L1_U17 



EK6 
ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej  
i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie i stan 
środowiska leśnego  

L1_K01 
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Udział w ćwiczeniach 15 X 1h 15 

Udział w wykładach 15 X 1h 15 

Opracowanie projektu 10h 10 

Udział w konsultacjach  5h 5 

Przygotowanie do kolokwium z ćwiczeń 5h 5 

Przygotowanie do zaliczenia wykładu 10h 10 

  RAZEM:  60 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5 

 

ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+10+5 

30 1,2 

Literatura 
podstawowa: 

Batorczak A. red., Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w edukacji dla 
zrównoważonego rozwoju. 2006. Wyd. UCBŚP UW.                                                                                                              
Będkowski K. red., Studia i Materiały CEPL. Zeszyty-wybrane numery. Rogów.                                                                              

Literatura 
uzupełniająca: 

Symonides E., 2007: Ochrona przyrody, WUW, Warszawa                                      

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 kolokwium zaliczające wykład W 

EK2 kolokwium zaliczające wykład W 

EK3 kolokwium zaliczające wykład W 

EK4 kolokwium zaliczające wykład W 

EK5 ocena za projekt C 

EK6 kolokwium zaliczające ćwiczenia C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr inż. Joanna Pietrzak-Zawadka 

Data 
opracowania 

programu: 
20.02.2012 Program opracował(a): dr inż. Michał  Sawoniewicz 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
studia I stopnia stacjonarne  

Specjalność: 
Gospodarowanie na 

obszarach przyrodniczo 
cennych 

Ścieżka 
dyplomowania: 

Ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Zarządzanie turystyką w 
lasach  

Kod przedmiotu: L7047B 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obieralny Semestr: VII Punkty ECTS  2   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C- 15 L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub 
"-" 

  

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z formami zarządzania turystyką w lasach .  Ukazanie możliwości 
rozwoju turystyki i rekreacji razem z ochroną ekosystemów w lasach i w miejscach uznanych 
jako przyrodniczo cenne. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - kolokwium końcowe; ćwiczenia - kolokwium końcowe (50%),projekt (50%) 

Treści 
programowe:  

Zagrożeń ekosystemów leśnych i przyrodniczo cennych, jakie generuje turystyka i rekreacja. 
Współczesne trendy w turystycznym zagospodarowaniu lasów. Ekonomiczne uwarunkowania 

funkcjonowania turystyki i rekreacji w Lasach Państwowych i w Parkach Narodowych. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska leśnego, jego 
zagrożeniach i sposobach ochrony oraz potrafi ją 
wykorzystać przy  organizowaniu turystyki. 

L1_W07 

EK2 
posiada ogólną wiedzę na temat kształtowania się kultury 
i historii leśnictwa w Polsce oraz potrafi wykorzystać te 
wiadomości w przy  organizowaniu turystyki 

L1_W15 

EK3 
posiada podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i 
społeczną odnoszącą się do obszaru leśnictwa i ochrony 
przyrody  

L1_W17 

EK4 
zna zasady zrównoważonego rozwoju, ochrony 
środowiska, organizacji systemów ekologicznych  

L1_W19 

EK5 
posiada umiejętności komunikowania się przy użyciu 
różnych technik z turystami i osobami przyjeżdżającymi 
do lasu w celach rekreacyjnych  

L1_U17 



EK6 
ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej  
i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie i stan 
środowiska leśnego 

L1_K01 
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Udział w ćwiczeniach 15 X 1h 15 

Udział w wykładach 15 X 1h 15 

Opracowanie projektu 10h 10 

Udział w konsultacjach  5h 5 

Przygotowanie do kolokwium z ćwiczeń 5h 5 

Przygotowanie do zaliczenia wykładu 10h 10 

  RAZEM:  60 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5 

 

ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+10+5 

30 1,2 

Literatura 
podstawowa: 

Kobyłko G. [red.] 2000: Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyd. AE Wrocław;                              
Łonkiewicz B. [red.], 1996: Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów w Polsce. IUCN [The 
International World Conservation Union] - Program Europy - Warszawa : Fundacja IUCN 
Poland;                                                                           Ważyński B., 1995: Urządzanie i 
zagospodarowanie lasu dla potrzeb turystyki i rekreacji. Wyd. 3 poszerz. i uaktual.W 
ydawnictwo Akademii Rolniczej  w Poznaniu. 

Literatura 
uzupełniająca: 

Altkorn J., 1994: Marketing w turystyce. Wyd. PWN, Warszawa;                                   

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 kolokwium zaliczające wykład W 

EK2 kolokwium zaliczające wykład W 

EK3 kolokwium zaliczające wykład W 

EK4 kolokwium zaliczające wykład W 

EK5 ocena za projekt C 

EK6 kolokwium zaliczające ćwiczenia C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB w Hajnówce Osoby prowadzące: dr hab. inż. Mikołaj Jalinik 

Data 
opracowania 

programu: 
26.02.2012 Program opracował(a): dr inż Michał Sawoniewicz 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
Studia I stopnia stacjonarne  

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
Ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Marketing produktów leśnych Kod przedmiotu: L7043A 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obieralny Semestr: VII Punkty ECTS  4   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  30 C- 15 L-   P-   Ps-   S-     
  

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" - 

Założenia i 
cele 

przedmiotu: 

Wykorzystanie wiedzy marketingowej w zarządzaniu podmiotami leśnymi i sprzedaży produktów 
leśnych a w szczególności surowca drzewnego 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - kolokwium końcowe; ćwiczenia- kolokwium  

Treści 
programowe:  

Marketing ogólnie – teoria marketingu, historia marketingu. Cykl życia produktu, strategie w 
różnych fazach cyklu życia produktu. Cena jako element marketingowy. Marketing i zasady obrotu 
surowcem drzewnym. Zasady organizacji sprzedaży drewna na rynku krajowym i zagranicznym. 
Kształtowanie się ceny detalicznej sprzedaży drewna. Marketingowa strategia sprzedaży 
produktów leśnych. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, ekonomii i 
ekonomiki leśnictwa wykorzystywaną w marketingu 
produktów leśnych  

L1_W01 

EK2 

ma wiedzę w zakresie funkcjonowania podmiotów 
gospodarczych, ich zarządzania, nadzoru, logistyki, 
kontroli i certyfikacji zajmujących się sprzedażą i obrotem 
produktów leśnych (drzewnych) 

L1_W18 

EK3 
potrafi dokonać wstępnej syntezy i analizy ekonomicznej 
podejmowanych działań inżynierskich 

L1_U14 

EK4 
posiada umiejętności pracy indywidualnej i samodzielnego 
rozwiązywania problemów 

L1_K05 

EK5 
potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i 
przedsiębiorczy 

L1_K05 
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Udział w wykładach 30 X 1h= 30 

Udział w ćwiczeniach 15 X 1h= 15 

Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami 5h 5 

Przygotowanie do kolokwium z ćwiczeń 25h 25 

Przygotowanie do kolokwium  z wykładów 25h 25 

  RAZEM:  100 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 30+15 +5 

 

ECTS  

50 2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+25 

40 1,6 

Literatura 
podstawowa: 

Michalski E. 2003:  Marketing. Podręcznik akademicki, Wyd. PWN, Warszawa; 
Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. 2002: Marketing, podręcznik europejski, PWE, 
Warszawa; 
Las Polski – Dwutygodnik leśników i przyjaciół lasu, oficyna wydawnicza Oikos, Warszawa 
(wybrane numery); 
Biblioteczka leśniczego, Wyd. Świat sp. Z O.O., Warszawa (wybrane zeszyty); 
strony internetowe: www.zilp.lasy.gov.pl/drewno   (Portal leśno-drzewny), www.e-drewno.pl 
(System aukcyjny LP) 

Literatura 
uzupełniająca: 

Mruk H. 1996: Podstawy marketingu, Wyd. AE Poznań;                                                                                                                                                  
Kobyłko G. [red.] 2000: Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyd. AE Wrocław;  

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 
Forma zajęć (jeśli jest 

więcej niż jedna), na której 
zachodzi weryfikacja 

EK1 kolokwium końcowe - wykłady W 

EK2 kolokwium końcowe - wykłady C, W 

EK3 kolokwium końcowe - ćwiczenia C 

EK4 kolokwium końcowe - ćwiczenia C 

EK5 kolokwium końcowe - ćwiczenia C 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr hab. inż. Mikołaj Jalinik 

Data 
opracowania 

programu: 
18-02-2012 Program opracował(a): dr inż.Łukasz Skalski 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo Poziom i forma studiów Studia I stopnia stacjonarne  

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka dyplomowania: Ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Marketing turystyczny Kod przedmiotu: L7043B 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obieralny Semestr: VII Punkty ECTS  4   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  30 C- 15 L-   P-   Ps-   S-     
  

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" -  

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Przybliżenie istoty marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych w leśnictwie oraz  przekazanie 
wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych. 

Forma 
zaliczenia 

wykłady – zaliczenie końcowe; ćwiczenia – kolokwium zaliczeniowe (50%) oraz prezentacja 
wybranego zagadnienia (50%) 

Treści 
programowe:  

Marketing turystyczny w leśnictwie - usługi oraz marketing usług, produkt i oferta w usługach, procesy 
w usługach oraz cena i promocja.  Znaczenie marketingu mix  w usługach turystycznych i 
rekreacyjnych. Tzw. marketing wewnętrzny. Znaczenie jakości w ofertach usług turystycznych i 
rekreacyjnych w leśnictwie. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
ma podstawową wiedzę z zakresu leśnych procesów 
produkcyjnych oraz zna typowe technologie leśne 

L1_W02, L1_W03 

EK2 
ma wiedzę w zakresie funkcjonowania podmiotów 
gospodarczych, ich zarządzania, nadzoru logistyki, kontroli i 
certyfikacji z uwzględnieniem obszaru leśnictwa 

L1_W18 

EK3 
wykorzystuje metody matematyczno-statystyczne oraz 
informatyczne do opisu i analizy zjawisk zachodzących w 
gospodarstwie leśnym 

L1_U04 

EK4 
potrafi dokonać wstępnej syntezy i analizy ekonomicznej 
podejmowanych działań inżynierskich 

L1_U14 

EK5 
posiada umiejętność pracy indywidualnej i samodzielnego 
rozwiązywania problemów 

L1_K05 
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 Udział w wykładach 30 X 1h= 30 

Udział w ćwiczeniach 15 X 1h= 15 

Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami 5h 5 

Przygotowanie do kolokwium z ćwiczeń 25h 25 



Przygotowanie do kolokwium  z wykładów 25h 25 

  RAZEM:  100 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 30+15 +5 

 

ECTS  

50 2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 
15+25 

40 1,6 

Literatura 
podstawowa: 

 Altkorn J., 1994: Marketing w turystyce. Wyd. PWN, Warszawa; 
Dudkiewicz D. 2009 :Marketing usług turystycznych. Wyd. ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 
Warszawa;  
Payne A., 1997:  Marketing usług. Wyd. PWE, Warszawa; 

Literatura 
uzupełniająca: 

Korowicki A. [red.] 2003: Uwarunkowania użytkowania turystycznego lasów i terenów zadrzewionych - 
zbiór materiałów pokonferencyjnych, Gdańsk. 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 
Forma zajęć (jeśli jest 

więcej niż jedna), na której 
zachodzi weryfikacja 

EK1 wykłady - kolokwium, ćwiczenia - kolokwium  C, W 

EK2 wykłady - kolokwium  W 

EK3 ćwiczenia - kolokwium, prezentacja C   

EK4 ćwiczenia - kolokwium, prezentacja C   

EK5 ćwiczenia - kolokwium, prezentacja C   

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB w Hajnówce Osoby prowadzące: dr hab. inż. Mikołaj Jalinik 

Data 
opracowania 

programu: 
24.02.2012 

Program 
opracował(a): 

dr inż. Łukasz Skalski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
Studia I stopnia stacjonarne  

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
Ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Kulturotwórcza rola lasu Kod przedmiotu: L7063A 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obieralny Semestr: VII Punkty ECTS  2   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C- 15 L-   P-   Ps-   S-     
  

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" -  

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Poznanie kulturotwórczej roli (funkcji) lasu – wpływu lasu na kształtowanie się fizycznych i 
psychicznych właściwości społeczeństw ludzkich. Przyrodnicze podwaliny kultury (lasy i puszcze 
jako źródła – surowców, schronienia, miejsca kultu). Las w literaturze, malarstwie, sztuce. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - kolokwium końcowe; ćwiczenia- kolokwium  

Treści 
programowe:  

Wyjaśnienie celu przedmiotu, podstawowych pojęć: definicji cywilizacji, kultury i sztuki oraz relacji 
między tymi pojęciami. Rodzaje sztuk, kult, mit, symbol, alegoria, przenośnia itp. Przyrodnicze 
korzenie kultury – puszcze, lasy i drzewa jako źródła surowców (budulca, pożywienia, śr. 
Medycznych), schronienia i miejsca kultu. Przedstawienie różnych definicji pojęć – drzewo i las. 
Las w architekturze i sztukach przedstawiających np.: rzeźba, malarstwo, sztuka najnowsza 
(fotografia, film). Las w sztuce zdobniczej i twórczości „masowej”. Las w literaturze pięknej. Las 
rzeczy „silva rerum” - las mitologiczny, symboliczny. Symbolika roślin i zwierząt. Żarty i 
zmyślenia, karykatura, gwara myśliwska, przysłowia, porzekadła, przypowieści, aforyzmy i 
przesądy. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
posiada ogólną wiedzę na temat kształtowania się kultury 
leśnictwa w Polsce, posiada ogólną wiedzę związaną z 
kulturotwórczą rolą lasu 

L1_W15 

EK2 
posiada podstawową wiedzę społeczną i kulturową 
odnoszącą się do obszaru leśnictwa 

L1_W17 

EK3 
ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i 
etycznej odpowiedzialności za kształtowanie i stan 
środowiska 

L1_K01 

EK4 
ma świadomość znaczenia kulturotwórczej roli lasu w 
zakresie zawodu leśnika i wśród społeczeństwa 

L1_K07 
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Udział w wykładach 15 X 1h= 15 

Udział w ćwiczeniach 15 X 1h= 15 



Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami 5h 5 

Przygotowanie do kolokwium  z ćwiczeń 5h 5 

Przygotowanie do kolokwium  z wykładów  10h 10 

  RAZEM:  50 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5 

 

ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+5 

20 0,8 

Literatura 
podstawowa: 

Wiśniewski J., Kiełczewski B. 2010: Kulturotwórcza rola lasu, Wyd. Akademia Rolnicza im. A. 
Cieszkowskiego, Poznań; 
Las w kulturze Polskiej. Tomy I-IV, Materiały z Ogólnopolskich Konferencji „Las w kulturze 
polskiej”, Poznań 2000 – 2006; 
W głąb lasu. Las w polskiej literaturze i sztuce. Praca zbiorowa. Wydawnictwo „Sport i 
Turystyka”, Warszawa 1985; 
Nowakowska A. Świat roślin w polskiej frazeologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław 2005;  

Literatura 
uzupełniająca: 

Tatarkiewicz W. Dzieje sześciu pojęć. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005; 
Szczepanowicz B. Atlas roślin biblijnych. Wydawnictwo WAM, Kraków 2003. 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 
Forma zajęć (jeśli jest 

więcej niż jedna), na której 
zachodzi weryfikacja 

EK1 kolokwium końcowe - wykłady C, W 

EK2 kolokwium końcowe - wykłady C, W 

EK3 kolokwium końcowe - ćwiczenia C, W 

EK4 kolokwium końcowe - ćwiczenia C, W 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr hab. inż. Mikołaj Jalinik 

Data 
opracowania 

programu: 
18-02-2012 Program opracował(a): dr inż.Łukasz Skalski 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
Studia I stopnia stacjonarne  

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
Ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Dziedzictwo leśne Kod przedmiotu: L7063B 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obieralny 
Semestr

: 
VII Punkty ECTS  2   

  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -  15 C- 15 L-   P-   Ps-   S-     
  

Przedmioty 
wprowadzając

e 
Wpisz przedmioty lub "-" -  

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Poznanie roli lasu jako źródła wiedzy o kulturze, wierzeniach itp. – wpływu lasu na 
kształtowanie się fizycznych i psychicznych właściwości społeczeństw ludzkich. Przyrodnicze 
podwaliny kultury (lasy i puszcze jako źródła – surowców, schronienia, miejsca kultu). Las w 
literaturze, malarstwie, sztuce. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - kolokwium końcowe; ćwiczenia- kolokwium  

Treści 
programowe:  

Wyjaśnienie celu przedmiotu, podstawowych pojęć i  definicji. Rodzaje sztuk, kult, mit, symbol, 
alegoria, przenośnia itp. Przyrodnicze korzenie kultury – puszcze, lasy i drzewa jako źródła 
surowców (budulca, pożywienia, śr. medycznych), schronienia i miejsca kultu. Przedstawienie 
różnych definicji pojęć – drzewo i las. Poznanie różnych aspektów kulturowych regionu 
Podlasia a zwłaszcza Puszczy Białowieskiej. Historia relacji człowieka z lasem. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
posiada ogólną wiedzę na temat kształtowania się kultury 
leśnictwa w Polsce, posiada ogólną wiedzę związaną z 
kulturotwórczą rolą lasu 

L1_W15 

EK2 
posiada podstawową wiedzę społeczną i kulturową 
odnoszącą się do obszaru leśnictwa 

L1_W17 

EK3 
ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i 
etycznej odpowiedzialności za kształtowanie i stan 
środowiska 

L1_K01 

EK4 
ma świadomość znaczenia kulturotwórczej roli lasu w 
zakresie zawodu leśnika i wśród społeczeństwa 

L1_K07 
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Udział w wykładach 15 X 1h= 15 

Udział w ćwiczeniach 15 X 1h= 15 

Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami 5h 5 



Przygotowanie do kolokwium  z ćwiczeń 5h 5 

Przygotowanie do kolokwium  z wykładów  10h 10 

  RAZEM:  50 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5 

 

ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym: 15+5 

20 0,8 

Literatura 
podstawowa: 

Wiśniewski J., Kiełczewski B. 2010: Kulturotwórcza rola lasu, Wyd. Akademia Rolnicza im. A. 
Cieszkowskiego, Poznań;  
Dziedzictwo kulturowe regionu Puszczy Białowieskiej. Hajnówka , 2005; 
W głąb lasu. Las w polskiej literaturze i sztuce. Praca zbiorowa. Wydawnictwo „Sport i 
Turystyka”, Warszawa 1985; 

Literatura 
uzupełniająca: 

Tatarkiewicz W. Dzieje sześciu pojęć. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005; 
Samojlik T., 2005: Ochrona i łowy, ZBS PAN, Białowieża.                                                                                        

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 kolokwium końcowe - wykłady C, W 

EK2 kolokwium końcowe - wykłady C, W 

EK3 kolokwium końcowe - ćwiczenia C, W 

EK4 kolokwium końcowe - ćwiczenia C, W 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: dr Ewa Pirożnikow 

Data 
opracowania 

programu: 
18-02-2012 Program opracował(a): dr inż.Łukasz Skalski 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
studia I stopnia stacjonarne 

Specjalność: 
Gospodarowanie na obszarach 

przyrodniczo cennych 
Ścieżka 

dyplomowania: 
Ogólnoakademicka 

Nazwa 
przedmiotu: 

Seminarium dyplomowe Kod przedmiotu: L7052 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obowiązkowy Semestr: VII Punkty ECTS  1   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -    C-   L-   P-   Ps-   S- 30 
    

Przedmioty 
wprowadzające 

Wpisz przedmioty lub "-" Techniki informacyjne 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z zasadami organizacji procesu dyplomowania oraz zasad wykonania 
pracy dyplomowej i jej prezentacji na egzaminie dyplomowym. Nowoczesne techniki 
prezentacji. 

Forma 
zaliczenia 

Seminarium - zaliczenie na podstawie prezentacji multimedialnej 

Treści 
programowe:  

 Zasady postępowania w przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej w PB. 
Struktura pracy dyplomowej. Bibliografia.  Metodyka pisania pracy dyplomowej. Sposoby 
przygotowanie prezentacji prac naukowych. 

Efekty 
kształcenia 

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia 
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. 

Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. 

Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia 

EK1 
ma podstawowa wiedzę o narzędziach informatycznych 
stosowanych do analizy zjawisk i procesów zachodzących 
w środowisku. 

L1_W20, L1_K05 

EK2 Posiada umiejętność samodzielnej interpretacji danych L1_U05, L1_U10 

EK3 Potrafi wykorzystać literaturę do interpretacji danych L1_U16, L1_U17 

EK4 
Posiada umiejętność wystąpień publicznych w języku 
polskim 

L1_K05 
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Udział w seminariach 15 x 2h 30 

Przygotowanie prezentacji w Power Poincie 5h 5 

Konsultacje 5h 5 

  RAZEM:  40 



Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela: 30+5 

 

ECTS  

35 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym:  

0 
0 0 

Literatura 
podstawowa: 

1. Boć J. Jak pisać pracę magisterską. Kolonia Limited, Wrocław 1994 r. 
2. Urban S., Ładoński W. Jak napisać dobrą pracę magisterską. Akademia Komiczna we 
Wrocławiu, Wrocław, 2001. 
3. Węglińska M. Jak pisać pracę magisterską. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków, 1997 

Literatura 
uzupełniająca: 

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Uniwersytet Jagielloński, 
Kraków. 1992 
2. Koch M. Przewodnik do pisania pracy magisterskiej. Wydawnictwo Prywatnej Wyższej 
Szkoły Administracji i Businessu i Administracji, 1994 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 

Forma zajęć (jeśli jest 
więcej niż jedna), na 

której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 Zaliczenie seminarium  S 

EK2 Dyskusja i zaliczenie wystąpienia publicznego S 

EK3 Zaliczenie prezentacji S 

EK4 Zaliczenie seminarium S 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB Hajnówka Osoby prowadzące: prof. dr hab. Valerij Isidorow 

Data 
opracowania 

programu: 
18.02.2012r. 

Program 
opracował(a): 

dr Włodzimierz Kwiatkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamiejscowy Wydział Leśny PB w Hajnówce 

Nazwa 
programu 

kształcenia 
(kierunku) 

Leśnictwo 
Poziom i forma 

studiów 
 studia pierwszego I stacjonarne 

  

Specjalność: 
  Gospodarowanie na 

obszarach przyrodniczo 
cennych 

Ścieżka 
dyplomowania: 

ogólnoakademicka  

Nazwa 
przedmiotu: 

Praca dyplomowa Kod przedmiotu: L7PIN 

Rodzaj 
przedmiotu:  

obieralny Semestr: VII Punkty ECTS  15   
  

Liczba godzin                
w semestrze: 

W -    C-   L-   P-   Ps-   S-   
    

Przedmioty 
wprowadzające 

  - 

Założenia                 
i cele 

przedmiotu: 

Przygotowanie pracy dyplomowej/projektu inżynierskiego/ i przygotowanie do egzaminu 
dyplomowego.  

Forma 
zaliczenia 

Obrona pracy dyplomowej 

Treści 
programowe:  

Sformułowanie tematu, celu i zakresu pracy. Opracowanie założeń i metodyki pracy oraz 
wykonanie badań  literaturowych i terenowych z obszaru wchodzącego w zakres pracy 
dyplomowej .  Zrealizowanie zaplanowanego programu badań doświadczalnych (praca 
eksperymentalna)  lub/i niezbędnych obliczeń (praca projektowa). Przedstawienie w wersji 
pisemnej i elektronicznej pracy dyplomowej zgodnie z  
przyjętym tematem, celem i zakresem uzgodnionym przez opiekuna. 

Metody 
dydaktyczne 

zajęcia seminaryjne praca z literaturą naukową i techniczną  

Efekty 
kształcenia 

Efekty kształcenia: wiedza-umiejętności-kompetencje 
Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

EK1 
Student zna podstawową terminologię naukową w języku 
polskim  
i angielskim z zakresu leśnictwa i dziedzin pokrewnych  

L1P_W03, L1P_W02, L1P_U14 

 

EK2 

Ma wiedzę niezbędną do formułowania i sporządzania  
w wersji pisemnej i elektronicznej wyników swoich prac 
badawczych i/lub  projektowych wchodzących w zakres 
prac dyplomowych.  

L1P_W02, L1P_W03, L1P_W10 

EK3 

Student potrafi samodzielnie dobrać metody i środki  
naukowo-techniczne aby rozwiązać  w sposób optymalny 
problem badawczy (eksperymentalny), projektowy, 
organizacyjny i inny (w zależności od tematu pracy 
dyplomowej) oraz przedstawić  
uzyskane efekty w formie pracy pisemnej.   

L1P_U03, L1P_U04, L1P_U05 

EK4 Potrafi wykonać zadanie pod kierunkiem opiekuna.   L1P_U02, L1P_U11 

EK5 Potrafi analizować, oceniać i wyciągać wnioski. L1P_U05 



EK6 
Potrafi korzystać  z  baz  danych księgozbiorów  i  
czasopism  oraz  zasobów  informacji patentowej. 

L1P_U08, L1P_U14 

EK7 
Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę w oparciu o 
różne źródła i doskonalić posiadane umiejętności. 

L1P_U18, L1P_K03 

Nr efektu 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektu kształcenia 
Forma zajęć (jeśli jest więcej niż 

jedna), na której zachodzi 
weryfikacja 

EK1 Praca dyplomowa   

EK2 Praca dyplomowa   

EK3 Praca dyplomowa   

EK4 Praca dyplomowa   

EK5 Praca dyplomowa   

EK6 Praca dyplomowa   

EK7 Praca dyplomowa   
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 Udział w konsultacjach 20h 20 

Przygotowanie pracy dyplomowej 355h 355 

  RAZEM:  375 

Wskaźniki 
ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela:                                                                                        

20h 

  ECTS  

20 0,8 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym:      375h 

375 15 

Literatura 
podstawowa: 

1. Regulamin pracy inżynierskiej. 

Literatura 
uzupełniająca: 

 
1. Regulamin studiów Politechniki Białostockiej. 

Jednostka 
realizująca: 

ZWL PB w Hajnówce  

Program 
opracował(a): 

dr inż. Małgorzata Rauba Data 
opracowania 

programu: 
14.02.2015 

 


