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Tłumaczenie nazwy na jęz. 
angielski 

Research methods applied in dendrology 

Kierunek studiów architektura krajobrazu 

Koordynator przedmiotu dr hab. Jacek Borowski (prof. SGGW) 

Prowadzący zajęcia dr hab. Jacek Borowski, dr hab. Piotra Latocha  

Jednostka realizująca Katedra Ochrony Środowiska 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 

Status przedmiotu Przedmiot  fakultatywny Stopień  II  rok II niestacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 

 We współczesnej dendrologii znajdują zastosowanie liczne metody badawcze. Celem 
przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami, w tym: fenologia roślin 
drzewiastych, wybranych metod oceny fizjologicznego stanu drzew i ich zdrowotności, oceny 
wieku, oceny zniekształceń drzew spowodowanych niekorzystnymi warunkami. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin Wykład: liczba godzin 14 

Metody dydaktyczne Wykłady multimedialne, indywidualne studia literaturowe, indywidualne zajęcie w terenie. 

Pełny opis przedmiotu 

Wykłady obejmują; przedstawienie metod takich jak: fenologia roślin drzewiastych, ocena 
fizjologicznego stanu drzew i ich zdrowotności (fotograficzna metoda oceny przyrostów drzew, 
rezystograficzna), oceny wieku (rezystograficzna, z wykorzystaniem świdra presslera, i 
szacunkowa na podstawie tabel wiekowych), metody oceny zniekształceń drzew. Poza zajęciami 
audytoryjnymi przedmiot realizowany jest w terenie, gdzie studenci zaznajamiają się z 
urządzeniami wykorzystywanymi w badaniach, takich jak rezystograf, świder presslera i proste 
urządzenia pomiarowe).  

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) 

Botanika, Drzewoznawstwo – iglaste,  Drzewoznawstwo – liściaste,  Drzewoznawstwo stosowane 

Założenia wstępne Podstawowa wiedza z zakresu drzewoznawstwa i ekologii 

Efekty kształcenia 

01. ma wiedzę o stosowanych metodach dendrologicznych 
02. zna urządzenia i przyrządy pomiarowe stosowane w pomiarach i badaniach  
03. umie wykorzystać wyniki metod badawczych stosowanych w dendrologii 
04. potrafi wybrać odpowiednie do zadanego celu metody badawcze   
05. potrafi zastosować w praktyce proste urządzenia pomiarowe 
06. potrafi przeprowadzić ocenę dendrologiczną wybranego obiektu 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

Kolokwia w trakcie zajęć 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia 

Końcowy sprawdzian testowy 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową

 Minimalna liczba punktów wpływających na zaliczenie: – 51%  

Miejsce realizacji zajęć
 

Mieszane (sala wykładowa, teren) 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Seneta W., Dolatowski J. 2002. Dendrologia, wyd. naukowe PWN, ISBN 83-01-13256-6 
2. Seneta W. Drzewa i krzewy liściaste A-B. 1991 wyd. naukowe PWN, ISBN 83-10135-0 
3. Seneta W. Drzewa i krzewy liściaste C. 1994 wyd. naukowe PWN, ISBN 83-11074-0 
4. Seneta W. Drzewa i krzewy liściaste D-H 1996 wyd. naukowe PWN, ISBN 83-1-12029-0 
5. Bugała Wł. 2000. Drzewa i krzewy, PWRiL, ISBN 83-09-01724-3 
6. Latocha P. 2006. Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz. IV - Drzewa i krzewy liściaste wyd. Hortpress, ISBN 83-89211-62-
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7. Kubus M. 2005. Dendrologia, wyd. AR w Szczecinie, ISBN 83-7317-006-5 

UWAGI:   
 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  

 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01 ma wiedzę o stosowanych metodach dendrologicznych K_W08, K_U06 

02 zna urządzenia i przyrządy pomiarowe stosowane w pomiarach i 
badaniach 

K_W08, K_U06 

03 umie wykorzystać wyniki metod badawczych stosowanych w 
dendrologii 

K_W08, K_U06, K_W08 

04 potrafi wybrać odpowiednie do zadanego celu metody badawcze   K_W08, K_U06, K_U05 

05 potrafi zastosować w praktyce proste urządzenia pomiarowe K_W08,  

06 potrafi przeprowadzić ocenę dendrologiczną wybranego obiektu K_W08 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS

 30 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich: 

1 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia 
laboratoryjne, projektowe, itp.: 

1 ECTS 


