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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 

Nazwa przedmiotu Dzikie rośliny jadalne 

Kod przedmiotu*  
Nazwa jednostki 
prowadzącej kierunek Kolegium Nauk Przyrodniczych 

Nazwa jednostki 
realizującej przedmiot 

Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii 

Kierunek studiów Biologia 

Poziom studiów I stopnia 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne 

Rok i semestr/y studiów rok II; semestr 3 

Rodzaj przedmiotu kierunkowy do wyboru I 

Język wykładowy j. polski 

Koordynator dr hab. Łukasz Łuczaj, prof. UR 

Imię i nazwisko osoby 
prowadzącej / osób 
prowadzących 

dr hab. Łukasz Łuczaj, prof. UR 

* -opcjonalnie, zgodnie z ustaleniami w Jednostce 

1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS  
 

Semestr 

(nr) 
Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. 

Inne 
(jakie?) 

Liczba pkt. 
ECTS 

3 20        2 

 
1.2. Sposób realizacji zajęć   

 zajęcia w formie tradycyjnej  
 zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

 
1.3  Forma zaliczenia przedmiotu  (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny) 

             ZALICZENIE Z OCENĄ 
 
2.WYMAGANIA WSTĘPNE  

Brak wymagań wstępnych 

 
 
 
 
 



3. CELE, EFEKTY UCZENIA SIĘ , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE 
 

3.1 Cele przedmiotu 
 

C1  Zaznajomienie studentów z możliwościami żywienia dzikimi roślinami 

C2 Poznanie istoty zasad żywienia dzikimi roślinami. 

C3 Uzyskanie niezbędnej wiedzy do stosowania żywienia dzikimi roślinami. 

C4 Kształtowanie postawy studenta do zdobywania wiedzy z zakresu dzikiej kuchni. 

 
3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu  

 

EK (efekt 
uczenia się) 

Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu 
Student:  

Odniesienie do 
efektów  

kierunkowych 1 

EK_01 zna aktualnie obowiązujący system pojęć, zagadnień i teorii 
dotyczący dzikich roślin jadalnych, z zakresu etnobotaniki  
i dietetyki 

K_W01 

EK_02 potrafi posługiwać się językiem fachowym z użyciem 
specjalistycznej terminologii dotyczącym nazw roślin, ich 
części i składu chemicznego 

K_U11 

EK_03 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejęt-
ności oraz aktualizowania wiedzy dotyczącej dzikich roślin 
jadalnych; jest gotów do uznawania znaczenia i ograniczeń 
zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów badawczych i 
praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów i interneto-
wych grup dyskusyjnych w przypadku trudności z samo-
dzielnym rozwiązaniem problemu 

K_K01; K_K02 

EK_04 potrafi samodzielnie planować własny rozwój i doskonalenie 
umiejętności zawodowych 

K_U14 

EK_05 potrafi przygotować referat lub wystąpienie, prezentować 
zagadnienie tematyczne lub wyniki badań, brać udział  
w dyskusji na temat dzikich roślin jadalnych, a także wyrażać 
własne poglądy i przedstawiać różne opinie oraz stanowiska 
ustosunkowując się do nich 

K_U12 
 

 
3.3 Treści programowe    

A. Problematyka wykładu  

Treści merytoryczne 

1. Dzikie rośliny jadalne w historii ludzkości. 

2. Dzikie owoce w żywieniu. 

3. Dzikie rośliny o jadalnych organach podziemnych. 

4. Dzikie rośliny o jadalnych liściach. 

5. Dzikie rośliny jadalne strefy umiarkowanej.  
Dzikie rośliny jadalne w tropikach. 

6. Grzyby jadalne i trujące 

                                                           
1 W przypadku ścieżki kształcenia prowadzącej do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich uwzględnić również efekty 
uczenia się ze standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  



             3.4 Metody dydaktyczne  
 

Wykład: wykład z prezentacją multimedialną, wykłady prowadzone w terenie, filmy 

 

4. METODY I KRYTERIA OCENY  
 

4.1 Sposoby weryfikacji efektów uczenia się 
 

Symbol efektu 
Metody oceny efektów uczenia się 

(np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, 
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć) 

Forma zajęć 
dydaktycznych  

(w, ćw, …) 

EK_ 01 - EK_ 05 OBSERWACJA W TRAKCIE ZAJĘĆ, DYSKUSJA W 

 
4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)  
 

Wykłady – zaliczenie na podstawie obecności i udziału w dyskusji, aktywne uczestnictwo  

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów uczenia się. 

 
5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH 

EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności 

Godziny kontaktowe wynikające 
z harmonogramu studiów 

20 

Inne z udziałem nauczyciela akademickiego 
(udział w konsultacjach, egzaminie) 

5 

Godziny niekontaktowe – praca własna 
studenta 
(przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie 
referatu itp.) 

25 

SUMA GODZIN 50 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 2 

* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy 
studenta. 

 
6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU 

 

wymiar godzinowy - 

zasady i formy odbywania 
praktyk  

- 

 
7. LITERATURA  
 

Literatura podstawowa: 
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Literatura uzupełniająca:  
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Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej 


