
L.p. Nazwa przedmiotu Suma godzin Zagadnienia 

A. Przedmioty kształcenia ogólnego 329

1. Język obcy 30

2. Przedmiot humanistyczny do wyboru** 81

3. Modelowanie przestrzenne w leśnictwie 28

4. Doświadczalnictwo leśne 30

5. Aktualne kierunki badań w Ekologii i Hodowli Lasu 66

6. Aktualne kierunki badań w  Ochronie Ekosystemów Leśnych 54

7. Aktualne kierunki badań w Użytkowaniu Lasu i Technice Leśnej 19

8. Aktualne kierunki badań w Zarządzaniu Zasobami Lesnymi 21

B. Specjalność: Leśnictwo na terenach zurbanizowanych 491

1. Klimat i stres roślin na obszarach zurbanizowanych  24

Zmiany klimatyczne, klimat miasta, miejska wyspa ciepła. Łagodzenie zmian klimatyczych przez zieleń

miejską. Adaptacja drzew i krzewów do zmian klimatycznych. Sekwestracja CO2 przez zieleń miejską.

Usługi ekosystemowe  (Ecosystem Servises) świadczone przez zieleń miejską. 

2. Diagnostyka chorób i szkodników roślin w zieleni miejskiej 22

Zaburzenia fizjologiczne drzew na terenach terenów zurbanizowanych kształtowane pod wpływem:

szuszy, wysokiej temperatury, zanieczyszczeń powietrza (gazowych i pyłowych), ocienienia, wiatru,

skażenia gleby i jej zagęszczenia oraz innych czynników stresogennych. Hylopatologia. Entomologia i

fitopatologia drzew i krzewów rosnących obszarach zubranizowanych Zaburzenia abiotyczne i

biotyczne.

3. Dendroflora i fauna obszarów miejskich 47
Dendrologia i botanika terenów miejskich i zurbanizowanych. Gospodarowanie i ochrona populacji

zwierząt na terenach zurbanizowanych. Problemy synurbanizacji i synantropizacja.

4. Bioróżnorodność i gleby obszarów zurbanizowanych 52

Ochrona konserwatorska przyrody. Bioróżnorodność obszarów miejskich. 

Gleby antorpogeniczne terenów zdegradowanych i zurbanizowanych. Remediacja terenów skażonych

oraz projektowanie rekultywacji. Toksyczność gleb i jej negatywny wpływ na drzewa i krzewy i inną

zielona infrastrukturę.

5. Arborystyka 60

Arborystyka. Ocena stanu zachowania drzew, żywotność i zdrowotność drzew. Identyfikacja zagrożeń

w strefie koron i systemów korzeniowych drzew (VTA), statyka drzew. Biogeotechnika. Zabiegi

wspomagające, stabilizacja strefy nadziemnej i bryły korzeniowej drzew.

6. Inżynieryjne zagospodarowanie terenów zieleni 34

Intercepcja przez roślinnośc wysoką oraz zarządzanie wodami opadowymi na terenach

zurbanizowanych. Zielona infrastruktura. Inżynieryjne urządzanie terenów zieleni miejskiej.

Zautomatyzowane systemy irygacyjne w zieleni miejskiej. Energie odnawialne w obszarach miastach

Specjalność: Leśnictwo na terenach zurbanizowanych
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7. Technologie geoinformatyczne w zieleni miejskiej 80

Technologie pomiarowe 3D w inwentaryzacji drzew i krzewów i innych elementów miejskiej zielonej

infrastruktury: fotogrametria cyfrowa (lotnicza, UAV; zdjęcia: CIR, wielo- i hyperspektralne; chmury

punktów Structure from Motion), monitoring satelitarny (zobrazowanie VHRS i nanosatelitarne).

Aplikacje w inwentaryzacji i ocenie stanu zdrowotnego roślinności w miastach. Struktura 3D

roślinności miejskiej: lotnicze skanowanie laserowe (ALS); naziemne skanowanie laserowe (TLS) +

mobilne skanowanie laserowe (MLS) + rozwiązania Backpack + ręczne skanery - w inwentaryzacji

zieleni miejskiej. Model Koron Drzew (MKD; DSM). Systemy GNSS - zastosowanie w inwentaryzacji

zieleni miejskiej. Bezzałogowe Statki Powietrzne (BSP; drony; UAV) - aplikacje w monitorowaniu stanu

zieleni miejskiej i reakcji drzew na znieczyszczenia. Kompleksowe rozwiązania GIS do wspomagania

zarządzaniem zielenią (krzewy i drzewa - oprogramowanie R3 Trees; I-tree). Rejestry publiczne i bazy

danych przestrzennych. Prezentacja analiz zieleni miejskiej (InternetGIS).

8. Zarządzanie zielenią miejską 36

Planowanie przestrzenne w mieście (mpzp i suikzp). Planowanie strategiczne.

Pielęgnacja zieleni miejskiej. Szkółkarstwo specjalistyczne ozdobne.

Urządzanie terenów zieleni. Podstawy kształtowania i projektowania terenów zieleni. 

Planowanie zieleni w obszarach miejskich. Korytarze ekologiczne, parki rzeczne, projektowanie

parków kieszonkowych. "Lasy wertykalne" na budynkach. Prawodawstwo w zarządzaniu

środowiskiem. Prawo ochrony przyrody. Ekonomiczne aspekty zarządzania zielenią w mieście.

9. Planowanie i ochrona krajobrazu 74

Wskaźniki i jednostki krajobrazowe.  Zarządzanie i identyfikacja krajobrazów. 

Ochrona krajobrazu (kulturowego, historycznego). Estetyka krajobrazu. Infrastruktura obszarów

zieleni miejskiej. 

10. Metody hodowlano-urządzeniowe w lasach miejskich 26

Inwenatryzcja w lasach miejskich. Metody hodowlano-urządzeniowe stosowane w ekosystemach

leśnych obszarów zurbanizowanych. Użytkowanie lasów miejskich. Szkółkarstwo leśne i regionalizacja

dla nasion i sadzonek.

11.
Turystyczne, rekreacyjne i edukacyjne zagospodarowanie 

terenów zieleni
36

Rekreacyjne zagospodarowanie obszarów zieleni. Infrastruktura edukacyjna i rekreacyjna na terenach

niezurbanizowanych. Kierunki rozwoju turystyki i rekreacji w obszarach miejskich. Rekreacja w

obszarach nieurządzonej zieleni. Edukacja plenerowa. Sylwoterapia. Współczesne formy pracy w

naturze (szkoły leśne, przedszkola leśne). Alergeny roślinne. Rośliny toksyczne i niebezpieczne. Emisje

biogeniczne. Jakość życia w mieście. Komunikacja społeczna z elementami socjologii. Techniki

komunikacji interpersonalnej. Media społecznościowe. Konsultacje społeczne

C. Kompleksowe ćwiczenia terenowe (5 dni x 8 godzin) 40

D. Przedmioty do wyboru w języku obcym* 30

E. Seminarium dyplomowe i praca magisterska 60

F. Egzamin dyplomowy magisterski



Suma godzin

1 Airborne and Terrestrial Laser Scanning 30

2 Monitoring and conservation of forest biodiversity 30

3

Invasion ecology- impacts of invasive species and their control in 

forests 30

4 Natural disturbances in forest communities 15

5 Population Ecology of Trees 30

6 The Outline of Applied Silviculture in North America 15

7 Tree-ring dating of wooden art and architecture 30

8 Forest and Climate Change 30

9

Global change forestry - effect on stands and waters in mountain 

areas 30

Oferta przedmiotów do wyboru w języku obcym jest ustalana co 

roku przez Radę Wydziału

*D. Przedmioty do wyboru w języku obcym


