Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
Grupa przedmiotów:

2021/22

Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Nauka o drewnie egzotycznym

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Science of exotic wood

4)

Kierunek studiów :

ECTS 2)

5

Technologia drewna
5)

Koordynator przedmiotu :

dr hab. inż. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW

Prowadzący zajęcia6):

dr hab. inż. Agnieszka Jankowska, dr hab. inż. Agnieszka Laskowska

7)

Jednostka realizująca :

Wydział Technologii Drewna, Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

-

9)

Status przedmiotu :

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień 2,

Cykl dydaktyczny10):

Semestr 1 (letni)

Jęz. wykładowy11):

Założenia i cele przedmiotu12):

Przedstawienie zagadnień związanych z użytkowaniem zasobów leśnych oraz międzynarodowego handlu
produktami drzewnymi. Znajomość właściwości fizycznych, mechanicznych i obróbczych wybranych rodzajów i
gatunków drewna egzotycznego pozwalająca na optymalny dobór w zależności od zastosowania i
przewidywanych warunków użytkowania.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a)
b)

rok 1

c) stacjonarne
polski

wykład; liczba godzin 30;
ćwiczenia laboratoryjne; liczba godzin 45;

Metody dydaktyczne14):

przekazywanie i porządkowanie wiedzy, dyskusje, konsultacje, obserwacje, indywidualne prezentacje
studentów

Pełny opis przedmiotu15):

Wykłady
Antropocen i zmiany klimatyczne a zbiorowiska leśne świata. Charakterystyka bazy surowcowej ze szczególnym
uwzględnieniem strefy tropikalnej. Ochrona przyrody a pozyskanie i międzynarodowy handel drewnem
(zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej). Wpływ warunków wzrostu drzew tropikalnych na ich
pokrój i strukturę tworzonego drewna. Cechy charakterystyczne w budowie makroskopowej i mikroskopowej
drewna egzotycznego. Szczegółowa analiza budowy drewna tropikalnego w porównaniu do drewna z drzew
strefy umiarkowanej. Nazwy botaniczne i handlowe. Normalizacja. Pozyskanie i handel drewnem w różnych
częściach świata. Drewno egzotyczne na rynku krajowym i europejskim. Właściwości fizyczne, mechaniczne i
wybrane właściwości chemiczne wybranych gatunków drewna egzotycznego. Odporność na działanie
czynników biotycznych i abiotycznych. Trwałość drewna. Wady występujące w drewnie egzotycznym i ich wpływ
na obróbkę, suszenie, klejenie, impregnację i uszlachetnianie. Technologie przerobu drewna egzotycznego w
tym roślin jednoliściennych (bambusy i palmy). Główne kierunki zastosowań drewna egzotycznego w Polsce (ze
szczególnym uwzględnieniem meblarstwa). Zastosowania specjalistyczne drewna egzotycznego. Drewno
egzotyczne w obiektach zabytkowych i znaleziskach archeologicznych.
Ćwiczenia
Szczegóły budowy i rozpoznawanie wybranych rodzajów drewna egzotycznego pochodzącego z Afryki, Ameryki
Środkowej i południowej oraz Azji i Oceanii (ok. 40 rodzajów drewna obecnych na rynku europejskim) oraz
podstawowe informacje z zakresu jego właściwości, obróbki. Optymalizacja doboru poznanego drewna w
zależności od przeznaczenia – warunków przyszłego użytkowania oraz pożądanych właściwości fizycznych i
mechanicznych. Obserwacja struktury mikroskopowej wybranych rodzajów drewna. Referaty przygotowywane
przez studentów - inne rodzaje i gatunki drewna egzotycznego (nazewnictwo, pozyskanie, właściwości fizyczne i
mechaniczne, wybrane właściwości chemiczne, wykorzystanie, obróbka, klejenie, uszlachetnianie powierzchni,
impregnacja, suszenie). Zajęcia z zakresu badań wytrzymałościowych drewna oraz zajęcia terenowe.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Brak (nie)

Założenia wstępne17):

Podstawowa wiedza z zakresu anatomii i właściwości drewna

Efekty kształcenia18):

01 – Zrozumienie znaczenia zrównoważanego
użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego
05 - Umiejętność wskazania najbardziej racjonalnych
zagrożeniach.
02 - Utrwalenie wiadomości z zakresu anatomii roślin zastosowań danego rodzaju drewna w oparciu o
drzewiastych oraz budowy drewna, jego właściwości i znajomość
jego
właściwości
fizycznych,
zastosowań.
mechanicznych i technologicznych lub optymalnego
03
Nabycie
umiejętności
rozpoznawania doboru drewna w zależności od stawianych wymagań i
mikroskopowego,
a
przede
wszystkim przewidywanych warunków użytkowania.
makroskopowego najważniejszych rodzajów drewna 06 – Nabycie umiejętności wyszukiwania, zrozumienia
egzotycznego obecnego na rynku krajowym i oraz analizy i twórczego wykorzystania potrzebnych
europejskim.
informacji a także ich prezentacji w zrozumiałej i
04 - Nabycie umiejętności klasyfikacji i pomiaru wad przejrzystej formie
oraz oceny ich wpływu na właściwości i możliwości
wykorzystania drewna.
02, 03, 04, 05 – ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją ćwiczeń ((dwa kolokwia z częścią

opisową i praktyczną – elementy anatomii drewna oraz rozpoznawanie przygotowanych preparatów
mikroskopowych i próbek makroskopowych drewna)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia19): 05, 06 - ocena umiejętności opracowania przydzielonego zagadnienia (w postaci referatu) i jego samodzielnej
prezentacji oraz aktywności na zajęciach
01 , 02, 04, 05 – ocena wiedzy i umiejętności na egzaminie w formie testu i odpowiedzi ustnych na pytania
problemowe
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
formularze kolokwialne i egzaminacyjne, prezentacje referatów, karty ocen
kształcenia 20):

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):

Do weryfikacji efektów kształcenia służą:
1. oceny z dwóch kolokwiów – max 30 punktów (30%),
2. ocena przygotowania i prezentacji referatu – max 20 punktów (20%),
3. ocena z egzaminu – maksymalnie 50 punktów (50%)
Student który nie zdobył minimalnej wymaganej liczby punktów z kolokwium 1 i kolokwium 2 (po 8
punktów) oraz z referatu (min 10 punktów) mimo zdobycia najwyższych not z pozostałych elementów nie
uzyskuje pozytywnej oceny z przedmiotu. Minimalna liczba punktów jaką należy zdobyć na egzaminie
wynosi 25.
Powyższe sposoby weryfikacji efektów kształcenia w uzgodnieniu ze studentami mogą być na bieżąco
dostosowane (korygowane) w zależności sytuacji epidemicznej i ewentualnego udziału pracy zdalnej.

Miejsce realizacji zajęć22):

Sala wykładowa, Laboratorium drewna egzotycznego (przy bezpośrednim trybie zajęć)

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Jankowska A., Kozakiewicz P., Szczęsna M., 2021: Drewno egzotyczne – rozpoznawanie, właściwości zastosowanie. Wydanie II poprawione.
Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
2. Jankowska A., Kozakiewicz P., 2021: Atlas drewna egzotycznego – Azja i Australia (Atlas of exotic wood – Asia and Australia). Wydanie I – opracowanie
dwujęzyczne polsko-angielskie. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
3. Kozakiewicz P., Noskowiak A., Pióro P., 2012: Atlas drewna podłogowego. Wydawnictwo Profii-Press. Warszawa.
4. Normy dotyczące drewna egzotycznego między innymi: PN-EN 13556:2005 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia stosowana w handlu drewnem w
Europie.
Informacje z baz danych o drewnie oraz zawarte w artykułach dostępnych w Internecie (linki i inne pomoce na stronie
http://pawel_kozakiewicz.users.sggw.pl).
UWAGI24):
Laboratorium drewna egzotycznego wyposażone jest w kilka tysięcy próbek wzorcowych drewna egzotycznego do nauki rozpoznawania, kilkaset próbek
prezentujących typowe wady tego materiału oraz wzorniki produktów, półfabrykatów oraz oklein a także kilkaset preparatów mikroskopowych.
Ponadto do pomocy w nauce przedmiotu dostępne bogate zbiory: (ponad 5 tysięcy próbek różnych gatunków i rodzajów drewna) oraz dane literaturowe
zebrane w KSYLOTECE w Zakładzie Nauki o Drewnie WTD SGGW w Warszawie.
Zajęcia ćwiczeniowe odbywają się co tydzień w cyklu 3 godzinnym.
Godziny kontaktowe to 60 godzin zajęć, ok. 13 godzin konsultacji i 2 godziny egzaminu.
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

140 (75+65) h

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

2,5 ECTS

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

1,3 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr /symbol
efektu
01
02
03

26)

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Zrozumienie znaczenia zrównoważanego użytkowania różnorodności biologicznej oraz
jego zagrożeniach.
Utrwalenie wiadomości z zakresu anatomii roślin drzewiastych oraz budowy drewna, jego
właściwości i zastosowań.
Nabycie umiejętności rozpoznawania mikroskopowego, a przede wszystkim
makroskopowego najważniejszych rodzajów drewna egzotycznego obecnego na rynku
krajowym i europejskim.

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
KTDM_W06, KTDM_K05
KTDM_W01, KTDM_K07
KTDM_W03, KTDM_K07

KTDM_W03, KTDM_U11

05

Nabycie umiejętności klasyfikacji i pomiaru wad oraz oceny ich wpływu na właściwości i
możliwości wykorzystania drewna.
Umiejętność wskazania najbardziej racjonalnych zastosowań danego rodzaju drewna w
oparciu o znajomość jego właściwości fizycznych, mechanicznych i technologicznych lub
optymalnego doboru drewna w zależności od stawianych wymagań i przewidywanych
warunków użytkowania.

06

Nabycie umiejętności wyszukiwania, zrozumienia oraz analizy i twórczego wykorzystania
potrzebnych informacji a także ich prezentacji w zrozumiałej i przejrzystej formie

KTDM_U01, KTDM_U02, KTDM_U08,
KTDM_U18, KTDM_K03, KTDM_K07

04

KTDM_W03, KTDM_U15

Pomoce dydaktyczne do przedmiotu oraz bieżące informacje zamieszczane są na stronie http://pawel_kozakiewicz.users.sggw.pl
W przypadku pracy zdalnej przedmiot będzie realizowany na platformie Moodle:
https://e.sggw.pl/ (kurs: Nauka o drewnie egzotycznym – rok akademicki 2021/22)

opr. Paweł Kozakiewicz (14.02.2022 r.)

