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Wykłady: Integrowane metody zarządzania szkodnikami w muzeach, archiwach i zbiorach prywatnych. Przegląd i bionomia
najważniejszych szkodników muzealiów: szkodniki drewna wyrobionego (spuszczel, kołatki), szkodniki wyrobów
tekstylnych (szubaki, mrzyki i mole), szkodniki papieru (rybiki, gryzki), szkodniki produktów przechowywanych i szkodniki
o znaczeniu sanitarnym.
Ćwiczenia: Metody zapobiegawcze w ochronie obiektów muzealnych przed szkodnikami: kontrola warunków
środowiskowych, metody mechaniczne i fizyczne, dobre praktyki higieniczne, kwarantanna przyjmowanych obiektów.
Metody interwencyjne z minimalnym zastosowaniem środków chemicznych. Zasady monitorowania szkodników w muzeach
i archiwach. Urządzenia do monitorowania, ich rozmieszczanie i przegląd. Określanie szkodników po śladach ich
aktywności. Ocena ryzyka od szkodników dla obiektów muzealnych.
Wykład; liczba godzin 10;
Ćwiczenia, liczba godzin 20;
.
Wykład, prezentacje multimedialne, przegląd urządzeń do monitorowania szkodników, doświadczenia, dyskusje, konsultacje
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu entomologii stosowanej.
Wiedza
W_01 – ma wiedzę na temat oddziaływania
szkodników na dobra dziedzictwa
kulturowego
W_02 – zna i rozumie podstawy ekologii
szkodników w obiektach muzealnych

Umiejętności:
U_01 – potrafi określić szkodniki na
podstawie śladów ich aktywności
U_02 – potrafi interpretować uzyskane
wyniki i wyciągać wnioski
U_03 – potrafi pracować i
współdziałać w grupie

Kompetencje:
K_01 - jest gotów do opracowania
zaleceń zwalczania organizmów
szkodliwych uwzględniając
najnowsze rozwiązania
technologiczne

Efekty: W_01, W_02, U_01, K_01 – egzamin
Sposób weryfikacji efektów uczenia
Efekty: U_01, U_02, U_03 – sprawozdanie z przeprowadzonych doświadczeń
się:
Efekty: U_03 – aktywność studenta podczas ćwiczeń
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Treść pytań egzaminacyjnych z odpowiedziami i z oceną w formie papierowej lub elektronicznej.
Sprawozdania z przeprowadzonych doświadczeń z oceną.

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Pytań 20; każde pytanie egzaminacyjne ma wagę 5 punktów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie z egzaminu
min. 65 pkt.
Sala wykładowa

Miejsce realizacji zajęć:
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5. Krajewski A., Z badań nad zwalczaniem promieniami gamma owadów niszczących zabytki i muzealia, Cz. 2. Odporność różnych gatunków, Ochrona Zabytków
1997, nr 1, s. 47-55.
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UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia

80 h

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli

1,6 ECTS

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu:

kategoria efektu
Wiedza – W_01
Wiedza – W_02
Umiejętności –
U_01
Umiejętności –
U_02
Umiejętności –
U_03
Kompetencje –
K_01

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

ma wiedzę na temat oddziaływania szkodników na dobra
dziedzictwa kulturowego
zna i rozumie podstawy ekologii szkodników w obiektach
muzealnych
potrafi określić szkodniki na podstawie śladów ich aktywności

K_W03

3

K_W01; K_W03

3; 2

K_U02

3

potrafi interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

K_U01; K_U13;

2; 1

potrafi pracować i współdziałać w grupie

K_U14

1

jest gotów do opracowania zaleceń zwalczania organizmów
szkodliwych uwzględniając najnowsze rozwiązania technologiczne

K_K01; K_K03

2; 1

Efekty uczenia się dla zajęć:

*)
3 – zaawansowany i szczegółowy,
2 – znaczący,
1 – podstawowy,

