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Zachowanie się zwierząt
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
BD000000BBLS.L2B.2749.22

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Wojciech Kruszyński

Pozostali prowadzący Wojciech Kruszyński

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 25

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Analiza rodzajów zachowań i mechanizmy nimi sterujące u wybranych gatunków zwierząt (ssaków i ptaków)

C2 Przegląd podstawowych koncepcji etologicznych

C3 Możliwości wykorzystania w praktyce wiedzy o zachowaniu się zwierząt
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Rozumie mechanizmy ewolucji KB_P6S_WG12 Zaliczenie pisemne,
Projekt

W2
Zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy
przyrodnicze oraz ich związki z dyscyplinami
pokrewnymi. Rozumie zagrożenia i problemy etyczno-
moralne związane z rozwojem biologii

KB_P6S_WK16 Zaliczenie pisemne,
Wykonanie ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wykorzystać dostępne źródła informacji w tym źródła
elektroniczne KB_P6S_UW04

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Wykonanie
ćwiczeń

U2 przeprowadzać obserwacje oraz wykonać w terenie
lub laboratorium podstawowe pomiary biologiczne

KB_P6S_UW05,
KB_P6S_UW06

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej analizy posiadanej i rozumie potrzebę
uczenia się przez całe życie

KB_P6S_KK01,
KB_P6S_KK02

Zaliczenie pisemne,
Projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 25

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Przygotowanie projektu 10

Przygotowanie do ćwiczeń 10

Przygotowanie do zajęć 10

Konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
87

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
42

ECTS
1.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Podstawowe pojęcia związane z zachowaniem sie zwierząt, kategorie i formy
zachowań.
2. Podstawowe koncepcje badań nad zachowaniem zwierząt
3. Wzorce zachowań dobowych i ich charakterystyka.
4. Genetyczne uwarunkowania zachowania się zwierząt
5. Fizjologiczne podstawy zachowania się zwierząt.
6. Zachowanie się, jako metoda adaptacji do środowiska
7. Charakterystyka poszczególnych kategorii i form zachowań - zachowania
utrzymujące przy życiu, odpoczynek i
poruszanie się, orientacja i nawigacja.
8. Charakterystyka poszczególnych kategorii i form zachowań -zachowania
związane ze zdobywaniem pokarmu i
zachowania antydrapieżnicze.
9. Charakterystyka poszczególnych kategorii i form zachowań -zachowania
wydalnicze, komfortowe, wydalnicze,
reprodukcyjne i macierzyńskie.
10. Kategorie i formy zachowań społecznych u zwierząt. Zachowania
agonistyczne.
11. Zachowania nietypowe zwierząt. Zachowania zwierząt chorych
12. Zjawisko stresu.
13. Zachowania oparte na rozumowaniu u zwierząt
14. Dobrostan a zachowanie się zwierząt. Wybrane aspekty prawnej ochrony
zwierząt.
15. Sposoby modyfikowania zachowań zwierząt

Wykład

2.

Ćwiczenia (dwugodzinne) planowane są w formie zajęć terenowych, poświęconych
wybranym zagadnieniom (22godz) i przedstawieniu
prezentacji i dyskusji sprawozdań (3godz).
1. Zachowanie się zwierząt dzikich w warunkach niewoli (Zoo) (12godz)
2. Zachowanie się zwierząt w trakcie treningu (konie, psy) (10godz)
3. Przedstawienie prezentacji i omówienie sprawozdań z zajęć terenowych (3godz)

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Film dydaktyczny, Metoda problemowa, Metoda projektów, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład,
Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Projekt, Wykonanie ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
genetyka, anatomia i fizjologia zwierząt, podstawy hodowli zwierząt
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

KB_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do systematycznego aktualizowania wiedzy z zakresu biologii i dyscyplin
pokrewnych, uznaje jej znaczenie poznawcze. Ocenia krytycznie posiadaną wiedzę

KB_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny informacji dotyczących biologii, także tych podawanych w
mass-mediach.

KB_P6S_UW04 Absolwent potrafi stosować właściwe technologie informacyjne w tworzeniu baz danych, opracowaniu
statystycznym i graficznym danych oraz w pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji.

KB_P6S_UW05
Absolwent potrafi prawidłowo przeprowadzać obserwacje w laboratoriach biologicznych i w terenie.
Interpretuje wyniki oraz formułuje wnioski, wykorzystując terminologię naukową z zakresu biologii
korzystając z technik informatycznych.

KB_P6S_UW06 Absolwent potrafi przeprowadzać w warunkach laboratoryjnych obserwacje cykli życiowych organizmów
zwierzęcych i roślinnych.

KB_P6S_WG12 Absolwent zna i rozumie teorie wyjaśniające powstanie i ewolucję życia na Ziemi. Zna i rozumie
mechanizmy i prawa ewolucji.

KB_P6S_WK16 Absolwent zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze oraz ich związki z dyscyplinami
pokrewnymi. Rozumie zagrożenia i problemy etyczno-moralne związane z rozwojem biologii.


