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Zagospodarowanie małych zbiorników wodnych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zootechnika

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
BD000000BZOS.MI4B.2751.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Zootechnika i rybactwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Wojciech Dobicki

Pozostali prowadzący Wojciech Dobicki

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 20

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie studentom niezbędnej wiedzy dotyczącej celów i sposobów zagospodarowania różnych typów
małych zbiorników wodnych, a także możliwości prowadzenia w nich chowu ryb i raków.
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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

absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym
zasady funkcjonowania środowiska rolniczego,
ochrony bioróżnorodności zwierząt hodowlanych oraz
uwarunkowania ekologicznej produkcji zwierzęcej
i rolnictwa zintegrowanego

BH_ P7S_WG09

Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja, Udział w
dyskusji

Umiejętności – Student potrafi:

U1

absolwent potrafi samodzielnie formułować problemy
badawcze, dobierać odpowiednie metody i techniki
badawcze w zakresie szeroko pojętej produkcji
zwierzęcej i produkcji pasz; prawidłowo interpretować
rezultaty, wyciągać wnioski i wskazywać kierunki
dalszych badań; oraz samodzielnie opracować
projekty z zakresu produkcji zwierzęcej

BH_ P7S_UW04
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy ze świadomością realizacji
zamierzonego przez siebie lub innych celu
i odpowiedniego określania priorytetów służących jego
realizacji

BH_ P7S_KO02

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia audytoryjne 20

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Przygotowanie do zajęć 5

Konsultacje 2

Przygotowanie do ćwiczeń 6

Przygotowanie projektu 10

Gromadzenie i studiowanie literatury 7

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
37

ECTS
1.3
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

różnych typów. Ekstensywna produkcja rybacka. Ogólna charakterystyka małych
zbiorników wodnych.
2. Pozaprodukcyjne walory małych zbiorników wodnych.
3. Urządzanie małych zbiorników dekoracyjnych.
4. Chów ryb w zbiornikach dekoracyjnych.
5. Charakterystyka małych zbiorników wodnych, zbiorniki spuszczalne
niespuszczalne, środowisko biologiczne małych
zbiorników wodnych. Pozaprodukcyjne znaczenie stawów.
6. Szacowanie wydajności naturalnej małych zbiorników wodnych Rybacka
rekultywacja terenów zdegradowanych
działalnością gospodarczą.
7. Podnoszenie wydajności zbiorników wodnych. Zagospodarowanie rybackie
poszczególnych typów małych zbiorników
wodnych, zabiegi gospodarcze, melioracje rybackie.
8. Rybackie zagospodarowanie zbiorników niespuszczalnych. Gospodarka rybacka
w zbiornikach wody pitnej.
9. Opłacalność chowu ryb.
10. Perspektywy rozwoju akwakultury. Wymagania dotyczące jakości wód słodkich
przeznaczonych do akwakultury.
11. Urządzanie komercyjnych łowisk wędkarskich.
12. Prowadzenie ksiąg stawowych i zapisy gospodarcze.
13. Odłowy i transport ryb.
14. Działanie prądu elektrycznego na ryby. Zasady odłowu ryb przy pomocy pola
elektrycznego.
15. Chów raków.

Wykład

2. Ćwiczenia audytoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Metoda projektów, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach 40%

Ćwiczenia audytoryjne Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach,
Prezentacja, Udział w dyskusji, Wykonanie ćwiczeń 60%

Wymagania wstępne
brak
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Literatura
Obowiązkowa

J. Guziur: Rybactwo w małych zbiornikach śródlądowych1.
J. Guziur: Chów ryb w małych stawach2.
Rybactwo śródlądowe - praca zbiorowa pod red. J. Szczerbowskiego3.

Dodatkowa

Encyklopedia rybacko - wędkarska - praca zbiorowa pod red. J. Szczerbowskiego1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BH_ P7S_KO02
Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy ze świadomością realizacji
zamierzonego przez siebie lub innych celu i odpowiedniego określania priorytetów służących jego
realizacji

BH_ P7S_UW04
Absolwent potrafi samodzielnie formułować problemy badawcze, dobierać odpowiednie metody i techniki
badawcze w zakresie szeroko pojętej produkcji zwierzęcej i produkcji pasz; prawidłowo interpretować
rezultaty, wyciągać wnioski i wskazywać kierunki dalszych badań; oraz samodzielnie opracować projekty
z zakresu produkcji zwierzęcej

BH_ P7S_WG09
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zasady funkcjonowania środowiska rolniczego, ochrony
bioróżnorodności zwierząt hodowlanych oraz uwarunkowania ekologicznej produkcji zwierzęcej i rolnictwa
zintegrowanego


