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Biologia psowatych dziko żyjących i udomowionych
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
2020/21

Kod przedmiotu
BD000000BBLS.L10B.0204.20

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

Marzena Janczak

Pozostali prowadzący Marzena Janczak, Katarzyna Czyż

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 25

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Student zdobędzie wiedzę teoretyczną z zagadnień związanych z życiem dzikich psowatych, ochroną,
zachowaniem w stadzie. organizacją współczesnych metod badań migracyjnychi ich wykorzystaniem w ochronie
populacji.
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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 Student zna i rozumie teoretyczne aspekty związane
z życiem psowatych wolno żyjących KB_P6S_WG05

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

W2
Student zna i rozumie zachowanie zwierząt w stadzie
związane ze zdobywaniem pokarmu, rozrodem
i wychowem potomstwa

KB_P6S_WG07

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

W3 Student zna i rozumie współczesne metody badań
migracyjnych w zakresie ochrony populacji KB_P6S_WG15

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

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi prawidłowo rozpoznać gatunki
należące do rodziny psowatych dziko żyjących
i udomowionych

KB_P6S_UW09

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

U2 Student potrafi wykorzystać różne źródła do nauki
oraz przygotowania referatów problemowych KB_P6S_UW12

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do systematycznego
aktualizowania wiedzy z zakresu biologii psowatych
dziko żyjących i udomowionych

KB_P6S_KK01
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Udział w
dyskusji

K2 Student jest gotów do brania pod uwagę zagrożeń dla
psowatych wynikających z postępu cywilizacji KB_P6S_KR05

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Udział w
dyskusji

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 25
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Przygotowanie prezentacji/referatu 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Ogólna charakterystyka rodziny psowatych.

2. Pochodzenie i cechy wspólne psowatych.

3. Biologia wilka szarego.

4. Proces udomowienia wilka.

5. Pies domowy i pies dingo jako udomowione formy wilka szarego.

6. Biologia psa i kojota.

7. Biologia kaberu, wilka rudego.

8. Biologia cyjona, szakali i likaona.

9. Biologia wilczka krótkouchego, majkonga.

10. Biologia innych psowatych Ameryki Południowej.

11. Biologia psa leśnego i wybranych gatunków lisów Afryki i Ameryki Środkowej.

12. Biologia innych psowatych Afryki i Ameryki Środkowej.

13. Biologia fenka, lisa wirginijskiego i lisa polarnego.

14. Biologia lisa pospolitego.

15. Biologia lisów wyspowych i prymitywnych psowatych.

Wykład
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2.

1. Dzikie psowate, którym grozi zagłada i które już wyginęły.
2. Pies w środowisku człowieka, jego rola i znaczenie na przestrzeni historii.
3. Budowa anatomiczna psa. Morfologia i fizjologia układu pokarmowego.
Żywienie psów.
4. Zasady organizacji hodowli psów. Metody doboru hodowlanego psów.
5. Wybrane wiadomości z genetyki (dziedziczenie), wady rozwojowe dziedziczne u
psów.
6. Fizjologia rozrodu psów, ciąża i wychów potomstwa. Instynkt i zachowanie się
psów.
7. Metody szkolenia psów – wpływ zachowania, temperamentu i czynników
fizjologicznych na szkolenie psów.
8. Psy pracujące w służbie wojskowej, policyjnej, celnej, więziennej, ratowniczej,
pasterskiej, w zaprzęgach pociągowych, pies
przewodnik ludzi niewidomych, psy używane w myślistwie, doświadczalnictwie,
psy stróżujące i psy utrzymywane do towarzystwa.
9. Biologia rozrodu wilków, kojotów. Dingo, szakali. Wzorce zachowań dzikich
psowatych.
10. Profilaktyka, higiena i obsługa weterynaryjna psów. Pielęgnacja psowatych.
11. Psychologiczne podstawy oceny charakteru psów.
12. Polowanie dzikich psowatych .
13. Mowa, sygnały i porozumiewanie się dzikich psowatych.
14. Regulacja liczebności populacji dzikich psowatych.
15. Rola dzikich psowatych w ekosystemie. Wpływ dzikich psowatych na populacje
innych zwierząt.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Film dydaktyczny, Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Prezentacja,
Udział w dyskusji, Wykonanie ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
Anatomia i fizjologia zwierząt

Literatura
Obowiązkowa

Kuźniewicz J., Kuźniewicz G.: Psy w służbie człowieka. Wydawnictwo AR we Wrocławiu, 2003.1.
Kuźniewicz J., Kuźniewicz G.: Metody szkolenia i sposoby użytkowania psów. Wydawnictwo AR we Wrocławiu, 2005,2.
Kuźniewicz J.: Dzikie psy. Wydawnictwo AR we Wrocławiu, 2008.3.
Kaleta T.: Dzikie psy i hieny. Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa, 1998.4.
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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_KR05 Absolwent jest gotów do uwzględniania zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt wynikających z postępu
cywilizacyjnego, wspiera idee i działania proekologiczne. Wykazuje etyczne postawy wobec zwierząt.

KB_P6S_UW09 Absolwent potrafi oznaczać przynależność taksonomiczną organizmów na podstawie ich morfologii.
Interpretuje cechy morfologiczne, fizjologiczne i behawioralne w kontekście ewolucyjnym.

KB_P6S_UW12 Absolwent potrafi przygotowywać sprawozdania, pracy projektowej, referatu oraz innych prac pisemnych
lub prezentacji multimedialnych. W tym celu wykorzystuje wszelkie dostępne źródła informacji.

KB_P6S_WG05 Absolwent zna i rozumie budowę organizmów żywych na każdym poziomie organizacyjnym. Rozumie
procesy adaptacyjne w kontekście zmian morfologii, funkcji i środowiska.

KB_P6S_WG07 Absolwent zna i rozumie sposoby rozmnażania organizmów żywych. Rozumie proces gametogenezy i
opisuje etapy ontogenezy głównych taksonów.

KB_P6S_WG15 Absolwent zna i rozumie najbardziej przydatne metody w badaniach biologicznych. Zna sposoby
pozyskiwania i kolekcjonowania okazów przyrodniczych.


