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Sposób realizacji i godziny zajęć
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

student(ka) pozna metody stosowane w badaniach
zachowań zwierząt oraz opanuje podstawową wiedzę
w zakresie następujących zagadnień: funkcjonowanie
narządów zmysłów, uczenie się (mechanizmy i wpływ
na dostosowanie), zdobywanie pokarmu (sposoby
i przystosowania do nich, optymalizacja pobierania
pokarmu), dobór płciowy i konﬂikt płciowy,
neurobiologiczne i hormonalne podstawy zachowania.

BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

stundent(ka) potraﬁ (1) czytać ze zrozumieniem teksty
naukowe (w języku angielskim) dotyczące zachowań
zwierząt, (2) przeprowadzić proste obserwacje
BIO_K2_U03, BIO_K2_U09
behawioralne i opracować ich wyniki oraz (3)
zaprezentować wyniki badań etologicznych w postaci
raportu i krótkiego wystąpienia.

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy z innymi student(k)ami przy planowaniu,
wykonywaniu i opracowywaniu wyników
eksperymentów lub obserwacji.

BIO_K2_K01

brak zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

27

konwersatorium

3

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

15

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

przygotowanie dokumentacji

5

badania terenowe

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
102

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zakres treści wykładów: Funkcjonowanie narządów zmysłów, uczenie się u
zwierząt (mechanizmy i wpływ na dostosowanie), zdobywanie pokarmu (sposoby i
przystosowania do nich, optymalizacja pobierania pokarmu), dobór i konﬂikt
płciowy, neurobiologiczne i hormonalne podstawy zachowania.

W1

Zakres ćwiczeń:
2.

Metody badawcze stosowane w etologii, zachowania zwierząt związane z
pobieraniem pokarmu, dobór płciowy i zachowania seksualne.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład

zaliczenie na ocenę

konwersatorium

brak zaliczenia

ćwiczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Literatura
Obowiązkowa
1. fragmenty popularno-naukowych pozycji: 'Żądła rządzą' (Dave Goulson), 'Wiek empatii' (Frans de Waal) i 'Opowieść
przodka' (Richard Dawkins)
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

BIO_K2_W06 Absolwent zna i rozumie informacje z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych
BIO_K2_U03

Absolwent potraﬁ posługiwać się specjalistyczną terminologią w zakresie wybranej specjalności nauk
biologicznych w języku polskim i angielskim

BIO_K2_U09

Absolwent potraﬁ potraﬁ przygotować prezentację pracy badawczej z wykorzystaniem różnych środków
komunikacji werbalnej i multimediów

BIO_K2_K01

Absolwent jest gotów do interpretowania złożoności zjawisk i procesów biologicznych
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