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Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia terenowe: 35

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z ewolucyjnymi uwarunkowaniami wybranych zachowań zwierząt

C2

Wyrobienie umiejętności planowania, prowadzenia i sprawozdawania badań terenowych
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student rozumie ewolucyjne uwarunkowania
zachowań zwierząt, zna podstawowe zasady
planowania badań terenowych

BIO_K1_W14,
BIO_K1_W22,
BIO_K1_W32

zaliczenie na ocenę

BIO_K1_U05,
BIO_K1_U06,
BIO_K1_U12,
BIO_K1_U17, BIO_K1_U29

zaliczenie na ocenę

BIO_K1_K02, BIO_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student umie zaplanować i przeprowadzić proste
obserwacje lub eksperymenty terenowe testujące
zachowania zwierząt, potraﬁ także zanalizować,
zinterpretować i przedstawić w formie pisemnej ich
wyniki

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest aktywnym uczestnikiem dyskusji, potraﬁ
pracować w grupie, w tym opracowywać wyniki badań
w niewielkim zespole

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia terenowe

35

przygotowanie raportu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
35

ECTS
1.2

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
35

ECTS
1.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs omawia powiązania między ekologią, ewolucją i zachowaniem się zwierząt.
Poruszane treści obejmują takie zagadnienia jak: rola doboru naturalnego w
kształtowaniu zachowań zwierząt, sposoby maksymalizacji dostosowania,
przeciwdziałanie ryzyku drapieżnictwa, ewolucja układów socjalnych oraz
strategie rozrodcze samców i samic. Ponadto kurs uczy zasad planowania i
prowadzenia badań terenowych oraz opracowywania ich wyników. W czasie zajęć
terenowych studenci aktywnie uczestniczą w wykonywaniu krótkich projektów
badawczych dotyczących powyższych zagadnień.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
ćwiczenia terenowe

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych krótkich projektów
zaliczenie na ocenę badawczych i napisanych z nich sprawozdań oraz aktywności na
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Literatura
Obowiązkowa
1. Krebs JR, Davies NB. Wprowadzenie do ekologii behawioralnej. PWN, Warszawa
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

BIO_K1_W14 Absolwent zna i rozumie podstawowe metody badań terenowych
BIO_K1_W22

Absolwent zna i rozumie terminologię z zakresu działania podstawowych mechanizmów ewolucji i wykazuje
znajomość procesów ewolucyjnych

BIO_K1_W32

Absolwent zna i rozumie /posiada podstawową wiedzę z zakresu ekologii ogólnej i populacyjnej i potraﬁ
wyjaśnić zjawiska ekologiczne

BIO_K1_U05

Absolwent potraﬁ przeprowadzać doświadczenia według procedur

BIO_K1_U06

Absolwent potraﬁ przeprowadzać obserwacje podczas wykonywania doświadczeń i wyciągać właściwe
wnioski

BIO_K1_U12

Absolwent potraﬁ samodzielnie przeprowadzać zadania badawcze w oparciu o wskazówki opiekuna

BIO_K1_U17

Absolwent potraﬁ planować i przeprowadzać eksperyment, potraﬁ wykorzystać poznane techniki badawcze,
interpretuje i wyciąga wnioski

BIO_K1_U29

Absolwent potraﬁ stosować wiedzę kierunkową, uwzględniając różne aspekty problemu naukowego

BIO_K1_K02

Absolwent jest gotów do działania w grupie i organizuje pracę w określonym zakresie, słucha uwag
prowadzącego zajęcia i stosuje się do jego zaleceń.

BIO_K1_K04

Absolwent jest gotów do dostrzegania istotności posiadania podstawowej wiedzy przyrodniczej dla
zrozumienia wielu innych dziedzin nauk biologicznych, dostrzega, na czym polega rzetelność w prowadzeniu
badań
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