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Opis modułu kształcenia / przedmiotu  (sylabus) 

Rok akademicki:  Grupa przedmiotów:
  

Numer katalogowy:
 

 

 

Nazwa przedmiotu1):   Fauna Polski  ECTS 2) 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski
3)

:  Fauna of Poland 

Kierunek studiów
4)
:  Zootechnika/HZ 

Koordynator przedmiotu
5)
:  Dr Krzysztof Klimaszewski 

Prowadzący zajęcia
6)
:  Dr Krzysztof Klimaszewski 

Jednostka realizująca
7)
: Katedra Biologii Środowiska Zwierząt 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

8)
:
  

Status przedmiotu
9)
:  a) przedmiot fakultatywny b) stopień II    rok 1 c)  stacjonarne / niestacjonarne 

Cykl dydaktyczny
10)

:  zimowy Jęz. wykładowy
11)

: polski/angielski  

Założenia i cele przedmiotu
12)

: 

Wykłady: 
Zapoznanie studentów z następującą tematyką: 

1. Faunistyka i badania faunistyczne 
2. Metodyka badań poszczególnych grup fauny 
3. Fauna bezkręgowa 
4. Fauna kręgowa 
5. Fauna chroniona 
6. Fauna różnych ekosystemów (las, tereny otwarte, środowisko wodne i otoczenie człowieka) 

 

Formy dydaktyczne, liczba godzin
13)

: a) wykład,  liczba godzin 30;    

Metody dydaktyczne
14)

: Wykład, dyskusja, konsultacje 

Pełny opis przedmiotu
15)

: 

 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z fauną występującą w stanie dzikim w Polsce oraz problemami 
związanymi z jej badaniem i ochroną. Pod kątem biologii, ekologii, wymagań środowiskowych, znaczenia 
gospodarczego, wyglądu i zachowania omówione zostaną najważniejsze rzędy bezkręgowców oraz większość 
gatunków kręgowców Polski. Całość prezentowana będzie w układzie systematycznym oraz w układzie 
środowiskowym. Na podstawie tej wiedzy zaprezentowane zostaną zagrożenia rodzimej fauny oraz sposoby jej 
ochrony – prawo krajowe i prawo Unii Europejskiej, metody ochrony czynnej. Przedstawiona zostanie również 
metodyka badań faunistycznych, oraz istniejący stan wiedzy i prognozy na przyszłość dotyczące poznawania 
poszczególnych grup zwierząt. 
 
 
 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające)

16)
: 

 

Założenia wstępne
17)

: Wiedza z zakresu zoologii 

Efekty kształcenia
18)

: 

01 – posiada wiedzę dotyczącą składu fauny krajowej 
02 – potrafi rozpoznawać i klasyfikować pospolite gatunki fauny krajowej 
03 – umie rozpoznawać zagrożenia dla poszczególnych grup fauny krajowej 
04 – potrafi formułować wnioski odnośnie metod ochrony poszczególnych grup gatunków  

Sposób weryfikacji efektów kształcenia
19)

: 01-04 egzamin pisemny 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 

20)
: 

Pytania na egzamin pisemny 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową

21)
:
 100% egzamin 

Miejsce realizacji zajęć
22)

: 
 

sala audytoryjna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca
23)

:  
1. Juszczyk W.1987. Płazy i gady krajowe. PWN Warszawa 
2. Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2004. Awifauna Polski Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Wrocław 
3. Busse P. (red) 1991. Mały Słownik Zoologiczny Ptaki. Wiedza Powszechna. Warszawa 
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : 

 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 

26)
  

 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01 posiada wiedzę dotyczącą składu fauny krajowej K_W06 

02 potrafi rozpoznawać i klasyfikować pospolite gatunki fauny krajowej K_W06 

03 umie rozpoznawać zagrożenia dla poszczególnych grup fauny krajowej K_W06 

04 potrafi formułować wnioski odnośnie metod ochrony poszczególnych grup gatunków K_W06 

 

 

4. Kowalski K. 1991. Mały Słownik Zoologiczny Ssaki. Wiedza Powszechna. Warszawa 
5. Czarnecki Z., Dobrowolski K. A., Jabłoński B., Nowak E. 1990 Ptaki Europy lub inny dobry przewodnik, np. Johnsson, Peterson) 
6. Berger L. 2000. Płazy i gady Polski - klucz do oznaczania. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 
7. Pucek Z. 1984 – Klucz do oznaczania ssaków Polski. PWN. Warszawa 

UWAGI
24)

:
 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów 
kształcenia

18)
  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS

2
:
 50 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, 
projektowe, itp.: 

……….  ECTS 


