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Rok akademicki:  Grupa przedmiotów:
  

Numer katalogowy:
 

 

 

Nazwa przedmiotu1):   Etologia i behawior wybranych gatunków ssaków egzotycznych ECTS 2) 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski
3)
:  Ethology  and behaviour of selected exotic mammal  species 

Kierunek studiów
4)
:  Hodowla Zwierząt Towarzyszących i Dzikich 

Koordynator przedmiotu
5)
:  Dr hab. Tadeusz Kaleta 

Prowadzący zajęcia
6)
:  Dr hab. Tadeusz Kaleta 

Jednostka realizująca
7)
: Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

8)
:
 Wydział Nauk o Zwierzętach 

Status przedmiotu
9)
:  a) przedmiot do fakultatywny b) stopień II    rok 2 

c)  stacjonarne / 
niestacjonarne 

Cykl dydaktyczny
10)

:   Jęz. wykładowy
1 
 polski  

Założenia i cele przedmiotu
12)

: 

Zapoznanie słuchaczy ze specyfiką adaptacji i zachowań różnych gatunków 
ssaków pochodzących spoza Europy, żyjących w lasach tropikalnych , na 
terenach trawiastych i pustyniach. 
 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin
13)

: 

a) wykład……………………………………;  liczba godzin .....30..;   

  

Metody dydaktyczne
14)

: Przekaz przy pomocy prezentacji multimedialnych 

Pełny opis przedmiotu
15)

: 

 
1.Charakterystyka biomów krain egzotycznych (Afryka, Azja , Ameryka Płd): 
ogólnie charakterystyka środowiska i typy współzależności między organizmami. 
2. Charakterystyka biologii grup systematycznych, z których zostaną wybrane 
gatunki (ok. 30) : parzystokopytne, nieparzystokopytne , trąbowce, mięsożerne, 
naczelne. 
3. Charakterystyka gatunków: pochodzenie, środowisko, przystosowanie, 
aktywność, zachowanie ruchowe, pokarmowe, komfortowe, społeczne, 
terytorialne, antydrapieżnicze, znaczenie dla człowieka. 
 
 
 
 
 
 
 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające)

16)
: 

 

Założenia wstępne
17)

: Podstawowa wiedza z zoologii ogólnej 

Efekty kształcenia
18)

: 

01 -Student charakteryzuje biologię i zachowanie omówionych ssaków 
egzotycznych 
02 -Student zna wpływ różnych środowisk na zachowanie omawianych gatunków 
ssaków. 
03 -Student różnicuje metody badawcze etologii w zależności od gatunku ssaków. 
04 - Student  dostrzega dylematy, jakie dla człowieka stwarzają ssaki egzotyczne. 
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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 Student scharakteryzuje biologię i zachowanie omówionych ssaków 
egzotycznych 

K_W01 

02 Student zna wpływ różnych środowisk na zachowanie omawianych 
gatunków ssaków. 

K_W06 

03 Student różnicuje metody badawcze etologii w zależności od gatunku 
ssaków 

K_U01 

04 Student dostrzega dylematy, jakie dla człowieka stwarzają ssaki 
egzotyczne. 

K_K04 

 

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS
2)

: 

Wykłady 30h 

Ćwiczenia laboratoryjne + terenowe h 

Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji) 3h 

Obecność na egzaminie 2h 

Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych   h 

Przygotowanie do kolokwium h 

Przygotowanie pracy pisemnej h 

Przygotowanie do egzaminu 15h 

Razem: 50h 

 2 ECTS 

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

Wykłady 30h 

Ćwiczenia laboratoryjne + terenowe h 

Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji) 3h 

Egzamin 2h 

Razem: 35h* 

 1ECTS 

* wymienione godziny stanowią tzw. „godziny kontaktowe” (realizowane w kontakcie z nauczycielem 
akademickim) Liczba godzin niekontaktowych  (praca studenta) nie powinna przekraczać liczby godzin 
kontaktowych) 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia
19)

: Zaliczenie ustne 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 

20)
: 

Protokół zaliczeniowy 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową

21)
:
 Zaliczenie ustne 100% 

Miejsce realizacji zajęć
22)

: 
 

Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca
23)

:  
Emmons L., Feer F. Neotropical Rainforest Mammals. The University of Chicago Press 1997. 
Estes R. .Behavioral Guide to African Mammals, University of California Press , Oxford1992 
Menon V. Field Guide to Indian Mammals. Hachette India 2003. 
Shorrocks B., Bates W. The Biology of African Savannahs.Oxforf University Press Oxford 2015. 
Weigel M. (ed) Encyclopedia of Biomes 3 t, Gale, Detroit, New York.2006 
 
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 


