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Status przedmiotu przedmiot kierunkowy stopień II   rok I stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr zimowy Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 
Zajęcia mają na celu przybliżenie studentom sposobu postępowania  w analizie materiału biologicznego 
pochodzącego od zwierząt nieudomowionych. Pokazania  różnych rodzajów analiz służących do interpretacji 
sytuacji gatunków chronionych oraz wykorzystania danych genetycznych w ochronie czynnej. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin 
a) Wykład-  liczba godzin 30 

b) Ćwiczenia laboratoryjne i terenowe -  liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne Wykłady, ćwiczenia w laboratorium i pracowni komputerowej, konsultacje 

Pełny opis przedmiotu 

Podstawowe teorie i pojęcia z zakresu ekologii i ochrony. Ekosystem, gatunek, relacje międzygatunkowe; 
populacja – parametry, procesy, rozmieszczenie przestrzenne. Podstawowe definicje i pojęcia z genetyki 
populacji. Estymacja wskaźników populacji. Sposoby oszacowania liczebności, zagęszczenia i rozmieszczenia 
przestrzennego; wybrane metody poboru prób biologicznych w terenie. Dobór właściwego sposobu analizy do 
hipotezy ekologicznej. Interpretacja danych genetycznych pod kątem aplikacji w ekosystemie.    

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) 

brak 

Założenia wstępne Wiedza z zakresu technik biologii molekularnej  

Efekty kształcenia 

01- ma wiedzę z zakresu  podstaw ekologii i genetyki populacji oraz ma świadomość czym jest czynna i bierna 
ochrona gatunków 

02- posiada umiejętność doboru metody analizy genetycznej w zależności od hipotezy ekologicznej 
03- posiada umiejętność  interpretacji wyników w odniesieniu do organizmów zwierzęcych i środowiska 

naturalnego  
04- nabiera praktycznej umiejętności szacowania liczebności populacji, jej zagęszczenia i rozmieszczenia 

przestrzennego oraz potrafi zastosować wybrane metody poboru prób biologicznych w terenie 
05- posiada predyspozycje do pracy zespołowej 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia 01; 02; 03, 04, 05 -  egzamin, projekt, aktywność na zajęciach terenowych 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia  

Egzamin w formie pisemnej, projekt w formie multimedialnej 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową

 egzamin - 50%; prezentacja projektu- 40%; aktywność na zajęciach terenowych- 10% 

Miejsce realizacji zajęć
 

sala dydaktyczna; laboratorium, pracownia komputerowa, teren 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Krebs, C. 2001,Ekologia. Eksperymentalna analiza liczebności i rozmieszczenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2. Mackenzie, A., A. S. Ball, Virdee S. R., . 2000, "Krótkie wykłady-Ekologia." Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa. 
3. Weiner, J. 2003, Życie i ewolucja biosfery, wyd. II poprawione i unowocześnione. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 
4. Freeland J. R., 2008, Ekologia molekularna, PWN Warszawa, ISBN 978-83-01-15413-4 
5. Hartl D.L., Clark A. G., 2009, Podstawy genetyki populacyjnej, Wydawnictwa Uniwersytetu warszawskiego, ISBN 978-83-235-0495-5 
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów 
kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 130 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 
 Wykłady; ćwiczenia; egzamin; konsultacje 

2,5 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, 
projektowe, itp.; przygotowanie do egzaminu; samodzielna praca w laboratorium; samodzielne wykonanie zadań; konsultacje 

2 



 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  
 

Nr /symbol 
efektu 

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

01/W Student ma wiedzę z zakresu  podstaw ekologii i genetyki populacji oraz ma świadomość 
czym jest czynna i bierna ochrona gatunków 
 

K_W01 

02/U Student osiada umiejętność doboru metody analizy genetycznej w zależności od hipotezy 
ekologicznej 

K_W05 

03/U Student posiada umiejętność  interpretacji wyników w odniesieniu do organizmów 
zwierzęcych i środowiska naturalnego  

K_U06 

04/U Student nabiera praktycznej umiejętności szacowania liczebności populacji, jej 
zagęszczenia i rozmieszczenia przestrzennego oraz potrafi zastosować wybrane metody 
poboru prób biologicznych w teren 

K_U07 

05/K Student posiada predyspozycje do pracy zespołowej K_K02 

 

 


