
Nazwa zajęć: Relacje człowiek - zwierzę ECTS 1

Nazwa zajęć w j. angielskim:  Human – animal relations

Zajęcia dla kierunku studiów: Zootechnika

Język wykładowy: polski Poziom studiów: II

Forma
studiów: 

¨stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:  podstawowe
¨ kierunkowe

¨ obowiązkowe 
 do wyboru

Numer semestru: 1 semestr  zimowy
¨ semestr  letni 

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: WNZ-ZT-2Z-01Z-12.2_19

Koordynator zajęć:

Prowadzący zajęcia:

Jednostka realizująca:

Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Cele  przedmiotu:   Zapoznanie  studentów  z  analizą  różnorodnych  wzajemnych  związków  pomiędzy  człowiekiem  a
zwierzęciem tak w trakcie dziejów, jak i obecnie.
Opis  zajęć:   Miejsce  zwierzęcia  w  psychice  człowieka  (teoria  antropomorfizmu),  zwierzęta  w  prehistorycznych
społecznościach ludzkich, relacje człowiek –zwierzę na przestrzeni wieków, sytuacja współczesna (wzrost znaczenia zwierząt
towarzyszących),  człowiek  w  świecie  zwierząt  (zjawisko  synantropizacji),  współczesna  specyfika  relacji  ludzkich  ze
zwierzętami  gospodarskimi,  towarzyszącymi,  dzikimi  w zoo  i  na  terenach chronionych,  pozytywny  i  negatywny  wpływ
zwierząt na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka, techniki zoo terapii, techniki właściwego postępowania ze zwierzętami
(„handling”),  stres  i  cierpienie  zwierząt  spowodowane  przez  człowieka  i  ich  ograniczanie  (zwierzęta  gospodarskie,
laboratoryjne i towarzyszące).

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

W – wykład,  liczba godzin.16 
C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin 
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin 
PC - ćwiczenia projektowe, liczba godzin 
TC - ćwiczenia terenowe, liczba godzin 
ZP - praktyki zawodowe, liczba godzin 

Metody dydaktyczne: Przekaz przy pomocy prezentacji multimedialnej, konsultacje

Wymagania formalne 
i założenia wstępne:   Elementarna wiedza z zakresu biologii i historii

Efekty uczenia się:

Wiedza:
W1  -   podstawowe  typy  relacji  ludzi  ze
zwierzętami 
W2 -   zasady wyboru określonych zwierząt
do  zooterapii   na  podstawie  ich  cech  i
relacji z człowiekiem

Umiejętności:

 

Kompetencje:
K1  -   przestrzegania  zasad  etyki
zawodowej

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się:

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:   zaliczenie ustne 100%

Miejsce realizacji zajęć:  Sala wykładowa

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Serpell J. W towarzystwie zwierząt. PIW, Warszawa 1999.
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
25 h

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:
0,50 ECTS



Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu:

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu

studiów dla kierunku

Oddziaływanie

zajęć na efekt

kierunkowy*)

Wiedza – W1 podstawowe typy relacji ludzi ze zwierzętami K_W08 1

Wiedza – W2 zasady wyboru określonych zwierząt do zooterapii  na podstawie
ich cech i relacji z człowiekiem

K_W08 1

Umiejętności – U1

Kompetencje – K1 przestrzegania zasad etyki zawodowej K_K03 1

*)

3 – zaawansowany i szczegółowy, 

2 – znaczący,

1 – podstawowy,


