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SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU) 

Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku) 

Gospodarka łowiecka 
Punkty 
ECTS 

3 

Numer 
katalogowy 

 Nazwa w j. angielskim 

Game management 
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra) 

Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu 
Kierownik przedmiotu/modułu 

Dr hab. Robert Kamieniarz – stacjonarne/ dr inż. Jacek Skubis - niestacjonarne 
Kierunek studiów 

Leśnictwo 
Poziom 

Studia II stopnia 
Profil 

Ogólno 
akademicki 

Semestr 

2 

Specjalność Specjalizacja magisterska 
 

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY 
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta) 

Forma studiów: stacjonarne  Forma studiów: niestacjonarne  

 wykłady 12  wykłady   8 

 ćwiczenia projektowe, warsztatowe 18  ćwiczenia projektowe, warsztatowe 12 

      

      

 inne z udziałem nauczyciela   6  inne z udziałem nauczyciela   4 

 praca własna studenta 30  praca własna studenta 42 

Łączna liczba godzin: 66 Łączna liczba godzin: 66 

CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU 
C1 – zapoznanie studentów z ekologicznymi podstawami gospodarki łowieckiej, 
C2 – zapoznanie studentów z zasadami planowania gospodarki łowieckiej. 

METODY DYDAKTYCZNE 
Podające: wykład z prezentacją multimedialną, pogadanka, film, 
Praktyczne: projekt, praca z okazami naturalnymi, dyskusja. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie 
do efektów 

kierunkowych 

Odniesienie 
do efektów 

obszarowych 

W
ie

d
z
a

 

E1 - ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu populacji zwierząt 
       łownych,  
E2 - potrafi ocenić najważniejsze parametry populacyjne 
       (zagęszczenie, struktura płci i wieku, rozrodczość,  
       śmiertelność),  
E3 - zna zasady gospodarowania łowieckiego, w tym planowania 
       na poziomie obwodu łowieckiego, 
E4 - zna zasady funkcjonowania ośrodków hodowli zwierzyny, 
       wyceny trofeów medalowych, szacowania szkód łowieckich  
       na terenach rolniczych, alternatywne metody polowań  
       na przykładzie sokolnictwa oraz rolę psa myśliwskiego, 

L2A_W03 
 

L2A_W03 
 
 

L2A_W11 
 

L2A_W11 

R2A_W01, R2A_W03  
R2A_W04, R2A_W06 
R2A_W01, R2A_W03 
R2A_W04, R2A_W06 
 
R2A_W04 

 
R2A_W04 

U
m

ie
ję

tn
o
ś
c
i E5 - potrafi sporządzić roczny plan łowiecki, 

E6 - potrafi przeprowadzić wycenę medalową trofeum łowieckiego, 
E7 - potrafi oszacować szkody łowieckie w uprawach rolnych 
       oraz przeciwdziałać temu zjawisku, 
 

L2A_U09 
L2A_U11 
L2A_U08 

R2A_U05, R2A_U06 
R2A_U01 
R2A_U06 

K
o
m

p
e
te

n
c
je

 

s
p
o
łe

c
z
n
e

 E8 - uczestnicząc w zarządzaniu gospodarką łowiecką ma  
       świadomość konsekwencji podejmowanych działań dla  
       zachowania różnorodności biologicznej. 
 

L2A_K03 
L2A_K04  
L2A_K05 

R2A_K03  
R2A_K04, R2A_K05 
R2A_K06 



Metody weryfikacji efektów kształcenia 
sprawdzian pisemny  
projekt rocznego planu łowieckiego 
zaliczenie w formie pisemnej 

Numery efektów 

E2, E3, E4, E6, E7, 
E1, E3, E5, E8,  

E1, E2, E3, E4, E7, E8.  

TREŚCI KSZTAŁCENIA 

Wykłady: 
1. Modele rozwoju i stabilizacji populacji zwierząt. Kształtowanie parametrów 

populacyjnych. 
2. Kształtowanie środowiska życia zwierząt. 
3. Możliwości sterowania populacjami zwierzyny grubej i zasady selekcji w populacjach 

jeleniowatych.  
4. Szkody łowieckie na terenach rolniczych – przeciwdziałanie i szacowanie.  
5. Odłowy, przesiedlenia, introdukcje i reintrodukcje. 
6. Możliwości sterowania populacjami zwierzyny drobnej: zającowatych, kuraków polnych, 

drapieżników oraz ptactwa wodnego, w tym metody restytucji. 
7. Ośrodki hodowli zwierzyny, sokolnictwo oraz elementy kynologii. 

Ćwiczenia: 
1. Określanie podstawowych parametrów populacyjnych.  
2. Zasady tworzenia rocznego planu łowieckiego i założenia do projektu.   
3. Szacowanie szkód łowieckich oraz ochrona upraw i płodów rolnych. 
4. Wycena medalowa trofeów łowieckich.  
5. Dyskusja nad projektami rocznych planów łowieckich. 

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu 
ćwiczenia: sprawdzian pisemny, projekt rocznego planu łowieckiego 
wykłady: zaliczenie w formie pisemnej 

Procentowy udział w końcowej ocenie 

5%, 5% 
90% 
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