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SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU) 

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

Modelowanie populacji i modele gospodarki łowieckiej 
Punkty 
ECTS 

2 

Numer 
katalogowy 

 Nazwa w j. angielskim 

Modelling of the populations and game management systems 
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 

ogólnoakademicki 
Semestr 

III 
Specjalność 

Gospodarka leśna z łowiectwem 
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 18  ćwiczenia 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 
Nabycie przez studentów umiejętności przygotowywania wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego. 
Zapoznanie z różnymi modelami gospodarki łowieckiej funkcjonującymi w Europie i na świecie.  

METODY DYDAKTYCZNE 
Podające: wykład z prezentacją multimedialną, film,  
Praktyczne: przygotowanie projektu założeń do wieloletniego planu łowieckiego, dyskusja. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie 
do efektów 

kierunkowych 

Odniesienie 
do efektów 

obszarowych 

W
ie

d
z
a

 

E1 - ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu populacji zwierząt 
łownych, w tym o interakcjach między nimi a środowiskiem, 
 
 
E2 - umie analizować dynamikę populacji i zna podstawy 
planowania gospodarki łowieckiej na poziomie rejonu hodowlanego. 
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i E3 - potrafi zgromadzić niezbędne materiały i aktywnie uczestniczyć 

w przygotowaniu wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego, 
E4 - jest przygotowany do udziału w sterowaniu zasobami przyrody 
z uwzględnieniem zasad zrównoważonego użytkowania 
różnorodności biologicznej, 
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 E5 - poznał alternatywne modele gospodarki łowieckiej 
funkcjonujące w Europie i poza tym kontynentem, potrafi ocenić ich 
zalety i wady w konkretnych warunkach przyrodniczych. 

        L2A_K03 
        L2A_K04 
         

L2A_K05 

R2A_K03 
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R2A_K05 
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Metody weryfikacji efektów kształcenia 

projekt założeń do wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego  
sprawdzian pisemny 

Numery efektów: 

E1, E2, E3, E4,  
E1, E2, E4, E5. 



TREŚCI KSZTAŁCENIA 

Wykłady: 
1. Dynamika populacji i jej analiza na przykładzie gatunków zmniejszających liczebność 

oraz możliwości modyfikowania podstawowych parametrów populacyjnych.  
2. Zarządzanie stabilnymi populacjami zwierzyny oraz populacjami zwiększającymi swoją 

liczebność.  
3. Modele gospodarki łowieckiej funkcjonujące poza Polską. 
4. Długoterminowe oddziaływanie na populacje zwierząt – podsumowanie. 

Ćwiczenia:  
1. Założenia do projektu wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego (włph). 
2. Praktyczne aspekty modeli gospodarki łowieckiej funkcjonujących poza Polską. 
3. Dyskusja nad projektami założeń do włph powstających w różnych regionach kraju.  
4. Problemy występujące podczas długoterminowego planowania łowieckiego i tego 

konsekwencje.  
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu 
projekt założeń do wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego 
sprawdzian pisemny 

Procentowy udział w ocenie końcowej  

10%  
90% 
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