SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU)
Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku)
Społeczne aspekty łowiectwa
Nazwa w j. angielskim
Social aspects of game management
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra)
Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, Katedra Ekonomiki Leśnictwa
Kierownik przedmiotu/modułu
dr inż. Grzegorz Górecki
Kierunek studiów
Poziom
Leśnictwo
Studia II stopnia
Specjalność
Specjalizacja magisterska
Gospodarka leśna z łowiectwem

Punkty
ECTS
2

Profil
ogólnoakademicki

Numer
katalogowy

Semestr
III

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

Forma studiów: stacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia …

12
18

- praca

Forma studiów: niestacjonarne
- wykłady
- ćwiczenia …

8
12

- praca

własna studenta
30
własna studenta
Łączna liczba godzin: 60
Łączna liczba godzin:
CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
C1 - Poszerzenie znajomości czynników gospodarki łowieckiej rzutujących na inne obszary działalności
człowieka
C2 – Zdobycie umiejętności analizowania i wpływania na czynniki gospodarki łowieckiej związane z
oddziaływaniem społecznym
METODY DYDAKTYCZNE
Wykład, film, metaplan
Tworzenie prezentacji, obserwacje zwierząt, opracowywanie projektów
EFEKTY KSZTAŁCENIA

R2A_W02
R2A_W03
R2A_W04
R2A_W05

L2A _U08,
L2A _U09,
L2A _U05,
LA2 _U10

R2A_U05
RA2_U06
RA2_U03

L2A _K03,
L2A _K04,
L2A _K05
L2A _K07

RA2_K03
RA2_K04
RA2_K05
RA2_k06
RA2_K08

Wiedza

LA_W03,
LA_W02,

Umiejętności

Odniesienie
do efektów
obszarowych

Kompetencje
społeczne

E1 Zna choroby zwierząt, których występowanie wpływa na prowadzenie
gospodarki łowieckiej.
E2 Zna choroby zwierząt, których występowanie może zagrażać zdrowiu
człowieka
E3 Zna prądy filozoficzne wpływające na relację ludzi i zwierząt
E4 Zna problemy związane z jakością i wykorzystaniem dziczyzny
E5 Zna mechanizmy ekonomiczne determinujące gospodarkę łowiecką

Odniesienie
do efektów
kierunkowych

40
60

E6 Potrafi rozpoznać i wskazać zagrożenia związane z występowaniem
chorób zwierzęcych w środowisku naturalnym
E5 Potrafi zagospodarować dziczyznę w sposób zgodny z wymogami tego
surowca
E6 Potrafi podejmować decyzje optymalizujące opłacalność gospodarki
łowieckiej
E7 Potrafi ocenić i przewidzieć skutki dla gospodarki łowieckiej wystąpienia
organizmów chorobotwórczych.
E8 Zna wartość ekonomiczną i zdrowotną dziczyzny oraz potrafi
podejmować działania w celu jej promocji
E9 Potrafi podejmować decyzje i działania ekonomiczne zmniejszające
negatywne oddziaływanie gospodarki łowieckiej
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Kolokwium teoretyczne i praktyczne ustne
Egzamin teoretyczny i praktyczny ustny

Numery efektów
LA2_K07; LA_W02; LA_W03;
LA_U09; LA_U10

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykłady
• Wybrane zoonozy – przegląd.
• Społeczne skutki występowania wybranych chorób zwierzęcych.
• Dziczyzna jako jeden z podstawowych efektów gospodarki łowieckiej.
• Dziczyzna jako źródło żywności.
• Etyka zachowań wobec zwierząt, etyka łowiecka.
• Szkody łowieckie jako czynnik determinujący opłacalność gospodarki łowieckiej
• Problemy szacowania szkód łowieckich
Ćwiczenia:
• Tworzenie opracowań wspomagających proces podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat
zagrożeń wynikających z występowania chorób zwierząt.
• Poznawanie zasad i sposobów postępowania z tuszami zwierzyny.
• Zapoznawania się z zasadami oraz sposobami uzyskiwania elementów kulinarnych z tusz zwierzyny.
• Tworzenie opracowań popularyzujących dziczyznę – źródło żywności oraz dochodów.
• Praktyczne aspekty szacowania szkód łowieckich w różnych rodzajach upraw.
• Narzędzia wspomagające dzierżawców obwodów w zarządzaniu finansami.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
Sprawdzian ustny. Egzamin pisemny
•
•
•
•
•
•

Procentowy udział w końcowej
ocenie
50%,50%
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