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Numer katalogowy: TFL606

Nazwa przedmiotu1): Zwierzęta gospodarskie jako atrakcja turystyczna gospodarstw wiejskich

Prowadzący zajęcia6): pracownicy Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Farm animals as a tourist attraction of the farms

Kierunek studiów4): Turystyka i rekreacja

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

Koordynator przedmiotu5): prof. dr hab. Henryk Grodzki

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

Status przedmiotu9): 

Cykl dydaktyczny10): 
letni polski

a) przedmiot

do wyboru

a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

d) forma studiów

 stacjonarne / niestacjonarne

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

a3) ćwiczenia projektowe

b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a2) ćwiczenia audytoryjneFormy dydaktyczne, liczba godzin13):

a4) ćwiczenia terenowe

Przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie biologii poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, warunków utrzymania, 
użytkowania i postępowania zgodnie z wymogami dobrostanu i ochrony środowiska.

a1) wykład

B.     ćwiczenia

indywidualne projekty studenckie

konsultacje inne …

inne …

dyskusja

projekt badawczy

inne …

rozwiązywanie problemu

analiza i interpretacja tekstów źródłowych
Metody dydaktyczne14):

gry symulacyjne

studium przypadku

a) forma dydaktyczna

Charakterystyka najważniejszych atrakcyjnych dla agroturystyki ras zwierząt gospodarskich, ptactwa ozdobnego i ras miniaturowych.
Znaczenie gospodarcze zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności w agroturystyce. Konie jako zwierzęta szczególnie
przydatne w agroturystyce Zasady postępowania ze zwierzętami. Kształtowanie ich nawyków i zachowania się. Ogólne zasady żywienia,
utrzymania i użytkowania zwierząt z zapewnieniem dobrostanu i harmonii ze środowiskiem.

wykład

18

eksperyment

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

inne…
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01, 02, 03, 04

T

Waga w % Waga w %

01,02 – 70%; 
03,04 – 30%

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

praca pisemna przygotowywana w 
ramach pracy własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

inne..

inne…

07 - 

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

08 - 

05 - 

04 - ma wrażliwość na potrzeby zwierząt

imienne karty oceny studenta

egzamin pisemny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

ocena eksperymentów wykonywanych w 
trakcie zajęć

inne..

ocena eksperymentów wykonywanych w 
trakcie zajęć

inne..

inne..

egzamin ustny

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie 
zajęć

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

okresowe prace pisemne

Element oceny

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie 
zajęć

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny

inne…

inne..

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

praca pisemna przygotowywana w 
ramach pracy własnej studenta

Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

03 - ma umiejętność rozpoznawania ras zwierząt

06 - 

test komputerowy 

testegzamin pisemny

02 - posiada wiedzę w zakresie wymagań dobrostanu 
zwierząt

01 - zna najbardziej atrakcyjne zwierzęta, ich zalety dla 
gospodarstw agroturystycznych i kształtowania krajobrazu

Miejsce realizacji zajęć22): aula wykładowa

egzamin ustny

treść pytań egzaminacyjnych z ocenązłożone projekty

prace egzaminacyjne z oceną

inne…

inne..

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)
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