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Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
Wydział Architektury
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu
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Kod kierunku: AK

Stopień studiów: I
Specjalności: Bez specjalności
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Fauna

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

WA AK oIN C6 17/18

Kategoria przedmiotu

przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

1.00
5

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Seminaria

Laboratoria

Projekty

Praktyki

5

15

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 C1 -Uświadomienie znaczenia, zwierząt w krajobrazie.
Cel 2 C2 -Zaznajomienie z korzyściami, problemami, podstawami prawnymi i działaniami na rzecz ochrony zwierząt w kształtowaniu krajobrazu.

Kod archiwizacji: DD13D8D8

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 1 - Znajomość podstawowej terminologii przyrodniczej.
2 2 - Znajomości szaty roślinnej, taksonomii roślin, gatunków roślin.
3 3 Znajomość podstawowych zadań architekta krajobrazu.
4 4 - Znajomość podstaw projektowania, urządzania i zabudowy technicznej obiektów architektury krajobrazu.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Zna grupy i gatunki zwierząt, jakie występują w różnych elementach krajobrazu.
EK2 Umiejętności Potrafi wskazać korzyści płynące z obecności zwierząt w krajobrazie i przewidywać konflikty,
które mogą zaistnieć.
EK3 Wiedza Zna sposoby ograniczenia konfliktów między zwierzętami a człowiekiem w krajobrazie.
EK4 Umiejętności Umie stosować prawo dotyczące ochrony zwierząt i ich siedlisk w praktyce inżynierskiej w zakresie projektowania i realizacji obiektów architektury krajobrazu.
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Treści programowe
Wykłady

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Podział systematyczny zwierząt i krótka charakterystyka podstawowych grup
systematycznych.

2

W2

Czynniki zagrażające zwierzętom, działania na rzecz ochrony zwierząt,
uwarunkowania prawne ochrony.

2

W3

Gatunki zwierząt chronione i zagrożone - charakterystyka.

2

W4

Zwierzęta występujące w różnych elementach krajobrazu: naturalnych,
półnaturalnych i tworzonych przez człowieka oraz ich znaczenie, - Zwierzęta
występujące w krajobrazie różnych stref klimatycznych,

4

W5

Związki zwierząt z roślinami i szatą roślinną

1

W6

Biologia wybranych grup zwierząt i ich siedliska

1

W7

Zwierzęta w krajobrazie miejskim, procesy synurbizacji i wypierania zwierząt.
Korzyści i problemy wynikające z obecności zwierząt, sytuacje konfliktowe.

3

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
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N3 Konsultacje
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

15

Konsultacje przedmiotowe

2

Egzaminy i zaliczenia w sesji

1

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

9

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

opracowanie zadań projektowych do kolokwium

3

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

30
1.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
Ocena podsumowująca
P1 Kolokwium

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie potrafi scharakteryzować oraz podzielić świata zwierząt, nie zna
zwierząt, wykazuje się znajomością jedynie potocznych i kulturowych nazw
nielicznych gatunków.

Na ocenę 3.0

Student potrafi wskazać podstawowe grupy zwierząt, potrafi podać po jednym
przykładzie dla danej grupy używając nazw polskich.
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Na ocenę 3.5

Student potrafi wymienić główne typy zwierząt, wskazać układ głównych grup
systematycznych zwierząt używając nazw polskich, a także podać używając
nazewnictwa polskiego jednego przykładu gatunku dla każdej grupy.

Na ocenę 4.0

Student potrafi wymienić główne typy zwierząt, wskazać układ głównych grup
systematycznych zwierząt używając nazw polskich, wskazać wybrane kryteria
przynależności, a także podać używając nazewnictwa polskiego i jednego
przykładu dla każdej grupy.

Na ocenę 4.5

Student potrafi wymienić główne typy zwierząt, zna ich wybrane nazwy
łacińskie, wskazać układ głównych grup systematycznych zwierząt używając
nazw polskich i łacińskich, wskazać wybrane kryteria przynależności, a także
podać używając nazewnictwa polskiego i jednego przykładu dla każdej grupy
pełnej nazwy łacińskiej przynależącego gatunku.

Na ocenę 5.0

Student potrafi wymienić główne typy zwierząt, zna ich wybrane nazwy łacińskie,
wskazać układ głównych grup systematycznych zwierząt używając nazw polskich
i łacińskich, wskazać kryteria przynależności, a także podać używając
nazewnictwa polskiego i wybranych gatunków, pełnych nazw łacińskich.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi wskazać znaczenia zwierząt w krajobrazie oraz
hipotetycznych sytuacji konfliktowych między człowiekiem i zwierzętami.

Na ocenę 3.0

Student potrafi wskazać znaczenie i przedstawić hipotetyczną sytuację kofliktową.

Na ocenę 3.5

Student potrafi wskazać znaczenie zwierząt i hiipotetyczny konflikt w konkretnej
sytuacji projektowej.

Na ocenę 4.0

Student potrafi wskazać znaczenie zwierząt i potrafi przewidzieć sytuacje
konfliktowe które mogą wystąpić podczas realizacji konkretnego projektu.

Na ocenę 4.5

Potrafi wskazać korzyści płynące z obecności zwierząt i ich znaczenie w różnych
typach krajobrazu i różnych sytuacjach projektowych. Potrafi przewidywać
sytuacje konfliktowe

Na ocenę 5.0

Potrafi wskazać korzyści płynące z obecności zwierząt i ich znaczenie w różnych
typach krajobrazu i różnych sytuacjach projektowych. Potrafi przewidywać
konflikty w różnych konfiguracjach przestrzennych przy obecności różnych
kompleksów roślinnych i siedlisk wraz z towarzyszącom im fauną.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie zna nawet wybranych zabezpieczań infrastruktury komunikacyjnej
i zabudowy przed sytuacjami konfliktowymi. Nie jest w stanie wymienić
przykładowych zagrożenia dla zwierząt elementów antropogenicznych.

Na ocenę 3.0

Student zna wybrane zabezpieczania infrastruktury komunikacyjnej i zabudowy
przed sytuacjami konfliktowymi. Jest w stanie wymienić przykładowe zagrożenia
dla zwierząt elementów antropogenicznych.
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Na ocenę 3.5

Student wskazuje wybrane zabezpieczania infrastruktury komunikacyjnej
i zabudowy przed sytuacjami konfliktowymi w konkretnych przykładach. Jest
w stanie wymienić przykładowe zagrożenia dla zwierząt elementów
antropogenicznych.

Na ocenę 4.0

Student wskazuje zabezpieczania infrastruktury komunikacyjnej i zabudowy
przed sytuacjami konfliktowymi na konkretnych przykładach . Jest w stanie
wymienić przykładowe zagrożenia dla zwierząt elementów antropogenicznych.

Na ocenę 4.5

Student wskazuje wybrane sposoby zabezpieczania infrastruktury komunikacyjnej
i zabudowy przed sytuacjami konfliktowymi na konkretnych przykładach, ocenia
ich przydatność. Zna zagrożenia dla zwierząt elementów antropogenicznych.

Na ocenę 5.0

Student zna sposoby zabezpieczania infrastruktury komunikacyjnej i zabudowy
przed sytuacjami konfliktowymi na konkretnych przykładach, zna zagrożenia dla
zwierząt elementów antropogenicznych ocenia przydatność i możliwość ich
zastosowania.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student zna ani prawnych podstaw ochrony zwierząt ani chronionych gatunków.
Nie zna żadnych zagrożeń ani powodów do ochrony fauny.

Na ocenę 3.0

Student zna prawne podstawy ochrony zwierząt, chronione grupy zwierząt. Zna
przykładowe chronione gatunki oraz ich siedliska. Zna wybrane czynniki im
zagrażające.

Na ocenę 3.5

Student zna prawne podstawy ochrony zwierząt, chronione grupy zwierząt. Zna
przykładowe chronione gatunki oraz siedliska w których występują. Zna czynniki
im zagrażające.

Na ocenę 4.0

Student zna prawne podstawy ochrony zwierząt, grupy zwierząt. Zna
przykładowe gatunki chronione, siedliska w których występują oraz biologię tych
gatunków.Zna czynniki im zagrażające.

Na ocenę 4.5

Student zna prawne podstawy ochrony zwierząt, grupy zwierząt, wybrane
gatunki chronione oraz siedliska w których występują, biologię tych gatunków
oraz Zna czynniki im zagrażające.

Na ocenę 5.0

Student zna prawne podstawy ochrony zwierząt, grupy zwierząt, wybrane
gatunki chronione oraz siedliska w których występują, biologię tych gatunków
oraz relacje z innymi elementami przyrody. Zna czynniki im zagrażające.
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Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K1A_W15
K1A_U07

Cel 2

W1 W2 W5

N1 N2 N3

F1 P1

EK2

K1A_W15
K1A_U07
K1A_U09

Cel 1

W2 W3 W4 W5
W6 W7

N1 N2 N3

F1 P1

EK3

K1A_W15
K1A_U09

Cel 2

W1 W5 W6 W7

N1 N2 N3

F1 P1

EK4

K1A_K03

Cel 2

W3 W4 W7

N1 N2 N3

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Ferens B — Świat zwierzęcy w krajobrazie w: Ochrona przyrody i Jej zasobów: pod red. Szafer W., Kraków,
1965, PAN
[2 ] Miller P. — Dzikie zwierzęta w mieście, Warszawa, 5, Przyroda Polska
[3 ] Rajski, A. — Zoologia T2 Systematyka, Warszawa, 1994, Wydawnictwo Naukowe PWN
[4 ] Zamachowski W., Zyśk A — Strunowce - Chordata : podręcznik zoologii dla studentów, Kraków, 1997,
Wydawnictwo Naukowe WSP
[5 ] Czesław J. — Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy, Warszawa, 1997,
Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca
[1 ] D. Attenborough — Życie ptaków (The Life of Birds), Warszawa, 1997, Wydawnictwo Wilga
[2 ] D. Attenborough — Na ścieżkach życia (The Trials of Life), Warszawa, 1993, Wydawnictwo Wilga

Literatura dodatkowa
[1 ] . Ustawa o Ochronie Przyrody z 16 kwietnia 2004, (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954,
Nr 130, poz. 1087).
[2 ] Konwencja o Różnorodności Biologicznej, (sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r, ratyfikowana
przez Polskę w roku 1996 (Dz.U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1532)
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr Łukasz Moszkowicz (kontakt: l.moszkowi@gmail.com)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr Łukasz Moszkowicz (kontakt: l.moszkowi@gmail.com)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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