
MINIMUM PROGRAMOWE  DLA STUDNTÓW MISH NA KIERUNKU 
ANTOPOZOOLOGIA  
ROK AKADEMICKI 2017/2018  

  

Semestr I Godz. ECTS  

Zoologia   60 5 

Etologia zwierząt 

60 4 

Wprowadzenie do psychologii    60 2 

Wykorzystywanie zwierząt w dziejach cywilizacji *w zależności od planu studiów i 
zgody tutora przedmiot może być  zastąpiony przez ekwiwalent 

60 2 

Podstawy antropologii kulturowej i ewolucyjnej *   w zależności od planu studiów i 
zgody tutora przedmiot może być  zastąpiony przez ekwiwalent 

60 2 

Podstawy fizjologii zwierząt 60 5 

Wprowadzenie do problematyki zwierzęcej w filozofii *   w zależności od planu 
studiów i zgody tutora przedmiot może być  zastąpiony przez ekwiwalent 

60 3 

Metody opisu i analizy zachowania   45 4 

 

  

SUMA przedmiotów obligatoryjnych  285 20 

    

Semestr II   

   

   

Podstawy genetyki ogólnej i behawioralnej 30 3 

Ekologia 45 4 

Psychologia porównawcza  30 2 

Socjologia relacji człowiek-zwierzę *   w zależności od planu studiów i zgody tutora 
przedmiot może być  zastąpiony przez ekwiwalent 

30 3 

Zwierzęta w literaturze I *   w zależności od planu studiów i zgody tutora przedmiot 
może być  zastąpiony przez ekwiwalent 

30 3 

Etyczne i prawne aspekty ochrony zwierząt 30 3 

Mechanizmy działania doboru. Historia udomowienia zwierząt  

30 2 

 

  

   

SUMA przedmiotów obligatoryjnych  

165 14  

    

Semestr III   

   

   

Techniki psychometryczne w selekcji i ocenie zachowania zwierząt  30 3 

Ekologia behawioralna 60 4 

Poznawcza psychologia zwierząt 30 2 



Zwierzęta w literaturze II *   w zależności od planu studiów i zgody tutora przedmiot 
może być  zastąpiony przez ekwiwalent 

30 3 

Zwierzęta w sztuce i kulturze wizualnej I *   w zależności od planu studiów i zgody 
tutora przedmiot może być  zastąpiony przez ekwiwalent 

30 2 

Ochrona zwierząt w biologii konserwatorskiej (conservation biology) 30 2 

Podstawy neurobiologii  30 2 

Podstawy działania organizacji zajmujących się zwierzętami *   w zależności od 
planu studiów i zgody tutora przedmiot może być  zastąpiony przez ekwiwalent 

30 3 

 

  

 

  

SUMA przedmiotów obligatoryjnych  

180 13 

    

Semestr IV   

   

   

Filozofia środowiskowa *   w zależności od planu studiów i zgody tutora przedmiot 
może być  zastąpiony przez ekwiwalent 

60 4 

Prymatologia 30 2 

Wokół Antropocenu 

30 2 

Zwierzęta w sztuce i kulturze wizualnej II*   w zależności od planu studiów i zgody 
tutora przedmiot może być  zastąpiony przez ekwiwalent 

30 2 

Dobrostan zwierząt  30 2 

Wykorzystanie zwierząt w terapii wspomagającej 30 3 

Warsztat badawczy antropozoologa 

45 3 

 

  

   

SUMA przedmiotów obligatoryjnych  

165 12 

    

Semestr V   

Ewolucja moralności *   w zależności od planu studiów i zgody tutora przedmiot 
może być  zastąpiony przez ekwiwalent 

30 2 

Podstawy opieki medycznej nad zwierzętami z elementami medycyny 
weterynaryjnej 

30 2 

Seminarium licencjackie 

30 6 



Neuropsychologia 

30 2 

Zwierzęta w religiach, wierzeniach i tradycjach*   w zależności od planu studiów i 
zgody tutora przedmiot może być  zastąpiony przez ekwiwalent 

30 2 

Psychologia ewolucyjna 30 2 

 Zwierzęta w badaniach naukowych*   w zależności od planu studiów i zgody tutora 
przedmiot może być  zastąpiony przez ekwiwalent 

30 2 

Bioetyka*   w zależności od planu studiów i zgody tutora przedmiot może być  
zastąpiony przez ekwiwalent 

60 2 

 

  

   

Praktyka  6 

SUMA przedmiotów obligatoryjnych  

120 18 

    

Semestr VI   

Ewolucja życia społecznego*   w zależności od planu studiów i zgody tutora 
przedmiot może być  zastąpiony przez ekwiwalent 

30 2 

Socjobiologia 

30 2 

Kognitywistyka*   w zależności od planu studiów i zgody tutora przedmiot może być  
zastąpiony przez ekwiwalent 

60 2 

Akty prawne dotyczące zwierząt*   w zależności od planu studiów i zgody tutora 
przedmiot może być  zastąpiony przez ekwiwalent 

60 4 

Ogrody zoologiczne *   w zależności od planu studiów i zgody tutora przedmiot 
może być  zastąpiony przez ekwiwalent 

30 2 

 

  

Seminarium licencjackie II 

60 12 

 

  

   

SUMA przedmiotów obligatoryjnych  

90 14 

 

 

STUDENT MISH REALIZUJĄCY MINIMUM I  STOPNIA NA KIERUNKU  

ANTOPOZOOLOGIA ZOBOWIĄZANY JEST:  



a.  DO REALZIACJI ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH  (ZIELONA CZCIONKA)  

W WYMARZE 1005 GODZIN ( 91 pkt. ECTS).  

b. Ponadto – zgodnie z planem studiów, za zgodą tutora i w 

porozumieniu z opiekunem roku -  student musi zrealizować  

wybrane zajęcia z pozostałych przedmiotów kierunku 

(oznaczonych *) w wymiarze minimum   28 pkt. ECTS.  

c. Przedmioty: Wprowadzenie do psychologii  ,  Psychologia 

porównawcza, Psychologia ewolucyjna  dla studentów 

realizujących minimum programowe na Wydziale Psychologii nie 

są obowiązkowe.   
 

 


