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Kierunek ZOOTECHNIKA 

Studia II stopnia (magisterskie) 

(stacjonarne, niestacjonarne) 

 

Specjalności:  

Hodowla zwierząt, 

Ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych, 

Terapeutyczne i hobbistyczne użytkowane zwierząt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A. Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego 

  

1 Moduł ogólnouczelniany 

2 Język obcy specjalistyczny 

3 Przedmiot z obszaru nauk humanistycznych * 

4 Przedmiot z obszaru nauk społecznych ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Etyczne dylematy współczesnej genetyki 

Nazwa w języku angielskim:   Ethical dilemmas of modern genetics 

Język wykładowy: Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Wszystkie kierunki 

Jednostka realizująca:   Katedra Genetyki i Hodowli Koni 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  
Obowiązkowy - 
ogólnouczelniany 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  drugiego stopnia 

Rok studiów:  1,2 

Semestr:  1,2,3,4 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. nzw. Katarzyna Andraszek  

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Prof. nzw. Katarzyna Andraszek 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
etycznym wymiarem stosowania biotechnik w 
hodowli roślin i zwierząt oraz w medycynie. Podczas 
wykładów zostaną zaprezentowane i omówione 
podstawowe zagadnienia genomiki oraz poradnictwa 
genetycznego. Na wykładach poruszona zostanie 
ponadto tematyka biogenezy, sztucznego 
zapłodnienia, klonowania, bioterapii, transplantacji i 
komórek macierzystych. Zostaną omówione 
perspektywy genetycznej transformacji roślin, 
zwierząt i ingerencji w genom człowieka oraz 
potranskrypcyjne wyciszanie genów. Część 
wykładów dotyczyć będzie problemu organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO) i etycznych 
aspektów poradnictwa genetycznego.  
Tematyka podejmowana na wykładach obejmuje 
kontrowersyjne obecnie tematy współczesnej 
genetyki. Niezwykle cenne byłoby włączenie się 
studentów w dyskusję dotyczącą zagadnień 
poruszanych na wykładach. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W01 
Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu genomiki i biogenezy 
stosowanych we współczesnej genetyce. Rozumie etyczne aspekty 
współczesnych nauk przyrodniczych.   

K_W01, K_W04 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 
Wykazuje znajomość specjalistycznych biotechnik.Ma świadomość 
znaczenia współczesnych biotechnik w hodowli i medycynie. 

K_U03, K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 
Potrafi pracować w zespole i ponosi odpowiedzialność za swoje 
działania.  

K_K06 



K02 
Ma świadomość kontrowersji istniejących wokół współczesnych 
technik genetycznych. 

K_K07 

Forma i typy zajęć: Wykłady  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych pojęć z genetyki i biochemii. 

Treści modułu kształcenia: 

Podstawowe zagadnienia genomiki. Zagadnienia biogenezy, sztucznego zapłodnienia, 
klonowania, bioterapii, transplantacji i komórek macierzystych. Perspektywy genetycznej 
transformacji roślin, zwierząt i ingerencji w genom człowieka. Potranskrypcyjne wyciszanie 
genów. Biotechnologia w medycynie molekularnej. Problem organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie (GMO). Etyczne aspekty poradnictwa genetycznego. 

Literatura podstawowa: 

1. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L., 2001: Genetyka – krótkie wykłady. PWN, Warszawa.  
2. Zwierzchowski L., Jaszczak K., Modliński J.A., 1997. Biotechnologia zwierząt. Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa. 
3. Buchowicz J. Biotechnologia molekularna. PWN, Warszawa, 2006. 

Literatura dodatkowa: 

1. Drewa G. Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy. Volumed, Wocław 1995 i wydania 
późniejsze 

2. Brown T.A. Genomy. PWN, Warszawa, 2001  i wydania późniejsze. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład z wykorzystaniem środków multimedialnych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Ocena projektu i aktywność w dyskusji. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu 
1.  Uzyskanie łącznie, co najmniej 51 punktów z zaliczenia projektu 

 

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 
Poprawy: zgodnie z regulaminem studiów 

Bilans punktów ECTS*: 

St. stacjonarne 

Udział w wykładach – 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach – 0 godz. 

Udział w konsultacjach – 15 godz. 

Przygotowanie się do zajęć –30 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium –0godz.  

Przygotowanie się do egzaminu –0godz.  

Razem –75godz. 

Razem –3 pkt.  ECTS 

St. stacjonarne 

Udział w wykładach – 20 godz. 

Udział w ćwiczeniach – 0 godz. 

Udział w konsultacjach – 15 godz. 

Przygotowanie się do zajęć – 40 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium –0godz.  

Przygotowanie się do egzaminu – 0 godz.  

Razem –75godz. 

Razem –3 pkt.  ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 



                                                                                                                                 Przedmiot/Moduł 
ogólnouczelniany 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Socjoogrodnictwo i terapia ogrodnicza 

Nazwa w języku angielskim:  Sociohorticulture and horticultural therapy 

Język wykładowy: Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  ogólnouczelniany 

Jednostka realizująca:  Wydział Przyrodniczy, Instytut Agronomii, Katedra Warzywnictwa 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny):  

fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  drugiego stopnia 

Rok studiów:  w zależności od realizacji na poszczególnych kierunkach studiów 

Semestr:  w zależności od realizacji na poszczególnych kierunkach studiów 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu: 

prof. dr hab. Wanda Wadas 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: prof. dr hab. Wanda Wadas 

Założenia i cele przedmiotu: 

Poznanie relacji ogrodnictwa do innych nauk. 
Poznanie relacji ludzie-rośliny w odniesieniu do 
jakości życia, terapii i integracji społecznej. Poznanie 
programów terapii ogrodniczej oraz podstawowych 
zasad przystosowania ogrodów do prowadzenia 
zajęć terapeutycznych.  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
obszarowego WIEDZA 

W_01 
zna relacje ogrodnictwa do innych nauk i rozumie wpływ roślin 
na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka oraz na jakość życia 
i stosunki międzyludzkie 

P7S_WG_PO(S_2); 
P7S_WG_PO(P_1); 
P7S_WG_PO(R_2); 
P7S_WK_PO(M_3); 

W_02 
zna teorie wyjaśniające związek człowieka z przyrodą i 
programy terapii ogrodniczej oraz rozumie potrzebę rozwoju 
społeczeństwa w jego naturalnym środowisku 

P7S_WG_PO(S_2); 
P7S_WG_PO(P_1); 
P7S_WG_PO(R_2); 
P7S_WK_PO(M_3); 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
potrafi identyfikować i wyjaśniać relacje ludzie-rośliny z 
wykorzystaniem wiedzy z dyscypliny naukowej właściwej dla 
kierunku studiów 

P7S_UW_PO(S_1); 
P7S_UW_PO(P_2); 
P7S_UW_PO(R_3); 
P7S_UW_PO(M_3); 

U_02 
potrafi realizować zajęcia rekreacyjne i zdrowotne z 
wykorzystaniem roślin i ogrodu w pracy z różnymi grupami 
społecznymi 

P7S_UW_PO(R_3); 
P7S_UW_PO(M_3) 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
jest gotów do samodzielnego poszerzania i wykorzystania 
zdobytej wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu problemów 

P7S_KK_PO(M_1); 
P7S_KK; 



poznawczych i praktycznych oraz do inspirowania działalności 
na rzecz środowiska społecznego  

P7S_KO 

Forma i typy zajęć: 
studia stacjonarne: wykład – 30 godz. 
studia niestacjonarne: wykład – 18 godz. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa znajomość roślin ogrodniczych 

Treści modułu kształcenia: 

Definicja i zakres socjoogrodnictwa. Teorie wyjaśniające związek człowieka z przyrodą – teoria 
przeciążenia i pobudzenia, teoria biofilii. Znaczenie ogrodnictwa w edukacji ekologicznej, terapii i 
integracji społecznej. Podstawowe metody badania relacji ludzie-rośliny. Oddziaływanie roślin na 
zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka oraz na jakość życia i stosunki międzyludzkie.Znaczenie 
roślin doniczkowych w pomieszczeniach i terenów zieleni w miastach. Rehabilitacja i terapia przez 
pracę w ogrodzie. Programy terapii ogrodniczej. Podstawowe zasady planowania i przystosowania 
ogrodów do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla różnych grup społecznych. 

Literatura podstawowa: 

1. Latkowska M, J., 2008. Hortiterapia – rehabilitacja i terapia przez pracę w ogrodzie. Zeszyty 
Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 525: 229-235. 

2. Nowak J., 1997. Oddziaływanie roślin na samopoczucie, zachowanie i zdrowie człowieka. 
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 449: 13-22. 

3. Nowak J., 2001. Socjoogrodnictwo. Postępy Nauk Rolniczych, 3: 57-70. 
4. Nowak J., 2005. Wpływ roślin ozdobnych na zdrowie człowieka. Zeszyty Problemowe 

Postępów Nauk Rolniczych, 504 (1): 33-42. 
5. Nowak J., 2008. Terapia ogrodnicza w krajach europejskich. Zeszyty Problemowe 

Postępów Nauk Rolniczych, 525: 271-276. 
6. Płoszaj-Witkowska B. (red.) 2017. Hortiterapia – terapia wspomagająca rehabilitację dzieci  

i dorosłych. Wyd. UWM w Olsztynie. 

Literatura dodatkowa: 

1. Bach A., 2006. Rośliny ozdobne w tradycji i kulturze różnych narodów. Zeszyty Problemowe 
Postępów Nauk Rolniczych, 510: 31-38. 

2. Nowak J., 2003. Rośliny ozdobne – możliwości rozwoju produkcji i oddziaływanie na jakość życia. 
Folia Horticulturae, Suplement 2003/1: 29-31. 

3. Latkowska M, J., 2012. Ogrody terapeutyczne – miejsca biernej i czynnej "zielonej terapii". 

Czasopismo Techniczne, Architektura, 109, 8-A: 245-251. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

sprawdzian pisemny (w uzasadnionych przypadkach ustny), aktywność na zajęciach 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 51% punktów ze 
sprawdzianu 

Przedział punktacji 

(%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100  

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0  

Poprawy – dwie poprawy sprawdzianu w  trakcie zajęć w semestrze 



Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba godzin kontaktowych – 45 
w tym: udział w wykładach – 30  
udział w konsultacjach – 15 
Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, 

przygotowanie się do sprawdzianu – 30 

Liczba godzin kontaktowych – 40  
w tym:udział w wykładach – 18 
udział w konsultacjach – 22 
Liczba godzin samodzielnej pracy studenta,  
przygotowanie się do sprawdzianu – 35  

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Prawo administracyjne 

Nazwa w języku angielskim:  The administrative law 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Wszystkie kierunki studiów 

Jednostka realizująca:  Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny):  

Fakultatywny-
ogólnouczelniany 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  drugiego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  2 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Kazimierz J. Pawelec 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Kazimierz J. Pawelec 

Założenia i cele przedmiotu 
Praktyczne stosowanie prawa 
administracyjnego 

Symbol efektu 
Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego/ 
specjalnościowego  WIEDZA 

W_01 

Zdobycie pogłębionej wiedzy w zakresie 
praktycznego zastosowania oraz 
wykładni przepisów prawa 
administracyjnego, składania wniosków, 
oświadczeń, środków odwoławczych do 
przestrzegania praw obywatelskich. 

K_K01, K_W15 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Zdobycie umiejętności praktycznego 
posługiwania się regulacjami prawnymi, 
znajomość sposobów składania środków 
odwoławczych. 

K_U01 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Podmiotowe spojrzenie na normy 
prawne. 

K_K05 

Forma i typy zajęć: Wykład (30/18 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Zakres prawa administracyjnego, interpretacja przepisów, rozwiązywanie… 

Treści modułu kształcenia: 

Praktyczna analiza decyzji administracyjnych, wnioski orzeczeń sądów administracyjnych, oraz 
środków oddalenia 
Konstytucja, Traktat Unii Europejskiej,  



Kodeks postępowania administracyjnego, postępowanie przed sądem administracyjnym 

Literatura podstawowa:  
 

1. A. Adamek, J.Borowski:  Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne. Warszawa 
2017. 

Literatura dodatkowa:  
 

1. M. Wróblewski: Postępowanie administracyjne, prawo podatkowe, egzekucyjne przed sądem 
administracyjnym. Warszawa 2016. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Orzeczenie o podatkowe i karnoskarbowe. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Aktywność na zajęciach, uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów, egzamin 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Egzamin ustny 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 
St. 

stacjonarne 
St. Niestacjonarne 

Liczba godz. kontaktowych w tym: 
 

 
 

Udział w wykładach 30 18 

Udział w konsultacjach 10 10 

Liczba godz. samodzielnej pracy studenta w tym :  
 

Samodzielne przygotowanie się do prac zaliczeniowych, 
w tym przegląd literatury przedmiotu 

20 30 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 15 17 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Język obcy / Język angielski 

Nazwa w języku angielskim:  English  

Język wykładowy:  angielski (wspomagany jęz. polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest 
oferowany:  

 Zootechnika 

Jednostka realizująca:   Studium Języków Obcych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  drugiego stopnia 

Rok studiów:   1 

Semestr:   2 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  mgr inż. Danuta Olejnik 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: nauczyciele języka angielskiego 

Założenia i cele przedmiotu: 
rozwijanie umiejętności posługiwania się 
słownictwem specjalistycznym 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

 

 Student zna:  

 

W_01 

podstawową terminologię angielską z dziedziny zootechniki i proste 
struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej 
komunikacji językowej  
w zakresie tematyki podanej w treści modułu kształcenia. 

W_02 
zasady konstruowania różnych form wypowiedzi ustnych i 
pisemnych. 

W_03 
strategie komunikacyjne potrzebne do skutecznego porozumiewania 
się. 

 UMIEJĘTNOŚCI  

 Student potrafi:  

U_01 zrozumieć teksty z zakresuzootechniki;  
K_U01 
K_U02 
K_U10 
K_U11 

 

U_02 wyszukać informacje z zakresu swojej specjalności; 

U_03 
formułować dłuższe spójne wypowiedzi na tematy z dziedziny 
zootechniki; 

U_04 brać udział w dyskusji dotyczącej kwestii zawodowych;  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu 
prywatnym  
i przyszłej pracy zawodowej. 

 
K_K01 
K_K02 K_02 

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego 
kształcenia oraz samodoskonalenia w zakresie nauki języka. 

K_03 
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne 
role. 



Forma i typy zajęć:  Konwersatorium   

Wymagania wstępne i dodatkowe:  
 

Umiejętność posługiwania się jęz. angielskim na poziomie B2  ESOKJ                      

 

Treści modułu kształcenia: 

Tematy 

1. Podstawowe pojęcia z zakresu zootechniki (definicja, cele, czynniki kształtujące), hodowla, 
chów, itp. 

2. Organizmy żywe: zwierzęta i rośliny; klasyfikacja zwierząt (ssaki, ptaki, itp.), zwierzęta domowe 
i dzikie. 

3. Surowce i produkty pochodzenia zwierzęcego (np.: mięso, mleko, jaja, miód). 

4. Zwierzęta gospodarskie: trzoda chlewna, bydło, owce, drób, itp. (typy użytkowe, rasy, 
utrzymanie). 

5. Żywienie zwierząt: normy żywieniowe, pasze (rodzaje, jakość, dawka), dodatki paszowe. 

6. Budynki inwentarskie, elementy zoohigieny, dobrostan zwierząt. 

7. Artykuł naukowy: struktura, typowe struktury gramatyczno-leksykalne, cytowanie i parafraza; 
pozyskiwanie danych, analiza, interpretacja i prezentacja danych, ochrona własności 
intelektualnej i prawa autorskiego. 

8. Wpływ produkcji zwierzęcej na środowisko naturalne. 

Literaturapodstawowa: 

Materiały autorskie przygotowane przez nauczyciela. 

Literatura dodatkowa: 

1. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, publikacje naukowe, podręczniki naukowe; 

2. Słownik terminologii zootechnicznej,  Red.: B. Reklewska, J. Piotrowski, A. Ziołecka, K. Piotrowska, PTZ, 

Warszawa 1995 

3. Wielki słownik angielsko-polski, polsko angielsk,i wyd. PWN-Oxford; 

4. Oxford Advanced Learner’s Dictionary; 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form 
pracy, typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: 
praca w parach (np. odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, 
rozwiązywanie problemów, zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też 
nauczanie tradycyjne - frontalne (prezentacja materiału leksykalnego, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia 
wspomagane są technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:  

Pisemne kolokwium (co najmniej jedno) oraz ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w 
trakcie zajęć.  

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie kolokwium, jakości wykonania prac domowych, jakości 
wykonywanych zadań na zajęciach, aktywności oraz uczęszczania na zajęcia. Kryteria oceniania 
zgodnie z regulaminem studiów UPH. 



Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne  

1. Godziny kontaktowe (30 godz.): 

- udział w zajęciach – 30 godz. 

2. Praca własna studenta ( 20 godz.): 

- przygotowanie się do zajęć – 16 godz. 

- przygotowanie się do kolokwiów – 4 godz. 

Razem: 50 godzin  
 
Punkty ECTS za przedmiot: 2 ECTS 

Studia niestacjonarne  
 

1. Godziny kontaktowe (18 godz.): 

- udział w zajęciach – 18 godz. 

2. Praca własna studenta (32 godz.): 

- przygotowanie się do zajęć – 22 godz. 

- przygotowanie się do kolokwiów – 10 godz. 

Razem: 50 godzin 
 
Punkty ECTS za przedmiot: 2 ECTS 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Język obcy / Język rosyjski 

Nazwa w języku angielskim:  Russian 

Język wykładowy:  Jęz. rosyjski (wspomagany jęz. polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest 
oferowany:  

 Zootechnika 

Jednostka realizująca:   Studium Języków Obcych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  drugiego stopnia 

Rok studiów:   1 

Semestr:   2 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Ewa Borkowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: nauczyciele języka rosyjskiego 

Założenia i cele przedmiotu: 
rozwijanie umiejętności posługiwania się 
słownictwem specjalistycznym 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

 

 Student zna:  

 

W_01 

podstawową terminologię w jęz. rosyjskim z dziedziny zootechniki i 
proste struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej 
komunikacji językowej w zakresie tematyki podanej w treści modułu 
kształcenia. 

W_02 
zasady konstruowania różnych form wypowiedzi ustnych i 
pisemnych. 

W_03 
strategie komunikacyjne potrzebne do skutecznego porozumiewania 
się. 

 UMIEJĘTNOŚCI  



 Student potrafi:  

U_01 zrozumieć teksty z zakresuzootechniki;  
K_U01 
K_U02 
K_U10 
K_U11 

 

U_02 wyszukać informacje z zakresu swojej specjalności; 

U_03 
formułować dłuższe spójne wypowiedzi na tematy z dziedziny 
zootechniki; 

U_04 brać udział w dyskusji dotyczącej kwestii zawodowych;  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu 
prywatnym  
i przyszłej pracy zawodowej. 

 
K_K01 
K_K02 K_02 

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego 
kształcenia oraz samodoskonalenia w zakresie nauki języka. 

K_03 
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne 
role. 

Forma i typy zajęć:  Konwersatorium   

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

 

Umiejętność posługiwania się jęz. rosyjskim na poziomie B2  ESOKJ                      

 

Treści modułu kształcenia: 

Tematy 

9. Podstawowe pojęcia z zakresu zootechniki (definicja, cele, czynniki kształtujące), hodowla, chów, itp. 

10. Organizmy żywe: zwierzęta i rośliny; klasyfikacja zwierząt (ssaki, ptaki, itp.), zwierzęta domowe i dzikie. 

11. Surowce i produkty pochodzenia zwierzęcego (np.: mięso, mleko, jaja, miód). 

12. Zwierzęta gospodarskie: trzoda chlewna, bydło, owce, drób, itp. (typy użytkowe, rasy, utrzymanie). 

13. Żywienie zwierząt: normy żywieniowe, pasze (rodzaje, jakość, dawka), dodatki paszowe. 

14. Budynki inwentarskie, elementy zoohigieny, dobrostan zwierząt. 

15. Artykuł naukowy: struktura, typowe struktury gramatyczno-leksykalne, cytowanie i parafraza; 
pozyskiwanie danych, analiza, interpretacja i prezentacja danych, ochrona własności intelektualnej i 
prawa autorskiego. 

16. Wpływ produkcji zwierzęcej na środowisko naturalne. 

 

Literaturapodstawowa: 

Materiały autorskie przygotowane przez nauczyciela. 

Literatura dodatkowa: 

Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, publikacje naukowe, podręczniki naukowe; 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, 
typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach 
(np. odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, 
zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne - frontalne (prezentacja 
materiału leksykalnego, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia wspomagane są technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:  



Pisemne kolokwium (co najmniej jedno) oraz ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie 
zajęć.  

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie kolokwium, jakości wykonania prac domowych, jakości 
wykonywanych zadań na zajęciach, aktywności oraz uczęszczania na zajęcia. Kryteria oceniania zgodnie z 
regulaminem studiów UPH. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne  

1. Godziny kontaktowe (30 godz.): 

- udział w zajęciach – 30 godz. 

2. Praca własna studenta ( 20 godz.): 

- przygotowanie się do zajęć – 16 godz. 

- przygotowanie się do kolokwiów – 4 godz. 

Razem: 50 godzin  
 
Punkty ECTS za przedmiot: 2 ECTS 

Studia niestacjonarne  
 

1. Godziny kontaktowe (18 godz.): 

- udział w zajęciach – 18 godz. 

2. Praca własna studenta (32 godz.): 

- przygotowanie się do zajęć – 22 godz. 

- przygotowanie się do kolokwiów – 10 godz. 

Razem: 50 godzin 
 
Punkty ECTS za przedmiot: 2 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: POLSKIE DZIEDZICTWO NARODOWE 

Nazwa w języku angielskim:  POLISH NATIONAL HERITAGE 

Język wykładowy: POLSKI 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Przedmiot z obszaru nauk 
humanistycznych  

Jednostka realizująca:  INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  FAKULTATYWNY 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  DRUGI 

Rok studiów:  1 

Semestr:  2 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr Rafał Roguski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Rafał Roguski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów ze spuścizną pokoleń w 
wybranych dziedzinach w sferze materialnej i 
duchowej, ukazanie znaczenia dziedzictwa 
narodowego dla trwania narodu w warunkach 
niewoli politycznej, przedstawienie przykładów 
niszczenia  dorobku kulturowego narodu 
polskiego, uświadomienie młodemu pokoleniu 
troski o zachowanie polskiego dziedzictwa 
kulturowego. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student zna zakres pojęcia polskie dziedzictwo narodowe    

W_02 
Zna wybrane  osiągnięcia Polaków w sferze materialnej i duchowej 
na przestrzeni wieków 

 

W_03 
Zna przykłady z historii wrogich działań mających na celu zagładę 
polskiego dziedzictwa narodowego i działań mających na celu 
uchronienie tegoż dziedzictwa 

 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi samodzielnie znajdować  informacje na temat polskiego 

dziedzictwa narodowego i jego ochrony  

U_02 Prowadzi krytyczną analizę źródeł informacji  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Ma świadomość znaczenia dziedzictwa minionych pokoleń dla 

trwania narodu i wykazuje zainteresowanie sprawą ochrony 

polskiego dziedzictwa narodowego 

 

K_02 Rozwija zainteresowania z zakresu dziedzictwa kulturowego  



Forma i typy zajęć: Wykład  30 godzin (18 godzin na studiach niestacjonarnych*) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z historii Polski wyniesiona z poprzednich etapów edukacji 

Treści modułu kształcenia: 

1. Zakres programowy. Polskie dziedzictwo narodowe – próba definicji. 
2. Między Zachodem i Wschodem – uwarunkowania narodzin tożsamości kulturowej. 
3. Rzeczpospolita Obojga Narodów: 

- Szlachta i demokracja szlachecka, 
- Państwo wielu narodów, 
- Państwo wielu wyznań, 
- Spuścizna Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
4. Następstwa upadku I Rzeczypospolitej – walka o utrzymanie tożsamości narodowej: 
- Straty dziedzictwa kulturalnego w następstwie polityki zaborców, 
- Walka o zachowanie języka ojczystego, gromadzenie i ochrona piśmiennictwa, 
- Inwentaryzacja, gromadzenie i ochrona dóbr kultury, 
- Edukacja młodego pokolenia, 
- Nauka. 
5. Druga Rzeczpospolita. 
- Rola oświaty, nauki i kultury w integracji społeczeństwa. 
6. Straty polskiego dorobku kulturalnego w latach wojny i okupacji 1939-1945. 
7. Uwarunkowania rozwoju nauki i kultury w Polsce „ludowej”. 
8. Podsumowanie i kolokwium. 

Literatura podstawowa: 

Bogucka Maria, Kultura. Naród. Trwanie. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku, 

Warszawa 2008. 

Paszyński Jan, Dziedzictwo kultury Polski. Tom I i II, Kraków 2001. 

Literatura dodatkowa: 

Bieńkowska Barbara, Straty bibliotek polskich w czasie II [drugiej] wojny światowej, Warszawa 

1994 

Borucki M., Polskie symbole narodowe, Warszawa  2006. 

Bystroń Stanisław Jan, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII. Tom I i II. Wstępem 

poprzedził Janusz Tazbir, Warszawa 1994  

Dybiec Julian, Nie tylko szablą: nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości 

narodowej 1795-1918, Kraków 2004 

Ehrlich L., Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza; Warszawa, 2017. 

Historia jest wspólna: Jan Paweł II Wielki a dziedzictwo Rzeczypospolitej Wielu Narodów i Europy 
Środkowo-Wschodniej red. Jerzy Kłoczowski, Grzegorz Głuch, Lublin, 2006. 

Iłowiecki Maciej, Okręty na oceanie czasu. Historia nauki polskiej, Warszawa 2001  

Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami na styku archeologii i prawa, pod 
redakcją Iwony Gredki-Ligarskiej, Dariusza Rozmusa, Sosnowiec 2017.  

Łepkowski Tadeusz, Polska – narodziny nowoczesnego narodu, 1764-1870, Poznań 2003 

Suchodolski Bogdan, Dzieje kultury polskiej, wyd. 3 rozszerzone, Warszawa 1997 



Tyczyńska Anna, Malarstwo polskie : straty wojenne : obrazy olejne, pastele, akwarele artystów 

polskich i w Polsce działających utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945, 

Warszawa 2012 

Żarnowski Janusz, „Ojczyzną był język i mowa..”.  Kultura polska a odbudowa niepodległości w 
1918 r., Warszawa 1978. 
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z elementami konwersatorium, prezentacje multimedialne 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Obecność na zajęciach, aktywność, Zaliczenie na ocenę w formie pisemnej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Obecność na zajęciach  (1-3 p.) 

Aktywność , przygotowanie do zajęć (1-2 p.) 
Zaliczenie na ocenę (1-5 p.) 
Ocena:bdb – od 7 pkt.; db + - 6 pkt.; db – 5 pkt.; dst + - 4 pkt.; dst – 3 pkt.; ndst. – poniżej 3 pkt. 

Bilans punktów ECTS*: 

 Studia stać.          Studia niestac. 

Wykład 30                                 18 

Konsultacje z prowadzącym moduł 10                                  15 

Przygotowanie zaliczenia 35                                  42 

Sumaryczne obciążenie studenta 75                                75 

Punkty ECTS za przedmiot 
3 

* na studiach niestacjonarnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Konflikty na styku kultur 

Nazwa w języku angielskim:  Culture Borderlands and Conflicts.  

Język wykładowy: POLSKI 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Przedmiot z obszaru nauk 
humanistycznych 

Jednostka realizująca:  INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   2 

Rok studiów:   

Semestr:   

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Robert Piętek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  Dr hab. Robert Piętek 

 

Założenia i cele przedmiotu 

Zajęcia mają na celu przedstawienie w 
perspektywie historycznej konfliktów na styku 
kultur. Różnice kulturowe mogą stanowić istotne 
źródła konfliktu. Celem zajęć jest też pokazanie 
znaczenia różnic religijnych, sposobów 
organizacji struktur rodowych, społecznych i 
politycznych na charakter angażowania się i 
działania w sytuacjach konfliktowych i 
działaniach zbrojnych. Różnice kulturowe mają 
też znaczący wpływ na przebieg konfliktów. 
Problemy związane konfliktami między 
społeczeństwami i państwami należącymi do 
różnych kręgów kulturowych przedstawione 
zostaną na kilku wybranych przykładach.  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
obszarowego WIEDZA 

W_01 
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historii prowadzącą do 
specjalizacji w znajomości współczesnych konfliktów 
międzykulturowych 

P7S_WG_PO(H_
01) 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Potrafi scharakteryzować i ocenić wzajemne relacje różnych 
kierunków badań historycznych takich jak historia polityczna, 
społeczna, gospodarcza, kultury, regionu, rodziny, genderhistory 
itp. w analizowaniu konfliktów w świecie 

P7S_UW_PO(H_
01) 

P7S_UW_PO(H_
02) 

 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Dąży do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego, 
wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w sprzeciwianiu się 
instrumentalizacji wiedzy historycznej przez grupy narodowe, 
społeczne i polityczne. 

P7S_KR_PO(H) 
 



Forma i typy zajęć: Wykład 30 godz. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Elementarna znajomość historii powszechnej 

Treści modułu kształcenia: 

Późne Cesarstwo Rzymskie i barbarzyńcy. Od koegzystencji do wojny  
Hiszpański podbój Ameryki Łacińskiej (Karaiby, Meksyk, Peru) Rola różnic kulturowych w jego 
przebiegu.  
Europejskie wyprawy odkrywcze wzdłuż wybrzeży Afryki Zachodniej. Charakter relacji: od 
grabieży do handlu.  
Konflikty na pograniczu kultur w Afryce Zachodniej. 
Portugalczycy w Afryce Centralnej. Chrystianizacja i wojna. Kształtowanie się nowego 
społeczeństwa. Tworzenie się nowych struktur społecznych i politycznych.  
Żołnierze i misjonarze portugalscy w Etiopii w XVI – XVII w. Między tradycją, islamem i 
katolicyzmem.  
Podbój kolonialny Afryki. Uwarunkowania kulturowe prowadzenia działań zbrojnych.   

Literatura podstawowa: 

Heather P., Imperia ibarbarzyńcy. Migracje i narodziny Europy, Poznań 2012. 

Literatura dodatkowa: 

Cortes H., Listy o zdobyciu Meksyku, Gdańsk 1997 
Piętek R., Wojna w dziejach Dahomeju od XVII do XIX wieku, Warszawa 2001. 
Thornton, J.K., A Cultural History of the Atlantic World 1250 – 1820, Cambridge 2012 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład , wykorzystanie źródeł pisanych, ikonograficznych oraz multimediów. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie na ocenę 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 

Udział w zajęciach, aktywność oraz końcowe ustne zaliczenie  

Bilans punktów ECTS: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 

Studia stacjonarne 

30 

Studia niestacjonarne 

18 

Przygotowanie do kolokwium 25 30 

Konsultacje z prowadzącym  10 15 

Przygotowanie do zajęć 10 12 

Sumaryczne obciążenie studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 3 
 

 

 

 

 


