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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Intensywna produkcja zwierzęca 
Nazwa w języku angielskim:  Intensive Animal Production 

Język wykładowy: Polski 
Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Zootechnika 

Jednostka realizująca:   Katedra Hodowli Bydła, Owiec i Oceny Mleka; Katedra Trzody Chlewnej 
i Oceny Mięsa; Katedra Metod Hodowlanych Hodowli Drobiu i Małych 
Przeżuwaczy 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 
Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  II stopień 

Rok studiów:   I 
Semestr:  I 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu: 

Prof. nzw. Roman Niedziółka 

Imię i nazwisko prowadzących 
zajęcia: 

Prof. nzw. Roman Niedziółka,  prof. nzw. Krzysztof Młynek; 
prof. nzw. Biesiada-Drzazga, prof. nzw. Andrzej Zybert  

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie młodzieży  
z pojęciem, uwarunkowaniami i metodami prowadzenia 
intensywnej produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu technologii produkcji  zwierzęcej K_W04 

W_02 Zna zasady wykorzystywania pomocowych programów unijnych w 
zakresie produkcji zwierzęcej 

K_W13 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_1 Potrafi wykorzystać specjalistyczne techniki produkcji zwierzęcej  K_U06 
U_2 Potrafi wykonywać zadania projektowe z zakresu intensywnej 

produkcji zwierzęcej 
K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_1 Jest gotów zmierzyć się z problemami związanymi z intensywna 
produkcją zwierzęcą  

K_K07 

K_2 Jest gotów do ciągłego kształcenia się K_K01 
Forma i typy zajęć:  Wykład i ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza w zakresie chowu i hodowli zwierząt 

Treści modułu kształcenia: 

Przedmiot jest realizowany we współpracy trzech jednostek organizacyjnych: 

Dr hab. Andrzej Zybert prof. nzw. zaproponował następująca tematykę z zakresu intensywnej 
produkcji trzody chlewnej:  

 Współczesne problemy intensywnej produkcji trzody chlewnej. 

 Czynniki  determinujące upadki prosiąt w okresie odchowu. 

 Nietypowe zachowania świni ich konsekwencje wynikające z intensyfikacji produkcji. 
Dr hab. Krzysztof Młynek prof. nzw. zaproponował następującą tematykę z zakresu intensywnej 
produkcji bydła: 

 Potencjał genetyczny bydła warunkujący intensywną produkcję mleka i wołowiny 

 Fizjologiczne uwarunkowania żywienia krów wysokowydajnych w najważniejszych 
okresach cyklu produkcyjnego mleka ( okresy przed wycieleniem, post partum i czas do 
szczytu laktacyjnego) oraz w stadach mięsnych. 

 Metaboliczne uwarunkowania w intensywnej produkcji mleka.  

 Organizacja stad wysokowydajnych 
dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga prof.nzw. zaproponowała następującą tematykę z zakresu 
rozwoju produkcji drobiarskiej:  



 Uwarunkowania rozwoju produkcji drobiarskiej w Polsce. 

 Dywersyfikacja rynku drobiu. 

 Najczęściej spotykane problemy w intensywnej produkcji kurcząt brojlerów. 
 

dr hab. Roman Niedziółka prof. nzw. zaproponował następującą tematykę z zakresu produkcji 
jagnięciny:  

 Systemy produkcji i tuczu jagnięciny uwzględniające standardy potrzeby konsumenta. 
Produkcja  jagnięciny w UE, system angielski,  nowozeladzki, a produkcja jagniąt rzeźnych 
w Polsce. Przydatność ras owiec i ich mieszańców do intensywnej produkcji. Produkcja 
jagnięciny w cyklu całorocznym. 

 Porównanie zdolności opasowej i wartości rzeźnej jagniąt w różnych typach produkcji. 

 Prowadzenie efektywnych gospodarstw owczarskich po przystąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej. Poprawa wskaźników produkcyjnych i ekonomicznych. Wyliczenia 
wskaźników niezbędnych do prowadzenia intensywnej produkcji w gospodarstwie 
utrzymującym owce lub kozy.  

 Wykorzystanie kóz i owiec mlecznych w stadach towarowych do produkcji mleka na 
potrzeby wytworzenia produktów markowych. Wpływ metody użytkowania mlecznego 
owiec i kóz na poziom produkcji mleka konsumpcyjnego.   

Literatura podstawowa: 

Guliński P; 2018: Bydło domowe - Hodowla i użytkowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN 
Warszawa 

Jankowski J. 2012, Hodowla i użytkowanie drobiu., PWRiL Warszawa. 

Pod red. Litwińczuk Z., Szulc T., 2005: Hodowla i użytkowanie bydła. PWRiL Warszawa. 

Pod red. Szulc T., 2005: Chów i hodowla zwierząt. Cz.II. Bydło. Wyd. AR we Wrocławiu. 

Pod. red. Grodzki H., 2002: Hodowla i użytkowanie bydła. Wyd. SGGW Warszawa. 

Reklewski Z., Dymnicki E., Łukasiewicz M., Jezierski T.,1993: Chów i hodowla bydła. Fundacja 
Rozwój SGGW 

Mazanowski A. Nowoczesna produkcja kurcząt brojlerów. 2011. Wydawnictwo Pro Agricola, Sp. z 
o.o. Gietrzwałd 

Gilewski R., Janocha A., Tomczyk G., Wężyk S. Nowe trendy w hodowli i produkcji kur. 2010. 
Oficyna Wydawnicza Hoża, Warszawa 

Klepacki B., 2005. Prowadzenie efektywnych gospodarstw owczarskich po przystąpieniu Polski do 
Unii Europejskiej.R. Niż kowski, TWIGGER, Warszawa.  

Kędzior W. Owcze produkty spożywcze. PWE, W-wa 2005. 

Roman Niżnikowski, Zygmunt M. Kowalski, Ewa Strzelec – Chów kóz. Wyd. Oficyna wydawnicza 
Hoża – Warszawa 2007. 

 Produkcja jagnięciny w cyklu całorocznym i zagospodarowanie jej na rynku krajowym „Jagnię z 
Lubelszczyzny” . Instrukcja wdrożeniowa. UP Lublin 

Literatura dodatkowa: 

Polskie Drobiarstwo – miesięcznik 
Informator drobiarski – miesięcznik 
Wiadomości drobiarskie - miesięcznik 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia 
terenowe 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Kolokwium w formie pisemnej lub ustnej (test, forma pytań otwartych), ćwiczenie praktyczne 

Forma i warunki zaliczenia: 



Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu 
1.  Uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów z końcowego zaliczenia pisemnego i z 

kolokwiów. 
 

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 

 
        Egzamin pisemny  max. - 100 pkt. 
Poprawy : zgodnie z regulaminem studiów 
 

Aktywność studenta Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne niestacjonarne 

Liczba godzin kontaktowych, w tym: 65 33 

wykłady 30 10 

ćwiczenia 30 18 

konsultacje 5 5 

1. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 60 92 

2. Łączny nakład pracy studenta w ramach 
przedmiotu 

125 125 

Punkty ECTS za przedmiot 5 5 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Zastosowanie metod statystycznych w zootechnice 

Nazwa w języku angielskim:  Application of statistical methodsin zootechnics 

Język wykładowy: Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Zootechnika  
 

Jednostka realizująca:   Katedra Genetyki i Hodowli Koni 

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

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

Rok studiów:  1 

Semestr:  1 

Liczba punktów ECTS:  2 

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

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

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studenta z ideą matematycznego 
opisu zjawisk masowych o charakterze losowym 
oraz narzędziami statystycznymi służącymi 
realizacji tej idei.   

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W01 
Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą podstawowych parametrów i 
analiz statystycznych. Rozumie pojęcie zmiennych losowych i 
podstawowych rozkładów zmiennych losowych. 

K_W01 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 
Potrafi zastosować parametry statystyczne do charakterystyki 
zjawisk losowych.  

K_U04 

U02 
Ma umiejętność wnioskowania statystycznego i analizowania 
zależności cech ilościowych i jakościowych.  

K_U08 

U03 
Ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i prezentacji ustnych 
dotyczących zastosowania narzędzi statystycznych w zootechnice. 

K_U09, K_U10 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 Zna zasób swojej wiedzy, potrafi ją pogłębiać. K_K01 

K02 
Ma świadomość skutków poprawności i błędów przeprowadzonych 
analiz.  

K_K03 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Z zakresu programu matematyki w szkole średniej na poziomie podstawowym, podstawowej 
obsługi kalkulatora i komputera, poruszania się w sieci internetowej, posługiwania się formułami i 
arkusza kalkulacyjnego i edytorem tekstu. 

Treści modułu kształcenia: 



Podstawy statystyki matematycznej. Populacja generalna i populacja próbna. Zmienna losowa, rozkład 
dwumianowy, rozkład normalny. Miary przeciętne i pozycyjne. Miary zmienności, asymetria. Dystrybuanty 
rozkładów. Estymatory i przedziały ufności, metody wyznaczania estymatorów. Estymacja parametrów 
populacji Wnioskowanie statystyczne. Testowanie hipotez statystycznych. Korelacja. Regresja. Analiza 
wariancji. Transformacja danych. 

 

Literatura podstawowa: 

1. Łomnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 i 
wydania późniejsze. 

2. Michalski T., Statystyka. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2002. 

3. Dobek A., Szwaczkowski T., Statystyka matematyczna dla biologów. Wydawnictwo Akademii Rolniczej 
im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań, 2007. 

Literatura dodatkowa: 

1. Olech W., Wieczorek M. Zastosowanie metod statystycznych w doświadczalnictwie zootechnicznym. 
Wydawnictwo SGGW Warszawa, 2002. 

2. Sobczyk M., Statystyka matematyczna. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2010. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia przedmiotowe, praca w grupach, interpretacja wyników zadań, dyskusja. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Egzamin pisemny, kolokwium (rozwiązywanie zadań i interpretowanie uzyskanych wyników). 

Forma i warunki zaliczenia: 

Skala ocen 

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 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: pozytywne oceny ze wszystkich sprawdzianów  - 
uzyskanie co najmniej 51% ogólnej liczby punktów. 
 
Przedział punktacji w % (ocena): 0-50 (2,0);  51-60 (3,0); 61-70 (3,5); 71-80 (4,0); 81-90 (4,5); 91-
100 (5,0) 
 
Poprawy: zgodnie z regulaminem studiów 

Bilans punktów ECTS*: 

St. stacjonarne 

Udział w wykładach 

Udział w ćwiczeniach – 20 godz. 

Udział w konsultacjach – 5 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń–  5 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium – 10 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu – 10 godz. 

Razem – 50 godz. 

Razem – 2 pkt.  ECTS 

St. stacjonarne 

Udział w wykładach –. 

Udział w ćwiczeniach – 20 godz. 

Udział w konsultacjach – 5 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń– 5 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium – 10 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu – 10 godz. 

Razem – 50 godz. 

Razem – 2 pkt.  ECTS 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Metody badań na zwierzętach 

Nazwa w języku angielskim:  Research Methods on Animals 

Język wykładowy: Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:  
Katedra Metod Hodowlanych i Hodowli Drobiu i oraz Katedra Żywienia i 
Gospodarki Paszowej 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. dr hab. Stanisław Socha 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Prof. dr hab. Stanisław Socha, prof. nzw. Alina 
Janocha 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem nauczania przedmiotu jest poznanie zasad 
badań z wykorzystaniem zwierząt oraz zdobycie 
wiedzy w zakresie planowania i wykonywania 
doświadczeń; statystycznego opracowywania 
wyników badań oraz interpretacji wyników badań. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma poszerzoną wiedzę z zakresu charakterystyki biologicznej 
poszczególnych gatunków zwierząt  

K_W03,  
K_W06,  

W_02  
Ma wiedzę z zakresu potrzeb poszczególnych gatunków zwierząt 
wykorzystywanych w eksperymentach badawczych 

K_W04 

W_03 Posiada wiedzę z zakresu badań prowadzonych na zwierzętach   K_W03  

W_04  
Ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii 
badawczej 

K_W04,  
K_W15 

W_05 Posiada wiedzę z zakresu przepisów o ochronie i dobrostanie zwierząt K_W15 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi oszacować potrzeby i wymagania poszczególnych gatunków 
zwierząt wykorzystywanych w eksperymentach naukowo-badawczych 

K_U01 

U_02 Potrafi  przeprowadzić wybór zwierząt do eksperymentów naukowych   K_U07 

U_03 
Potrafi zaplanować i przeprowadzać eksperymenty naukowo-badawcze 
w zależności od gatunku zwierząt 

K_U04 

U_04 
Student potrafi opracować wyniki badań naukowo-badawczych 
i wyciągnąć wnioski z badań  

K_U09 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student potrafi definiować podstawowe cele w zakresie potrzeb i wymagań 
dla poszczególnych gatunków zwierząt, w nawiązaniu do obowiązujących 
przepisów prawnych  

K_K04,  
K_K07 

K_02 
Student potrafi oceniać i definiować cele społeczne w zakresie ochrony 
zwierząt 

K_K03 

K_03 
Student potrafi działać i współdziałać w grupie, w celu osiągnięcia 
postawionego celu  

K_K02 



K_04 
Student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się i uzupełniania 
wiedzy w zakresie ochrony zwierząt  

K_K01 

Forma i typy zajęć: wykłady i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wymagane są studia pierwszego stopnia o charakterze przyrodniczym lub rolniczym. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Specyfika badań w zależności od grup gatunkowych zwierząt doświadczalnych; zwierzęta laboratoryjne, 

bydło mleczne i opasowe, trzoda chlewna, owce, konie i drób, zachowanie się, uwarunkowania 

właściwego doboru zwierząt. 

2. Podstawowe rodzaje i typy doświadczeń: laboratoryjne, naukowo-gospodarcze, produkcyjne, 

wdrożeniowe.  

3. Plan pracy badawczej, ogólne zasady prowadzenia doświadczeń, techniki zbierania, porządkowania 

i gromadzenia danych, dokumentacja doświadczeń. 

4. Wybór próby – reprezentatywność, wyrównanie, grupowanie zwierząt, rozmieszczenie, liczebność 

prób; indywidualne i gromadne traktowanie, czas trwania badań;  

5. Pojęcia i terminy stosowane w statystyce. Metody statystyczne stosowane w zootechnice.  

6. Dobór właściwej metody statystycznej w opracowaniu wyników badań. Biostatystyka jako podstawowe 

narzędzie w naukach rolniczych.  

7. Pobieranie próby.  Wybrane układy eksperymentalne. Błędy doświadczeń.  

8. Metody opracowywania wyników, wnioskowania oraz formułowania hipotez. 

9. Wybrane metody analizy statystycznej wyników badań.  

10. Zakładanie i analiza doświadczeń żywieniowych. 

11. Zakładanie i analiza oświadczeń z zakresu genetyki molekularnej i populacji. 

12. Doświadczenia z zakresu zachowania się zwierząt i dobrostanu. 

13. Obserwacje biologiczne i badania wykonywane na dziko żyjących zwierzętach w zakresie procesów 

rozmnażania, rozwoju i wychowu, jakości produkcji, techniki i organizacji produkcji, badania 

etologiczne;  

14. Wykorzystanie współczesnych technik w obserwacji zwierząt. 

15. Analiza przepisów prawnych związanych z doświadczeniami na zwierzętach. Repetytorium. 

Literatura podstawowa: 

Charon K. M., Świtoński M., 2006: Genetyka zwierząt. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 

Grużewska A., Malicki L. 2002: Podstawy doświadczalnictwa rolniczego. Wydawnictwo Akademii 

Podlaskiej. 

Krzanowska H., Łomnicki A., Rafiński J., 1982: Wprowadzenie do genetyki populacji. PWN, Warszawa. 

Lerner I. M., 1969: Genetyczne podstawy selekcji zwierząt. PWRiL, Warszawa. 

Lorkiewicz M., Tarkowski J., 1981:  Zbiór zadań z genetyki i metod doskonalenia                                                                                                                                                                                 

zwierząt.    PWN Warszawa. 

Oktawa W., 1980: Metody statystyki matematycznej w doświadczalnictwie. PWN Warszawa. 

Ruszczyc Z. ,1980: Metodyka doświadczeń zootechnicznych. PWN Warszawa. 

Sławiński T., 1981: Zasady hodowli zwierząt laboratoryjnych. PWN Warszawa. 



Trętowski J., Wójcie A. R. 1988: Metodyka doświadczeń rolniczych. WSRP Siedlce. 

Villee C. A., 1990: Biologia. PWRiL, Warszawa. 

Żuk: B., 1979:  Metody genetyki populacji w hodowli zwierząt.  PWRiL Warszawa. 

Żuk B., 1989:  Biometria stosowana.  PWN  Warszawa. 

Żuk: B., Wierzbicki H., Zatoń-Dobrowolska M., Kulisiewicz Z. 2011:  Genetyka populacji i metody  

hodowlane.  PWRiL Warszawa. 

Praca zbiorowa pod redakcją Zwierzchowskiego L., 1996: Biotechnologia zwierząt. PWN Warszawa 

(wybrane zagadnienia).      

Prace naukowe z zakresu badań ze zwierzętami publikowane w czasopismach naukowych i popularno-

naukowych publikowane w ostatnich 10 latach. 

Wybrane zagadnienia z „Przeglądu Hodowlanego” dotyczące badań na zwierzętach za okres ostatnich 

pięciu lat. PTZ, Warszawa. 

Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 133 poz. 921. USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. O organizacji hodowli i 

rozrodzie zwierząt gospodarskich(Dz. U. z dnia 24 lipca 2007 r.)  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI1)  z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie 

Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do 

spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz. U. z dnia 12 sierpnia 2005 r.) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)   z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 

kwalifikacji osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi i osób sprawujących nadzór 

nad tymi osobami2)  (Dz. U. z dnia 6 lipca 2007 r.)  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)  z dnia 10 marca 2006 r.  w sprawie 

szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doświadczalnych, 

jednostkach hodowlanych i u dostawców2)  (Dz. U. z dnia 28 marca 2006 r.) 

Dziennik Ustaw z 1999 r. Nr 47 poz. 470 ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Gospodarki 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O ochronie zwierząt. (Dz. U. z dnia 23 września 1997 r.) i nowa Ustawa 

USTAWA z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach1)  (Dz. U. z dnia 24 lutego 2005 

r.)  Żywnościowej z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości 

użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów 

hodowlanych (Dz. U. z dnia 27 maja 1999 r.). 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 20 czerwca 2007 r. 

w sprawie kwalifikacji osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi i osób 
sprawujących nadzór nad tymi osobami2) (Dz. U. z dnia 6 lipca 2007 r.) 

Literatura dodatkowa: 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi 

Ćwiczenia w formie zajęć audytoryjno-seminaryjnych – rozwiązywanie zagadnień problemowych 
związanych z badaniami na zwierzętach.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 



Kolokwia i egzamin końcowy. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: 
Uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów z zaliczenia pisemnego 

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 

 
Egzamin pisemny (lub ustny) 100 pkt. 
Poprawy: zgodnie z regulaminem studiów 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność  Obciążenie studenta (godz.) 

 Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 15 

Udział w ćwiczeniach 15 15 

Konsultacje 20 10 

Praca samodzielna 50 60 

Sumaryczne obciążenie pracą 
studenta 

100 100 

Punkty ECTS za przedmiot 5 5 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Księgowość i rachunkowość 

Nazwa w języku angielskim:  Accountancy 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:  
Instytut Agronomii / Zakład Ekonomiki, Organizacji Rolnictwa i 
Agrobiznesu 

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

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

Rok studiów:  I 

Semestr:  1 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. nzw. Agata Grużewska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Prof. nzw. Agata Grużewska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie 
studentów do pracy zawodowej związanej z 
rachunkowością, do prowadzenia 
uproszczonych form rachunkowości we własnej 
jednoosobowej działalności gospodarczej oraz 
do prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku 
VAT we własnym gospodarstwie rolnym. 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
pojęciami i zadaniami rachunkowości, zasadami 
ewidencji księgowej oraz sprawozdawczością 
finansową. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Student ma wiedzę o roli rachunkowości w systemie informacyjnym 
przedsiębiorstwa. Zna podstawowe pojęcia i słownictwo związane z 
rachunkowością uproszczoną oraz pełną. 

K_W02 

W_02 
Zna zasady funkcjonowania podatku VAT w przedsiębiorstwie oraz w rodzinnym 
gospodarstwie rolnym. Wie jak prowadzić ewidencję księgową w formach 
uproszczonych oraz w księgach rachunkowych. 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student umie prowadzić ewidencję księgową w Podatkowej Książce Przychodów i 
Rozchodów oraz na kontach księgowych. Potrafi ustalić wysokość podatku do 
zapłaty.  K_U02 

U_02 Potrafi wystawić dokumenty księgowe t.j. rachunek i fakturę VAT.  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student może obiektywnie ocenić swoje predyspozycje do dalszego rozwoju 
zawodowego w kierunku rachunkowości i doradztwa podatkowego.  

K_K01, K_K06 
K_02 

Jest przygotowany do odbycia stażu w biurze rachunkowym lub w dziale 
księgowości przedsiębiorstwa prowadzącego pełną księgowość. Jest 
przygotowany na zmiany przepisów i wprowadzenie opodatkowania 

Forma i typy zajęć: ćwiczenia 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu mikroekonomii, rynku produktów rolnych oraz organizacji i 
prowadzenia rodzinnego gospodarstwa rolnego 

Treści modułu kształcenia: 

Pojęcia przychodów, kosztów, nakładów i wydatków. Wynik finansowy przedsiębiorstwa. 
 
Podatek od towarów i usług. Istota i stawki podatku VAT. Ewidencja dla potrzeb podatku VAT. 
Podatek VAT w rolnictwie.  
 
Uproszczone formy rachunkowości. Ustalanie wysokości opodatkowania na podstawie karty 
podatkowej.Ustalanie wysokości opodatkowania w przypadku ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych.Ewidencja w Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów. Wariant dla 
czynnego płatnika podatku VAT. Ewidencja w Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów. 
Wariant dla przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia od podatku VAT. 
 
Rachunkowość jako element systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. Istota i funkcje 
rachunkowości. Nadrzędne zasady rachunkowości. Charakterystyka zasobów majątkowych 
przedsiębiorstwa. Źródła finansowania zasobów majątkowych. Pojęcie bilansu, wymogi 
formalne i wzór bilansu.Charakterystyka aktywów.Charakterystyka pasywów. 
 
Pojęcie zdarzeń gospodarczych, klasyfikacja i dokumentacja zdarzeń gospodarczych 
będących operacjami gospodarczymi. Typy operacji gospodarczych oraz ich wpływ na bilans. 
 
Istota konta księgowego i jego rola w ewidencji operacji gospodarczych. Otwieranie i 
funkcjonowanie kont bilansowych.Zasada podwójnego zapisu i jej konsekwencje. Zestawienie 
obrotów i sald oraz zamykanie kont. Przyczyny dzielenia i łączenia kont.Pojęcie, wymogi 
formalne oraz wzór rachunku zysków i strat. Wynik netto na działalności gospodarczej. 

Literatura podstawowa: 

1. Sawicki K., (red.), Podstawy rachunkowości. PWE, Warszawa 2009; 
2. Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 z późniejszymi zmianami; 

Literatura dodatkowa: 

1. Kuczyńska-Cesarz A., Elementy rachunkowości. Część 2. Uproszczone formy rachunkowości. Wyd. Difin, 
Warszawa 2008. 

2. Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr             
sp. z o.o., Gdańsk 2008; 

Olech M., (red.), Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów w praktyce, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2010. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących i prezentacji multimedialnych. Studia 
przypadków. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego efektu kształcenia 

Zaliczenie treści ćwiczeniowych. 100% W_01, W_02, U_01, U_02, K_01, K_02 

 
 

Forma i warunki zaliczenia: 



test - 6 pytań jednokrotnego wyboru po 1 pkt za poprawną odpowiedź. Zadanie 1 - 4 pkt 

zadanie 2 - 4 pkt 

zadanie 3  - 1 pkt 

Max 15 pkt: 

14.0 – 15,0 – bdb 

12,5 – 13,5 – db plus 

11,0 – 12,0 – dobry 

9,5 – 10,5 – dostat. plus 

7,5 – 9,0- dostateczny 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Zajęcia kontaktowe w tym: 
 

35 
25 

Wykłady 
 

  

Ćwiczenia / laboratoria 
 

20 15 

konsultacje 15 10 

Samodzielna praca studenta w tym przygotowanie i udział w zaliczeniu 
 

15 25 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 
50 

Punkty ECTS za przedmiot 
2 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Biotechniki rozrodu 

Nazwa w języku angielskim:  Reproductive biotechnology 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:   Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt 

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

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

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Prof. dr hab. Stanisław Kondracki 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Prof. dr hab. Stanisław Kondracki, prof. nzw.  
Anna Wysokińska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przybliżenie studiującym zaawansowanych 
technik wspomagania rozrodu zwierząt 
gospodarskich i możliwości ich praktycznego 
wykorzystania do zwiększania rozrodczości 
samców i samic. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu biotechnologii rozrodu zwierząt 

udomowionych 

K_W05 

W_02 Rozumie przebieg procesów rozrodczych zwierząt gospodarskich i 
domowych 

K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi zastosować techniki diagnostyczne do optymalizacji rozrodu 
zwierząt 

K_U06 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności praktycznych K_K01 

K_02 Rozumie konieczność stałego pogłębiania wiedzy z zakresu 
biotechnik rozrodu zwierząt gospodarskich 

K_K01 

Forma i typy zajęć: wykłady ,ćwiczenia,  konsultacje  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość zagadnień z zakresu genetyki i rozrodu zwierząt 

Treści modułu kształcenia: 



Znaczenie zaawansowanych technik rozrodu w hodowli i chowie zwierząt. Etyczne i prawne 

aspekty biotechnologii w rozrodzie zwierząt. Organizacja i znaczenie inseminacji samic ssaków, 

ptaków i owadów. Czynniki determinujące przydatność samców do inseminacji. Kryteria wyboru 

momentu krycia lub inseminacji.Znaczenie jakości ejakulatu i morfologii plemników dla 

skuteczności zabiegów inseminacyjnych i efektywności wykorzystania rozpłodników. Biotechniki 

służące podnoszeniu wydajności rozrodczej samic. Biotechniki kierowania rozrodem. Biotechniki 

diagnostyczne w rozrodzie zwierząt. Ocena zdolności komórek płciowych do zapłodnienia na 

podstawie testów laboratoryjnych i badań mikroskopowych.Techniki pozyskiwania i konserwacji 

nasienia oraz metody unasieniania samic. Ocena makro i mikroskopowa nasienia samców. 

Ocena morfologii nasienia barwionego różnymi metodami. Ocena struktury chromatyny 

plemników przy użyciu technik fluorescencyjnych. Techniki pozyskiwania zarodków zwierząt 

gospodarskich. Ocena zarodków. Przenoszenie zarodków.Konserwacja izolowanych komórek 

rozrodczych samców i samic oraz zarodków. Metody mikromanipulacji na oocytach i zarodkach. 

Metody izolacji blastomerów. Potencje i zdolności regulacyjne blastomerów.Techniki dzielenia 

zarodków w stadium moruli lub blastocysty.Determinacja płci zarodków, indukcja porodu i laktacji. 

Literatura podstawowa: 

1. Zwierzchowski L., Jaszczak K., Modliński J.A., 1997. Biotechnologia zwierząt. (praca 
zbiorowa pod red. L. Zwierzchowskiego, K. Jaszczaka i J.A. Modlińskiego) PWN 
Warszawa. 

2. Bielański A., Tischner M., 1993: Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych.  
DRUKROL, Kraków. 

Literatura dodatkowa: 

1. Monkiewicz J. 1995 Rozród zwierząt gospodarskich. (praca zbiorowa pod red. J. 
Monkiewicza) AR Wrocław. 

2. Rosłanowski K. 1996 Leksykon rozrodu zwierząt. AR w Poznaniu. 
3. Wierzbowski S.1996. Andrologia. Kraków. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi.  

Ćwiczenia laboratoryjne na materiale biologicznym z wykorzystaniem mikroskopów świetlnych i 
stereoskopowych, przedstawianie teoretyczne i praktyczne treści programowych z 
wykorzystaniem preparatów mikroskopowych oraz zestawu do komputerowej analizy obrazu. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty kształcenia sprawdzane będą na zaliczeniu ćwiczeń oraz egzaminie końcowym. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: uzyskanie co najmniej 51 punktów ze wszystkich 
form zaliczenia ćwiczeń i wykładów. 
 

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 

 
 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta 



Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Udział w wykładach 10 godz. 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 20 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 30 godz. 30 godz. 

Przygotowanie się do zaliczenia i obecność na 
zaliczeniu ćwiczeń 

30 godz. 30 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu końcowego i 
obecność na egzaminie 

25 godz. 35 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 125 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 5 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Diagnostyka genetyczna 

Nazwa w języku angielskim:   Genetic diagnostics 

Język wykładowy: Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika  

Jednostka realizująca:   Katedra Genetyki i Hodowli Koni 

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

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

Rok studiów:  1 

Semestr:  1 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. nzw. Ewa Wójcik    

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Prof. nzw. Ewa Wójcik, prof. nzw. Katarzyna 
Andraszek    

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z podstawowymi 
technikami diagnostyki genetycznej i 
cytogenetycznej oraz diagnostyką chorób 
genetycznych u zwierząt. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W01 
Rozumie pojęcie kariotypu i chromosomu oraz stabilności i 
niestabilności chromosomów.  

K_W01,  

W02 
Ma wiedzę dotyczącą izolacji chromosomów z różnych tkanek. Ma 
wiedzę dotyczącą podstawowych technik genetycznych i 
cytogenetycznych. 

K_W03 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 

Potrafi zastosować metody genetyczne do identyfikacji chorób 
genetycznych u zwierząt. Ma umiejętność identyfikowania 
prawidłowych i nieprawidłowych kariotypów oraz potrafi zastosować 
specjalistyczne programy komputerowe w identyfikacji i ocenie 
nieprawidłowości kariotypu. 

K_U13 

U02 
Ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i prezentacji ustnych 
dotyczących genetycznych i cytogenetycznych analiz zwierząt 

K_U15 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 Zna zasób swojej wiedzy, potrafi ją pogłębiać. K_K01 

K02 
Potrafi pracować w zespole i ponosi odpowiedzialność za swoje 
działania. 

K_K04, K_K06  

Forma i typy zajęć: Wykłady, laboratorium. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych pojęć z genetyki, biochemii, anatomii i fizjologii zwierząt. 

Treści modułu kształcenia: 



Ewolucja kariotypu kręgowców. Pozyskiwanie mitotycznych i mejotycznych chromosomów 
kręgowców. Morfologia i organizacja wewnętrzna chromosomów mitotycznych i mejotycznych. 
Uzyskiwanie chromosomów i analiza kariotypu. Techniki barwienia chromosomów. Analiza 
uzyskanych płytek metafazowych. Zasada sporządzania kariogramów i ideogramów w systemie 
CSS Multiscan. Analiza niestabilności chromosomów. Miejsca łamliwe chromosomów. Wymiana 
chromatyd siostrzanych. Uszkodzenia chromosomów i naprawa DNA. Diagnostyka chorób 
genetycznych. Genetyczne podstawy nowotworów. Apoptoza. Genetyczne podstawy wrażliwości 
na stres. 

Literatura podstawowa: 

1. Świtoński M., Słota E., Jaszczak K., 2006: Diagnostyka cytogenetyczna zwierząt domowych. 
Wydawnictwo Akademii Rolniczej In. Agusta Cieszkowskiego w Poznaniu. 

2. Charon K.M., Świtoński M., 2000: Genetyka zwierząt. Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa. 

3. Olszewska M.J., 1981: Metody badania chromosomów. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i 
Leśne, Warszawa. 

 

Literatura dodatkowa: 

1. Rogalska S., Małuszyńska J., Olszewska M.J., 2005: Podstawy cytogenetyki roślin. PWN, 
Warszawa Kosowska B., Nowicki B., 1999: Genetyka weterynaryjna. PZWL, Warszawa 

2. Drewa G., 1995: Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy. Volumed, Wocław. 
3. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L., 2001: Genetyka – krótkie wykłady. PWN, Warszawa.  
4. Zwierzchowski L., Jaszczak K., Modliński J.A., 1997. Biotechnologia zwierząt. Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

Ćwiczenia przedmiotowe, laboratoryjne, praca w grupach, interpretacja wyników analiz, dyskusja. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Egzamin pisemny, kolokwium (test wyboru i pytania otwarte), zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Skala ocen 

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 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: pozytywne oceny ze wszystkich sprawdzianów  - 
uzyskanie co najmniej 51% ogólnej liczby punktów. 
 
Przedział punktacji w % (ocena): 0-50 (2,0);  51-60 (3,0); 61-70 (3,5); 71-80 (4,0); 81-90 (4,5); 91-
100 (5,0) 
 
Poprawy: zgodnie z regulaminem studiów 

Bilans punktów ECTS*: 

St. stacjonarne 

Udział w wykładach –10 godz. 

Udział w ćwiczeniach –30 godz. 

Udział w konsultacjach – 10 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń–10 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium – 20 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu – 20 godz. 

St. stacjonarne 

Udział w wykładach –15 godz. 

Udział w ćwiczeniach –15 godz. 

Udział w konsultacjach –10 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń–20 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium – 20godz. 

Przygotowanie się do egzaminu –  20 godz. 



Razem – 100 godz. 

Razem – 4 pkt.  ECTS 

Razem – 100 godz. 

Razem – 4 pkt.  ECTS 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Zagrożenie środowiska produkcją zwierzęcą 

Nazwa w języku angielskim:  Threat to the environment by animal production 

Język wykładowy: Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:   Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt 

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

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

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Prof. nzw. Elżbieta Bombik 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Prof. nzw. Elżbieta Bombik,  
dr hab. Krzysztof Górski 

Założenia i cele przedmiotu 

Zapoznanie z zagrożeniami środowiska 
związanymi z produkcją zwierzęcą i 
systemamichowu i hodowli zwierząt 
sprzyjającymi kształtowaniu krajobrazu i 
środowiska przyrodniczego 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę dotyczącą współzależności między produkcją rolniczą 
a stanem środowiska 

K_W10 

W_02 
Zna metody i systemy chowu i hodowli zwierząt pozytywnie 
oddziałujące na środowisko 

K_W04 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi dostosować technologię produkcji zwierzęcej do określonych 
warunków środowiskowych i uwarunkowań ekonomiczno-
społecznych 

K_U06 

U_02 
Potrafi wykorzystać systemy chowu i hodowli zwierząt sprzyjające 
kształtowaniu krajobrazu i środowiska przyrodniczego 

K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Potrafi zmierzyć się z problemami powstałymi w wyniku intensywnej 
produkcji zwierzęcej 

K_K07 

K_02 
Ma świadomość, że odpowiada za prawidłowość procesów 
produkcji, dobrostanu zwierząt, jakości produktów, ochronę 
środowiska naturalnego 

K_K04 

Forma i typy zajęć: wykłady, ćwiczenia  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Znajomość podstawowych zagadnień z chemii, ekologii, ochrony środowiska, rozrodu  
i żywienia zwierząt. 



 

 

 

Treści modułu kształcenia: 

Produkcja zwierzęca jako zagrożenie dla środowiska naturalnego. Czynniki ograniczające 
intensyfikację produkcji zwierzęcej. Zachowanie różnorodności biologicznej w zagrożonym 
środowisku. Lokalizacja intensywnej produkcji zwierzęcej a obszary przyrodniczo chronione. 
Produkcja zwierzęca a zanieczyszczenie wód, gleb i powietrza atmosferycznego. Problemy 
związane z zagospodarowaniem odchodów zwierzęcych. Metody oczyszczania ścieków z 
gospodarstw wiejskich.  Rolnictwo zrównoważone jako element ochrony środowiska. 

Literatura podstawowa: 

1. Bieszczad S., Sobota J., 1999: Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo 
- rolniczego. AR Wrocław 

2. Barej W., 1991: Środowisko a zdrowie i produkcyjność zwierząt. PWRiL, Warszawa 

Literatura dodatkowa: 

1. Tymczyna L., Chmielowiec - Korzeniowska A., 2002: Higiena środowiska wiejskiego. Wyd. AR 
Lublin 

2. Rosik - Dulewska C., 2002: Podstawy gospodarki odpadami. PWN Warszawa 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. 

Ćwiczenia praktyczne uzupełniane technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych następuje na: 

- kolokwium (dwa kolokwia w semestrze, obejmujące treści programowe ćwiczeń i wykładów), 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: uzyskanie co najmniej 51% z poszczególnych form 
zaliczenia  
 

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 
 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność 
Obciążenie studenta 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Udział w wykładach 10 10 

Udział w ćwiczeniach 15 10 

Udział w konsultacjach 10 10 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 40 45 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 3 ECTS 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Dodatki paszowe 

Nazwa w języku angielskim:  The feed additives 

Język wykładowy:  Polski  

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika  

Jednostka realizująca:  Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej 

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

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

Rok studiów:    I 

Semestr:   1 

Liczba punktów ECTS:  
     5 
 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Prof. nzw. Alina Janocha  

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Prof. nzw. Alina Janocha, prof. nzw. Bogusław 
Olkowski,  dr hab. Anna Milczarek 

Założenia i cele przedmiotu:   

Celem realizowanego przedmiotu jest 
zapoznanie studentów z rodzajami dodatków 
paszowych, substancjami wchodzącymi w ich 
skład oraz zasadami ich stosowania w żywieniu 
poszczególnych gatunków i grup produkcyjnych 
zwierząt.  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego/ 
specjalnościowego  WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę z zakresu oceny produktów zwierzęcych  i wpływu 
żywienia na ich jakość  

K_W09 

W_02 
Zna potrzeby żywieniowe poszczególnych gatunków i grup 
żywieniowych zwierząt  

K_W13 

W_03 
Opisuje rodzaje i efekty stosowania dodatków paszowych w 
żywieniu zwierząt  

K_W16 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Stosuje najnowsze technologie poprawy jakości pasz i 
surowców zwierzęcych poprzez dobór dodatków paszowych 

K_U14 

U_02 
Umie wskazać wymierne korzyści stosowania dodatków 
paszowych w żywieniu zwierząt 

K_U16 

U_03 Potrafi zaprezentować najnowsze dodatki paszowe   K_U20 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Ma świadomość zalet i wad dodatków paszowych. 
Przestrzega w stosowaniu dodatków zasad ochrony 
środowiska 

K_K09 

K_02 
Rozumie konieczność stałego pogłębiania wiedzy z zakresu 
żywienia zwierząt 

K_K10 

Forma i typy zajęć: Wykłady, ćwiczenia  



Wymagania wstępne i dodatkowe:   

Znajomość wartości pokarmowej i przydatności pasz dla poszczególnych gatunków zwierząt 

Treści modułu kształcenia: 

Ogólna charakterystyka i podział dodatków paszowych. Wymagania stawiane przy rejestracji i 
dopuszczeniu do stosowania poszczególnych dodatków paszowych. Dodatki zwiększające ilość 
białka ogólnego w dawkach pokarmowych dla przeżuwaczy, rodzaje i zasady stosowania. 
Rodzaje aminokwasów syntetycznych i zasady ich wprowadzania do dawek. Dodatki stymulujące 
wzrost zwierząt (probiotyki, prebiotyki, synbiotyki). Enzymy paszowe, rodzaje i zasady ich 
stosowania dla drobiu i trzody chlewnej. Dodatki zapobiegające utlenianiu tłuszczy i witamin, 
mechanizm ich działania i zasady stosowania. Dodatki smakowo-zapachowe. Preparaty 
zakwaszające i konserwujące pasze. Preparaty poprawiające mikroklimat w pomieszczeniach 
inwentarskich i chroniące środowisko naturalne. Dodatki poprawiające jakość produktów 
zwierzęcych. Substancje usprawniające procesy technologiczne w przemysłowej produkcji pasz. 

Literatura podstawowa: 

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo tom I, II, III, PWN Warszawa 2001,2004 
Dodatki paszowe dla świń, 1995, red. Kotarbińska M., Grela E., IFiŻZ Jabłonna 
Dodatki paszowe dla drobiu, 1996 red. Smulikowska S., IFiŻZ Jabłonna 
Dodatki w żywieniu bydła, 2001, red. Grela E., Przeds. Prod. – Handlowe VIT-TRA 

Literatura dodatkowa: 

Ustawa o paszach z dnia 22 lipca 2006 (Dz.U. Nr 144, poz.1045) i aktualne dyrektywy 
Akty prawne dotyczące wprowadzania nowych dodatków paszowych  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany środkami multimedialnymi z elementami dyskusji 

Ćwiczenia w laboratorium (ocena organoleptyczna dodatków paszowych) oraz komputerowe 
(układanie dawek pokarmowych i bilansowanie receptur z zastosowaniem różnych dodatków 
paszowych) 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
następuje na zaliczeniu na ocenę (studia stacjonarne) i egzaminie (studia niestacjonarne) 

Forma i warunki zaliczenia:   

Studia stacjonarne 

Treści wykładowe włączone do zaliczenia ćwiczeń.  

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę. Ocena końcowa z ćwiczeń ustalona na podstawie obecności, 
ocen cząstkowych z 1 kolokwium teoretycznego oraz 1 prezentacji w formie multimedialnej na 
zadany temat 

Studia niestacjonarne 

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę. Ocena końcowa z ćwiczeń ustalona na podstawie obecności, 
ocen cząstkowych z 1 kolokwium teoretycznego oraz 1 prezentacji w formie multimedialnej na 
zadany temat 

Egzamin w formie ustnej lub pisemnej  

Warunek zaliczenia to uzyskanie co najmniej 51% ogólnej liczby punktów ze wszystkich form 
zaliczenia 

Kryterium oceny 



91-100% - 5,0 

81-90% - 4,5 

71-80% - 4,0 

61-70% - 3,5  

51-60% - 3,0 

50 – 0% - 2,0 

Bilans punktów ECTS: 

Forma pracy/Aktywność studenta 
Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne niestacjonarne 

Udział w wykładach 10 
15 

Udział w ćwiczeniach 30 
15 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 25 
25 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 20 
20 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 20 
25 

Przygotowanie się i obecność na zaliczeniu lub 
egzaminie 

20 
25 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 125 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Zarządzanie fermą zwierzęcą 

Nazwa w języku angielskim:  Management in animal production 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika  

Jednostka realizująca:  Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Oceny Mięsa  

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

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

Rok studiów:  I 

Semestr:  II 

Liczba punktów ECTS:  1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Prof. nzw. Andrzej Zybert 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  
Prof. nzw. Andrzej Zybert 
Prof. nzw. Halina Sieczkowska 
dr. inż. Krystian Tarczyński 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom 
wiedzy w zakresie zarzadzania procesem 
produkcyjnym w warunkach intensywnej 
produkcji fermowej. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego/ 
specjalnościowego  WIEDZA 

W01 
Student posiada wiedzę z zakresu technologii produkcji oraz 
systemów utrzymania zwierząt 

K_W04 

W02 
Student posiada wiedzę w zakresie strategii zarządzania 
produkcją zwierzęcą 

K_W01 

W03 
Student posiada wiedzę w zakresie wymogów dotyczących 
warunków środowiskowych, dobrostanu i bioasekuracji 
determinujących efektywność produkcji na fermach 

K_W11 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 
Student potrafi zastosować wiedzę dotyczącą 
specjalistycznych technik produkcji zwierzęcej 

K_U06 

U02 
Potrafi organizować pracę na fermie produkcyjnej i ma 
świadomość podejmowanych decyzji 

K_U08 

U03 
Student potrafi analizować problemy występujące w trakcie 
fermowej produkcji zwierząt 

K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego 
kształcenia, poprzez wprowadzanie nowych treści zgodnie z 
tendencjami współczesnych osiągnięć nauki gwarantujących 
efektywną produkcję  

K_K01 

K02 Potrafi odpowiedzialnie kierować produkcją zwierzęcą K_K04 

Forma i typy zajęć: wykłady, ćwiczenia  



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość Hodowli i chowu zwierząt, Zoohigieny zwierząt 

Treści modułu kształcenia: 

Zarządzanie sektorem rozrodu na fermach, Sektor porodu i karmienia na fermach trzody chlewnej 
- przegląd technologii oraz ich wady i zalety, Zaspokojenie reakcji behawioralnych zwierząt w 
warunkach intensywnej produkcji, Sterowanie sektorem produkcyjnym na fermie, Zarządzanie 
zdrowiem stada na fermie. 

Literatura podstawowa: 

Gadd J. (2011). Modern pigproductiontechnology. A practicalguide to profit. Nottingham University 
Press. 

McGlone J., Pond W. (2003). Pigproduction. Biologicalprinciples and applications. Thomson Delar 
Learning. 

Literatura dodatkowa: 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnym,  

Ćwiczenia -  treści teoretyczne wspomagane technikami multimedialnymi, filmami wideo 

treści praktyczne – w postaci analizy przypadków 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W01, W02, W03, U01, U02, U03 sprawdzane będą na kolokwium zaliczającym i egzaminie 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Zaliczenie ćwiczeń: 
pisemny – test uzupełnień oraz wyboru 
Egzamin:  
pisemny – test uzupełnień oraz wyboru; 3 terminy egzaminu 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Udział w wykładach 10 10 

Udział w ćwiczeniach   

Udział w konsultacjach 5 5 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń   

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu   

Samodzielne wykonanie zadań i sprawozdań   

Samodzielne przygotowanie się do 
końcowego zaliczenia przedmiotu 

10 10 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 25 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Planowanie i organizacja pracy hodowlanej 

Nazwa w języku angielskim:   Breeding Work Planning and Organization 

Język wykładowy: Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Zootechnika 

Jednostka realizująca:  Katedra Metod Hodowlanych i Hodowli Drobiu  

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

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

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:  drugi 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. dr hab. Stanisław Socha 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr inż. Dorota Kołodziejczyk, prof. dr hab. Stanisław 
Socha 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem nauczania przedmiotu jest zrozumienie 
zasad wyboru strategii doskonalenia i tworzenia 
programów hodowlanych; wykorzystywania 
informacji genetycznych w ocenie wartości 
hodowlanej; stosowania biotechnik w rozrodzie i 
imporcie materiału genetycznego; analizy 
efektywności istniejących programów hodowlanych. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma poszerzoną wiedzę z: zakresu zmienności cech u zwierząt 
i czynników wpływających na tą zmienność, kontroli użytkowości i 
ochronie zdrowia zwierząt   

K_W03,  
K_W04,  
K_W12 

W_02  
Posiada wiedzę z zakresu efektywności różnych źródeł informacji o 
wartości hodowlanej zwierząt   

K_W04,  
K_W07 

W_03 
Posiada wiedzę w zakresie określenia efektywności różnych 
rodzajów działalności gospodarczej, w tym ferm hodowlanych 

K_W01,  
K_W15 

W_04  
Ma wiedzę z zakresu przepisów: o chowie zwierząt i organizacji 
hodowli zwierząt 

K_W15 

W_05 
Posiada wiedzę z zakresu panujących trendów w chowie i hodowli 
zwierząt w Polsce i innych krajach  

K_W03,  
K_W08 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi właściwie wykorzystać zdobytą wiedzę w zakresie chowu i 
hodowli zwierząt, w tym prognozowanie hodowli 

K_U01, 
 K_U08 

U_02 
Umie oszacować wartość osobników (zwierząt) pochodzących 
z różnych źródeł (ferm) 

K_U04,  

U_03 
Potrafi  przeprowadzić właściwy wybór zwierząt w zależności od 
potrzeb w danym regionie lub kraju i celu chowu 

K_U06,  
K_U08 

U_04 
Potrafi właściwie zaplanować i zorganizować chów i hodowlę 
w zależności od gatunku i kierunku użytkowania zwierząt  

K_U06,  
K_U07 

U_05 Potrafi właściwe skorzystać z różnych źródeł informacji i wykorzystać K_U02,  



je w organizacji i propagowaniu określonej działalności gospodarczej, 
w tym hodowli zwierząt  

K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student potrafi oceniać i definiować cele w zakresie potrzeb 
społecznych i gospodarczych kraju związanych z chowem i hodowlą 
zwierząt  

K_K03,  
K_K04 

K_02 
Ma świadomość znaczenia i odpowiedzialności za hodowlę zwierząt 
gospodarskich 

K_K04,  
K_K07 

K_03 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z genetyką i 
hodowlą zwierząt 

K_K04,  
K_K06 

K_04 Ma umiejętność samokształcenia i pracy w grupie K_K01 

Forma i typy zajęć: wykłady i ćwiczenia  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wymagane są studia pierwszego stopnia o charakterze przyrodniczym lub rolniczym 

Treści modułu kształcenia: 

1. Definicja celu hodowli, kryteria wyboru strategii hodowlanej. Planowanie pracy hodowlanej w 

zależności od wielkości stada. Wytyczenie głównych założeń strategicznych w zakresie pracy 

hodowlanej. 

2. Chów i hodowla – cel krótkotrwały i dalekosiężny - różnice w interesach hodowców produkcji 

towarowych - produkujących na potrzeby rynku, a hodowców rozprowadzających materiał 

hodowlany (genetyczny). Zbieżność czy rozbieżność tych działań hodowlanych?  

 3. Drogi przekazywania postępu hodowlanego ze stad zarodowych do hodowli masowej. 

Efektywność poszczególnych "ścieżek" przekazywania postępu genetycznego.  

4. Postęp hodowlany - możliwość jego importu - zalety i wady, a koszt tak przenoszonego 

postępu hodowlanego.  

5. Kontrola wartości użytkowej, nakłady związane z jej prowadzeniem. Efektywność ekonomiczna 

poszczególnych źródeł informacji. Strategia działań państwa w tym zakresie. Liczebność 

zwierząt poszczególnych gatunków podlegających kontroli użytkowości a intensyfikacja pracy 

hodowlanej. Metody konstruowania I optymalizacji programów hodowlanych. Symulacja 

selekcji i efektywności poszczególnych jej rodzajów. 

6. Planowanie pracy hodowlanej. Elementy i metody konstruowania planu pracy hodowlanej. 

Metody biotechniczne wspomagające pracę hodowlaną. 

7. Problemy wysokowydajnej produkcji towarowej prowadzonej na bazie hybrydowego materiału 

hodowlanego - strategia działań państwa w tym zakresie. Hybrydy pochodzące z hodowli 

rodzimej i importowane - strategia działań.    

8. Różnica i podobieństwa w pracy hodowlanej w małych i dużych populacjach. Zróżnicowane 

strategie działań w zależności od liczebności populacji i wytyczonego celu hodowlanego. 

9. Wykorzystanie współczesnych osiągnięć metod statystycznych w planowaniu i organizacji 

pracy hodowlanej. Ocena efektywności pracy hodowlanej. Symulacja postępu w zależności 



od środowiska i gatunku zwierząt.  

10. Import postępu hodowlanego. Selekcja z udziałem markerów genetycznych. Geny o dużej 

ekspresji, fenomen inwestycyjny procesu doskonalenia, efektywność ekonomiczna pracy 

hodowlanej. 

11. Strategia działań w zakresie postępu hodowlanego w świetle obowiązujących ustaw 

o hodowli i ochronie zwierząt. Prowadzenie pracy na podstawie danych symulacyjnych. 

12. Organizacja hodowli w Polsce i innych krajach - podobieństwa i różnice. Symulacyjne 

opracowanie programów hodowlanych dla poszczególnych gatunkach zwierząt 

gospodarskich.  

13. Ekonomiczne aspekty związane z doskonaleniem zwierząt. Efektywność pracy hodowlanej, 

strategia działań mająca na celu jej podwyższenie, wykorzystanie współczesnych osiągnięć 

biologii molekularnej w doskonaleniu zwierząt.   

14. Kosztochłonność nowoczesnych metod biotechnologicznych wykorzystywanych w pracy 

hodowlanej. Nakłady na hodowlę i kalkulacja kosztów związanych z prowadzeniem pracy 

hodowlanej. 

15. Chów i hodowla w aspekcie ekologicznego rolnictwa. Strategia działań w tym zakresie: na ile 

intensyfikacja hodowli i wzrost efektywności czy ekstensywne rolnictwo? 

Literatura podstawowa: 

Charon K. M., Świtoński M., 2006: Genetyka zwierząt. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 

Fereniec J., 1997: Zarys ekonomiki i organizacji rolnictwa. Cz.1-2, PWP „Sprint”, Siedlce. 

Filistowicz A. 1994: Planowanie i organizacja pracy hodowlanej. AR Wrocław. 

Filistowicz A. i wsp. 2004: Planowanie i organizacja hodowli zwierząt gospodarskich. AR Wrocław. 

Filistowicz A., Zwolińska-Bartczak I., 1980:  Przewodnik do ćwiczeń z genetyki  

i metod doskonalenia zwierząt gospodarskich.   AR  Wrocław. 

Kaproń M., 1999: Metody doskonalenia koni. Wydawnictwo AR w Lublinie. 

Komosa A., 1999: Szkolny słownik ekonomiczny. EKONOMIK Warszawa. 

Krzanowska H., Łomnicki A., Rafiński J., 1982: Wprowadzenie do genetyki populacji. PWN, 

Warszawa. 

Litwińczuk Z., Szulc T., 2005: Hodowla i użytkowanie bydła. PWRiL. Warszawa 

Lorkiewicz M., Tarkowski J., 1981:  Zbiór zadań z genetyki i metod doskonalenia                                                                                                                                                                                 

zwierząt.    PWN Warszawa. 

Maciejowski J., Zięba J., 1982:  Genetyka zwierząt i metody hodowlane.  PWN Warszawa. 

Nowicki B, Kosowska B., 1995: Genetyka i podstawy hodowli zwierząt. PWRiL Warszawa. 

Pięta M., 1997: Wybrane zagadnienia z genetyki i hodowli owiec i kóz. Wydawnictwo AR 

w Lublinie. 

Potemkowska E. (pod redakcją), 1983: Technologia przemysłowej produkcji drobiarskiej. PWRiL. 



Warszawa. 

Radomska M. J., 1982: Metody i kierunki doskonalenia zwierząt. PWN  Warszawa. 

Roczniki statystyczne: 1998-2012, PWN. 

Strabel T., Rzewuska K., 2010: Planowanie i organizacja pracy hodowlanej, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2010. 

Urban S., Olszańska A., 1999: Zorganizowane rynki towarowe. AE, Wrocław. 

Żuk B., 1989:  Biometria stosowana.  PWN  Warszawa. 

Żuk B., Wierzbicki H., Zatoń-Dobrowolska M., Kulisiewicz Z., 2011: Genetyka populacji i metody 

hodowlane. PWRiL, Warszawa, 2011. 

Wybrane zagadnienia z „Przeglądu Hodowlanego” i "Zeszytów Naukowych Przeglądu 

Hodowlanego" dotyczące metod hodowli zwierząt i programów hodowlanych za okres ostatnich 

10 lat. PTZ, Warszawa,  

Praca zbiorowa pod redakcją Zwierzchowskiego L., 1996: Biotechnologia zwierząt. PWN 

Warszawa (wybrane zagadnienia).      

Wybrane zagadnienia z „Przeglądu Hodowlanego” dotyczące pracy hodowlanej i organizacji 

hodowli  zwierząt za okres ostatnich pięciu lat. PTZ, Warszawa 

Prace naukowe z zakresu hodowli zwierząt publikowane w czasopismach naukowych i popularno-

naukowych publikowane w ostatnich 10 latach. 

Dziennik Ustaw z 1999 r. Nr 47 poz. 470 ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości 

użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów 

hodowlanych (Dz. U. z dnia 27 maja 1999 r.). 

Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 133 poz. 921. 

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. O organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich(Dz. 

U. z dnia 24 lipca 2007 r.) 

http://www.pzhk.pl/art.php?id=paszport.htm, 

http://www.abc.com.pl/?cmd=aktualnosci_prawne_wszystkie, 
http://www.abc.com.pl/?cmd=prasa, 
http://www.abc.com.pl/?cmd=akty_prawne, 
http://www.pzhk.pl/art.php?id=paszp_konia.htm, 
http://www.pzhk.pl/docs/zgloszenie.pdf, 
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/1063.htm 
http://www.pzhk.pl/art.php?id=info_pzhk.htm 

Literatura dodatkowa: 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi 

Ćwiczenia w formie zajęć audytoryjno-seminaryjnych – rozwiązywanie zagadnień problemowych 
związanych z organizacją hodowli. 

http://www.pzhk.pl/art.php?id=paszport.htm
http://www.abc.com.pl/?cmd=aktualnosci_prawne_wszystkie
http://www.abc.com.pl/?cmd=prasa
http://www.abc.com.pl/?cmd=akty_prawne
http://www.pzhk.pl/art.php?id=paszp_konia.htm
http://www.pzhk.pl/docs/zgloszenie.pdf
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/1063.htm
http://www.pzhk.pl/art.php?id=info_pzhk.htm


Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Kolokwia i egzamin końcowy. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: 
Uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów z zaliczenia pisemnego 

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 

Egzamin pisemny (lub ustny) 100 pkt. 
Poprawy: zgodnie z regulaminem studiów. 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność  Obciążenie studenta (godz.) 

 Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 15 

Udział w ćwiczeniach 30 25 

Konsultacje 10 10 

Praca samodzielna 55 60 

Przygotowanie do egzaminu 15 15 

Sumaryczne obciążenie pracą 
studenta 

125 125 

Punkty ECTS za przedmiot 5 5 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: 
Proekologiczne metody chowu zwierząt 

gospodarskich i wolno żyjących 

Nazwa w języku angielskim:  Proecological methods of rearing farm and wild animals  

Język wykładowy: Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:  Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt 

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

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

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  drugi 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   Prof. nzw. Elżbieta Bombik 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Prof. nzw. Elżbieta Bombik 

Założenia i cele przedmiotu 
Zapoznanie z ekologicznymi i proekologicznymi 
metodami chowu zwierząt 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Ma wiedzę z zakresu ekologicznych metod chowu zwierząt K-W04 

W_02 Zna podstawowe wymogi dobrostanu zwierząt w gospodarstwach ekologicznych K-W11 

W_03 
Rozumie konieczność zachowania bioróżnorodności zwierząt w gospodarstwach 

ekologicznych 

K-W12 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Zna podstawy produkcji żywności ekologicznej K-U06 

U_02 
Umie dostosować metody chowu zwierząt w gospodarstwach ekologicznych do 
środowiska 

K-U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość pogłębiania wiedzy z chowu zwierząt w gospodarstwach 

ekologicznych 
K-K01 

K_02 
Ma świadomość odpowiedzialności za dobrostan i produkcję zwierząt w 
gospodarstwach ekologicznych 

K-K04 

Forma i typy zajęć: Wykłady, ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych zagadnień z ekologii oraz chowu i hodowli zwierząt gospodarskich 

Treści modułu kształcenia:    

Historia i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego. Znaczenie produkcji 
zwierzęcej w gospodarstwie proekologicznym. Regulacje prawne w zakresie ekologicznych i 
proekologicznych metod chowu zwierząt. Przestawianie gospodarstwa na metody produkcji 
ekologicznej.  Pochodzenie zwierząt i warunki zakupu.. Wykorzystanie prymitywnych ras w 
proekologicznym chowie zwierząt. Żywienie zwierząt w gospodarstwie ekologicznym. Leczenie 
zwierząt w gospodarstwie ekologicznym. Zabiegi zootechniczno-weterynaryjne na zwierzętach i 



profilaktyka. Jednostki certyfikujące i system kontroli gospodarstwa ekologicznego. Wymogi 
zoohigieniczno-zootechniczne w budynkach i na wybiegach. Znaczenie trwałych użytków 
zielonych w gospodarstwie ekologicznym. Żywność ekologiczna. 

Literatura podstawowa: 

Tyburski J., Żakowska-Biemans S. 2007, Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego 
(podręcznik). Wyd. SGGW, 2007 
Siebeneicher G.E.1997, Podręcznik rolnictwa ekologicznego. Wyd. Nauk. PWN Warszawa 
Sołtysiak U.1993, Rolnictwo ekologiczne od teorii do praktyki. Wyd. UMWELT 
Runowski H.1996, Ograniczenia i szanse rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW 

Literatura dodatkowa: 

Górny M. 1999, Porównanie ekologicznych i konwencjonalnych gospodarstw rolnych w Polsce. Wyd. SGGW 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia – praktyczne w 
gospodarstwie ekologicznym i teoretyczne, uzupełniane technikami multimedialnymi 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
następuje na: 

- kolokwium (dwa kolokwia w semestrze obejmujące treści programowe ćwiczeń), 

- egzaminie pisemnym  obejmujące treści programowe ćwiczeń i wykładów. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Uzyskanie co najmniej 51% liczby punktów: 
- z każdego kolokwium, 
- z egzaminu. 
 

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 
 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność 
Obciążenie studenta 

studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Udział w wykładach 10 godz. 8 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 12 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 20 godz. 30 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 10 godz. 10 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 20 godz. 30 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na 
egzaminie 

10 godz. 10 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 4 ECTS 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: 
Obrót produktami pochodzenia zwierzęcego 
i przetwórstwa 

Nazwa w języku angielskim:  Marketing of products of animal origin and processing 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Zootechnika  

Jednostka realizująca:   Katedra Hodowli Bydła,Owiec i Oceny Mleka 

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

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

Rok studiów:   1 

Semestr:   2 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Prof. nzw. Grażyna Niedziałek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Prof. nzw. Grażyna Niedziałek 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
podstawowymi pojęciami i regulacjami z zakresu 
produkcji żywności. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W01 
Definiuje pojęcia surowce zwierzęce i ich znaczenie w produkcji 
żywności.  

K_W08, 

W02 
Ma wiedzę z zakresu gospodarczego znaczenie mleka i jego 
przetworów, rynku mleka i przetworów mlecznych. 

K_W08,K_W09 

W03 
Ma wiedzę z zakresu rynku mięsa, gospodarczego wykorzystania 
mięsa i jego przetworów oraz kontroli jakości.  

K_W15 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 
Ma umiejętności z zakresu sporządzenia obrotu stada bydła 
mlecznego.  

K_U02,K_U04 

U02 Potrafi wykonać obroty i określić strukturę stada bydła mięsnego.  K_U06, K_U08 

U03 
Zna zasady projektowania, organizacji gospodarstw rolnych oraz 
małych przedsiębiorstw i obszarów gospodarstw wiejskich. 

K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 
Zna zasób wiedzy własnej i rozumie potrzebę ciągłego jej 
doskonalenia.  

K_K01, 

K02 Potrafi działać i myśleć w sposób przedsiębiorczy. K_K03,K_K06 

Forma i typy zajęć:  Wykłady, ćwiczenia  

Wymagania wstępne i dodatkowe: Znajomość z zakresu ekonomiki produkcji zwierzęcej. 

Treści modułu kształcenia: 

 Podstawowe pojęcia i regulacje z zakresu produkcji żywności. Surowce zwierzęce i ich 
znaczenie w produkcji żywności. 

 Produkcja surowców zwierzęcych w Polsce i na świecie. Obrót międzynarodowy surowcami 
i produktami zwierzęcymi. 

 Gospodarcze znaczenie mleka i jego przetworów. Kierunki wykorzystania mleka i jego 
przetworów. Rynek mleka i przetworów mlecznych. Rynki światowe, branżowe, regionalne. 

 Charakterystyka gospodarstw mleczarskich w Polsce i na świecie. Zdolności konkurencyjne 
gospodarstw mlecznych w poszczególnych regionach świata. 

 Charakterystyka przemysłu mleczarskiego. Ekonomia skali przerobu. 

 Strategie marketingowe. Marketingowa charakterystyka mleka. 

 Produkt mleczarski jako towar rynkowy. Hurt produktów mleczarskich, handel detaliczny. 

 Rozwój mleczarstwa w Polsce i na świecie. Globalne czynniki wpływające na rozwój 
mleczarstwa. 

 Gospodarcze znaczenie mięsa i jego przetworów. Kierunki wykorzystania produktów 
mięsnych. 



 Ogólna charakterystyka przemysłu mięsnego.  Ekonomia skali produkcji. Asortyment 
wytwarzanych produktów. 

 Rynek mięsa. Strategie marketingowe. 

 Tendencje w konsumpcji mięsa i jego przetworów. Preferencje konsumenckie produktów 
przemysłu mięsnego. 

 Interwencje rządowe na rynku przetworów mleka i mięsa. Efektywność interwencjo 
rządowych. 

 Kryteria typologii gospodarstw mlecznych. Warunki ekonomiczne i przyrodnicze a koszty 
produkcji i dystrybucji mleka. 

 Rola produkcji mleka w finansowaniu rolniczych gospodarstw. Koszty produkcji i dystrybucji 
mleka. 

 Ekonomika konsumpcji. Formy własności firm mleczarskich. Oferta polskiego przemysłu 
mleczarskiego. 

 Warunki ekonomiczne i przyrodnicze a koszty produkcji i obrotu produktami mięsnymi. 

 Produkcja mięsa a finansowanie gospodarstw rolniczych. Koszty produkcji i dystrybucji 
wyrobów mięsnych. 

 Przetwórstwo mięsa, konfekcjonowanie i znakowanie. 

 Obrót i struktura stada bydła mlecznego. 

 Obrót i struktura stada bydła mięsnego. 

 Projektowanie, reorganizacja i organizacja gospodarstw rolnych lub małych przedsiębiorstw 
w obszarach wiejskich. 

 Zaliczenie. Ćwiczenia terenowe. 

Literatura podstawowa: 

 Sznajder M., 1999: Ekonomia mleczarstwa. Wyd. AR w Poznaniu. 

 Litwińczuk Z., 2010: Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych. 

 Olszewska A., 2002: Technologia przetwórstwa mięsa. Wyd. Naukowo-Techniczne. 

 Litwińczuk Z., 2010: Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych.  

Literatura dodatkowa: 

FAO.org.- dane dotyczące rynku mleka i mięsa w Polsce i na Świecie. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: Kolokwium pisemne. 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu 
2.  Uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów z zaliczenia pisemnego 

 

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 

 
        Zaliczenie pisemne   100 pkt 
 
Poprawy : zgodnie z regulaminem studiów 
 

Aktywność Obciążenie studenta 

       stacjonarne niestacjonarne 

 Wykłady 20 8 

 Ćwiczenia - 8 

Konsultacje 20 10 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium 20 29 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 15 20 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 3 
 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Technologia informatyczna w zootechnice 

Nazwa w języku angielskim:  Information technology in animal husbandry 

Język wykładowy: Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Zootechnika  
 

Jednostka realizująca:   Katedra Genetyki i Hodowli Koni 

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: Prof. nzw. Katarzyna Andraszek    

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Prof. nzw. Ewa Wójcik, prof. nzw. Katarzyna 
Andraszek    

Założenia i cele przedmiotu: 

Opanowanie wiedzy informatycznej w podstawowym 
zakresie, który umożliwi korzystanie z gotowych 
systemów informatycznych stosowanych w zootechnice, 
jak również tworzenie prostych baz danych. Celem 
ćwiczeń jest umożliwienie zdobycia sprawności w 
posługiwaniu się komputerem w zakresie programów 
użytkowych i przetwarzania informacji z baz danych. 
Zapoznanie studentów z systemem komputerowej analizy 
obrazu i graficznymi programami wspomagającymi 
system. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W01 Zna podstawowe aplikacje komputerowe stosowane w naukach przyrodniczych. K_W03 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 
Potrafi wyszukać i zastosować zootechniczne aplikacje komputerowe. zastosować 
podstawowe narzędzia genetyki molekularnej w badaniach laboratoryjnych.  

K_U03 

U02 
Ma umiejętność przygotowania prezentacji ustnych wspomaganych systemami 
multimedialnymi.  

K_U10 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 Zna zasób swojej wiedzy, potrafi ją pogłębiać. K_K01,  

K02 Potrafi pracować w zespole i ponosi odpowiedzialność za swoje działania. K_K03, K_K06,  

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia komputerowe. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Opanowana praca z systemem Windows, pakietem Office, internetowymi biologicznymi bazami danych.  

Treści modułu kształcenia: 



Komputer jako narzędzie wspomagające pracę. Zakładanie baz danych w wybranym programie. Uaktywnienie 
bezpośredniego trybu pracy, komendy, wyrażenia, pola zmiennych, funkcje, operatory, wprowadzanie komend. 
Przetwarzanie informacji z baz danych. Manipulacje z danymi /sortowanie, wybór, eliminowanie pól. Zmiany 
formatów i zbiory tekstowe. Przygotowanie projektu w programie Microsoft PowerPoint . Graficzna obróbka danych. 
Systemy szczegółowe stosowane w zootechnice wspomagające pracę hodowlaną. Wprowadzenie do bioinformatyki. 
Plik jako materiał badawczy. Genomowe bazy danych zwierząt gospodarskich. 

Literatura podstawowa: 

Instrukcje do programów. 

Tematyczne strony www 

Literatura dodatkowa: 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia przedmiotowe, indywidualna praca z komputerem, dyskusja. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Ocena projektów, zaliczenie zadań praktycznych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Skala ocen 

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 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: pozytywne oceny ze wszystkich sprawdzianów  - 
uzyskanie co najmniej 51% ogólnej liczby punktów. 
 
Przedział punktacji w % (ocena): 0-50 (2,0);  51-60 (3,0); 61-70 (3,5); 71-80 (4,0); 81-90 (4,5); 91-
100 (5,0) 
Poprawy: zgodnie z regulaminem studiów 

Bilans punktów ECTS*: 

St. stacjonarne 

Udział w ćwiczeniach –20 godz. 

Udział w konsultacjach – 10 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń– 20 godz. 

Razem – 50 godz. 

Razem – 2 pkt.  ECTS 

St. stacjonarne 

Udział w ćwiczeniach –20 godz. 

Udział w konsultacjach – 10 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń–20 godz. 

Razem – 50 godz. 

Razem – 2 pkt.  ECTS 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Systemy kontroli jakości i prawo żywnościowe 

Nazwa w języku angielskim:   Quality control systems and food law 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika  

Jednostka realizująca:   Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Oceny Mięsa 

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

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

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:   drugi 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Prof. nzw. Halina Sieczkowska  

Imię i nazwisko prowadzącego Prof. nzw.  Halina Sieczkowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem zajęć jest zapoznanie studiujących z 

podstawami prawa żywnościowego, systemami 

kontroli oraz zapewnienia jakości i 

bezpieczeństwa zdrowotnego żywności 

pochodzenia zwierzęcego. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W1 
Posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą zadań i rodzajów kontroli 
jakości, jak również z zakresu urzędowej kontroli jakości oraz z 
funkcjonowania systemu RASFF 

K_W09 

W2 
Posiada uszczegółowioną wiedzę z systemów  zapewnienia 
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (HACCP, IFS, BRC, norma 
ISO 22000) 

K_W09 

W3 Zapoznał się z rolą i zadaniami inspekcji weterynaryjnej K_W08; K_W09 

W4 
Zapoznał się z zasadami kompleksowego zarządzania jakością 
(TQM) 

K_W09 

W5 
Zapoznał się z zasadami prawa żywnościowego w zapewnieniu 
bezpieczeństwa żywności w UE i Polsce 

K_W09; K_W15 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U1 
Student potrafi zastosować odpowiednie metody i techniki pomiarów 
w kontroli jakości 

K_U05 

U2 
Posiada umiejętność sporządzania dokumentacji w systemie HACCP 
z uwzględnieniem analizy zagrożeń i ustalaniem CCP 

K_U04; K_U05 

U3 
Posiada umiejętność przeprowadzenia audytu wewnętrznego w 
zakładzie przetwórstwa produktów zwierzęcych  

K_U02; K_U04; 
K_U05 

U4 
Potrafi wykonać analizę ryzyka w branży przetwórstwa produktów 
zwierzęcych 

K_U04; K_U05 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  



K1 
Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego 
kształcenia. 

K_K01 

K2 
Potrafi formułować pytania i opinie na temat podstaw prawa 
żywnościowego, systemów kontroli oraz zapewnienia jakości i 
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności pochodzenia zwierzęcego 

K_K03; K_K06 

Forma i typy zajęć:  wykłady, ćwiczenia  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Mikrobiologia zwierząt, Towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, 
podstawy ekonomii,  

Treści modułu kształcenia: 

1. Definicje i pojęcia dotyczące jakości i bezpieczeństwa żywności. 
2. Zadania i rodzaje kontroli jakości.Metody i techniki pomiarów stosowane w kontroli jakości 
3. Kompleksowe Zarządzanie Jakością (TQM). Zarządzanie jakością: planowanie i kontrola . 

Podstawowe warunki doskonalenia jakości 
4. Urzędowa kontrola żywności. Zasady funkcjonowania systemu RASFF w aspekcie 

zapewnienia bezpieczeństwa żywności 
5. Podstawowe dobre praktyki w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności GAP (Good 

AgriculturePractice), GMP (Good ManufacturePractice), GHP (Good HygienicPractice), 
GLP (Good LaboratoryPractice). 

6. System zarządzania jakością zgodny z normami ISO serii 9000 
7. Ewolucja systemu HACCP w standardzie ISO 22000:2005 – zarządzanie bezpieczeństwem 

i jakością żywności. Dokumentacja w systemie HACCP – opracowywanie procedur i 
instrukcji dla wybranych etapów produkcji. Systemy bezpieczeństwa żywności w sieciach 
handlowych – IFS, BRC 

8. Auditowanie i certyfikacja systemów zarządzania jakością. Kwalifikacje audytorów.  
9. Analiza ryzyka w branży przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego 
10. Geneza polskich przepisów prawa żywnościowego. Przesłanki wyodrębnienia prawa 

żywnościowego. 
11.  Podstawy ustawodawstwa w UE. Ogólne zasady prawa żywnościowego w UE i w Polsce. 

Prawo żywnościowe w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności 
12.  Ochrona konsumenta na rynku żywności. 
13.  Wymagania prawne dotyczące jakości produktów rolno-spożywczych i znakowania 

żywności  
14. Nadzór nad produkcją i dystrybucją żywności pochodzenia zwierzęcego w prawie 

żywnościowym UE 
15.  Rola i zakres działania Inspekcji Weterynaryjnej 

Literatura podstawowa: 

Kowalczyk S. 2016. Bezpieczeństwo i jakość żywności, wyd. PWN 

Taczanowski M., 2017. Prawo żywnościowe wyd. Wolters Kluwer 

Taczanowski M., 2009.: Prawo żywnościowe w warunkach członkowstwa Polski w Unii 
Europejskiej.. Wyd. Oficyna-Warszawa 

Dzwolak W., 2008. Bezpieczeństwo żywności wg ISO 22000. Produkcja, obrót żywnością i 
gastronomia. Wyd. BD LONG, Olsztyn. 

Gerting H. 2004. Żywność a zdrowie i prawo. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa. 

Kijowski J., Cegielska-Radziejowska R., 2008. Kontrola zagrożeń żywności audytowanym i 
certyfikowanym systemem ISO 22000/HACCP. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu.  

Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M.F., 2005 Zarządzanie Jakością Żywności. WNT 



Warszawa.  

Nitecka E., Obiedziński M., red. 2002. Prawo żywnościowe Unii Europejskiej. FAPA Warszawa. 

Ozimek I., 2008. Ochrona konsumenta na rynku żywności. Wyd SGGW Warszawa. 

PN-EN ISO 19011 (2003) Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i / lub 
zarządzania środowiskowego 

Trziszka T. red. 2009. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Wydawnictwo 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

Witrowa-Rajchert D., Marzec A., Red. 2008. Jakość i bezpieczeństwo żywności. Nowoczesne 
metody analityczne w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa żywności. Wydawnictwo SGGW 
Warszawa. 

Witrowa-Rajchert D., Nowak D., Red. 2006. Jakość i bezpieczeństwo żywności. Uwarunkowania 
surowcowe, technologiczno-produkcyjne i prawne. Wydawnictwo SGGW Warszawa. 

Wrześniewska-Wal I., 2008. Żywność genetycznie zmodyfikowana. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa. 

Kołożyn-KrajewskaD, Sikora T. 2010. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności – Teoria i 
Praktyka. Wydawnictwo  C.H. Beck 

Literatura dodatkowa: 

Aktualne ustawy i rozporządzenia 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnym,  

Ćwiczenia -  treści teoretyczne wspomagane technikami multimedialnymi, filmami wideo 

treści praktyczne – w postaci projektów 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty U1, U2, U3, U4 - sprawdzane będą na kolokwium z ćwiczeń; efekty W1, W2, W3, W4, W5, 
K1, K2 - sprawdzane są na  kolokwium z wykładów. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie przedmiotu: Zaliczenie ćwiczeń i wykładów 

Zaliczenie ćwiczeń: 
1. co najwyżej 2 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach – studia stacjonarne 
2. co najwyżej 1 nieusprawiedliwiona nieobecność na wykładach – studia niestacjonarne 
3. zaliczone  1 kolokwium z części wykładowej na oceny pozytywne zgodnie z przyjmowaną 

skalą ocen 
4. Zaliczenie  projektów wykonanych w trakcie ćwiczeń – dotyczy studiów stacjonarnych, na 

studiach niestacjonarnych projekt wykonany, jako praca domowa 
 
Forma zaliczeń kolokwium zarówno z  wykładów: test uzupełnień 
 kolokwium odbywa się w ostatnim tygodniu semestru 
Poprawa kolokwium: Pierwsza i druga poprawa każdego z kolokwium w sesji egzaminacyjnej 

Bilans punktów ECTS: 

 stacjonarne niestacjonarne 

Udział w wykładach 10 10 

Udział w ćwiczeniach 10 - 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 5 5 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 10 

Samodzielne wykonanie projektu 10 10 



Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów i 
końcowego zaliczenia oraz obecność na zaliczeniu 

10 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz. 50 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: 

Seminarium magisterskie, w tym przygotowanie 
pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu 
dyplomowego (magisterskiego) 
 

Nazwa w języku angielskim:  
Master'sseminar, including the preparation of the master'sthesis 
and preparation for the master'sthesisexam 

Język wykładowy: Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:   Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt  

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

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

Rok studiów:  I i II  

Semestr:  2 i 3 

Liczba punktów ECTS:  20 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: 

Prof. dr hab. Piotr Guliński, Prof. dr hab. Maria 
Osek, Prof. dr hab. Stanisław Kondracki, Prof. dr 
hab. Stanisław Socha, prof. nzw. Ewa Wójcik, 
Prof. nzw. Andrzej Zybert 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Nauczyciele promotorzy i opiekunowie prac 
dyplomowych-magisterskich 

Założenia i cele przedmiotu: 

Poznanie zasad analizowania problemów 
badawczych 
Poznanie zagadnień metodycznych 
dotyczących pisania prac dyplomowych oraz 
poszukiwania potrzebnej literatury. 
Rozwijanie umiejętności korzystania z 
materiałów i ich opracowywania     
Nabycie umiejętności przygotowania, 
opracowania i przedstawienia wyników badań 
własnych. 
Nabycie umiejętności autoprezentacji. 
Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod oraz 
technik hodowli i chowu zwierząt 

K_W04 

W_02 
Wyjaśnia zasady prowadzenia badań zootechnicznych; ma 
świadomość współzależności między produkcją przemysłową a 
stanem środowiska;  

K_W10 
 

W_03 
Posiada wiedzę na temat ochrony własności intelektualnej i prawa 
autorskiego 

K_W14 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi wyszukać i właściwie wykorzystać informacje pochodzące z 
różnych źródeł właściwych dla studiów zootechnicznych  

K_U01 

U_02 Interpretuje dane wykorzystując specjalistyczną wiedzę, działania K_U09 



służące rozwiązaniu problemów zawodowych. 

U_03 
Potrafi przygotować prace pisemne oraz przygotować wystąpienie 
ustne z zakresu nauk zootechnicznych. Wyszukuje specjalistyczną 
literaturę korzystając z zasobów tradycyjnych i elektronicznych. 

K_U09 
K_U10 

U_04 
Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 oraz czyta ze 
zrozumieniem teksty specjalistyczne z zakresu zootechniki. 

K_U11 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość ciągłego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych 

K_K01 

K_02 
Potrafi pracować w zespole, rozwiązując problemy w zakresie 
dyscypliny zootechnika 

K_K03, K_K07 

K_03 
Ma świadomość, że odpowiada za prawidłowość procesów produkcji, 
dobrostanu zwierząt, jakości produktów, ochronę środowiska 
naturalnego 

K_K04 

Forma i typy zajęć: 

Stacjonarne: Seminarium 1 - (20 godz.) 
Niestacjonarne: Seminarium 1 - (10godz.) 
Stacjonarne: Seminarium 2 - (30 godz.) 
Niestacjonarne: Seminarium 2 - (16 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość pogłębionej wiedzy z zakresu zrealizowanych modułów kierunkowych na poziomie 
kształcenia pierwszego stopnia   

Treści modułu kształcenia: 

Program i forma zajęć, cel i zadania seminarium. Rola promotora (opiekuna naukowego) pracy 

dyplomowej.  Charakterystyka badań naukowych. Pojęcie etyki zawodowej w pracy naukowej. 

Źródła pozyskiwania informacji w badaniach naukowych. Charakterystyka tematyki prac 

dyplomowych. Wybór tematu pracy dyplomowej. Zasady konstrukcji pracy dyplomowej – 

magisterskiej. Piśmiennictwo wybranych zagadnień badawczych.  Zasady prezentacji ustnej i 

prowadzenia dyskusji - sztuka autoprezentacji. Referowanie przeglądu piśmiennictwa 

dotyczącego wybranych zagadnień. Opracowanie tabel, wykresów, załączników, analiza 

statystyczna materiału  badawczego. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego – 

magisterskiego. 

Literatura podstawowa: 

1. Leszczyński B., 2008: Wskazówki dla organizacji badań i redagowania prac z zakresu nauk 
przyrodniczych. Wyd. AP Siedlce. 

2. Achramowicz B., Wesołowska-Janczarek M., 2000: Poradnik dla dyplomantów z przeglądem 
metod statystycznych. Wyd. AR w Lublinie.  

3. Majchrzak J., Mendel T., 1999: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wyd. AE 
Poznań. 
Podstawka M., Wójcicki T., 1999: zasady pisania prac dyplomowych i magisterskich. SGGW 
Warszawa 

Rawa T., 2012. Metodyka wykonania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. Wyd. UWM 
Olsztyn. 

Weiner J., 2013. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN. 

Literatura dodatkowa: 

Aktualne czasopisma naukowe z dyscypliny zootechnika 
Artykuły popularno-naukowe branżowe 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 



Konwersatoria, prezentacja referatów przygotowanych przez studentów, dyskusja 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie:  zaliczenie   

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Zaliczenie  Weryfikacja efektów kształcenia 
w  zakresie wiedzy, umiejętności 
i kompetencji społecznych  

K_W04, K_W10, K_W14, 
K_U01, K_U09, K_U10, 
K_U11, K_K03, K_K7 

 

Forma i warunki zaliczenia: 

Seminarium 1 
Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu: przygotowanie i przedstawienie referatu, aktywność 
na zajęciach, obecność na zajęciach. 
Seminarium 2  
Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu: przygotowanie i przedstawienie referatu, aktywność 
na zajęciach, obecność na zajęciach. 
Przedmiot kończy się egzaminem (egzamin dyplomowy). Obrona pracy magisterskiej. 

Bilans punktów ECTS*:    20 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

      - udział w seminarium 1 20 10 

      - udział w konsultacjach 40 40 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w 
tym: 

 

      - studiowanie literatury 60 50 

      - samodzielne przygotowanie prezentacji 30 50 

   

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

      - udział w seminarium 3 30 16 

      - udział w konsultacjach 60 54 

3. 2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w 
tym: 

  

      - studiowanie literatury 70 80 

      - przygotowanie pracy dyplomowej 90 100 

      - przygotowanie do egzaminu dyplomowego 100 100 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  godz. 500  godz. 500 

Punkty ECTS za przedmiot 20 ECTS 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu 
kształcenia: 

Pracownia magisterska 
 

Nazwa w języku angielskim:  Master'slaboratory 

Język wykładowy: Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest 
oferowany:  

Zootechnika 

Jednostka 
realizująca:  

 Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt  

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny):  

Obligatoryjny/fakultatywny 

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

II stopnia 

Rok studiów:  I i II  

Semestr:  2 i 3 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: 

Prof. dr hab. Piotr Guliński, Prof. dr hab. Maria 
Osek, Prof. dr hab. Stanisław Kondracki, Prof. dr 
hab. Stanisław Socha, prof. nzw. Ewa Wójcik, Prof. 
nzw. Andrzej Zybert 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Nauczyciele promotorzy i opiekunowie prac 
dyplomowych-magisterskich 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów 
do opracowania prac dyplomowych i egzaminu 
dyplomowego magisterskiego 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod oraz 
technik hodowli i chowu zwierząt 

K_W04 

W_02 
Posiada wiedzę na temat ochrony własności intelektualnej i prawa 
autorskiego 

K_W14 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Interpretuje dane wykorzystując specjalistyczną wiedzę, działania 
służące rozwiązaniu problemów zawodowych zootechnicznych. 

K_U09 

U_02 
Wyszukuje specjalistyczną literaturę korzystając z zasobów 
tradycyjnych i elektronicznych. 

K_U09 
K_U10 

U_03 
Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 oraz czyta ze 
zrozumieniem teksty specjalistyczne z zakresu zootechniki. 

K_U11 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość ciągłego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych 

K_K01 

K_02 
Potrafi pracować w zespole, rozwiązując problemy w zakresie 
dyscypliny zootechnika 

K_K03, K_K07 

Forma i typy zajęć: 

Stacjonarne: Sem. 2 - (20 godz.) 
Niestacjonarne: Sem. 2 - (12godz.) 
Stacjonarne: Sem. 3 - (20 godz.) 
Niestacjonarne: Sem. 3 - (15 godz.) 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość pogłębionej wiedzy z zakresu zrealizowanych modułów kierunkowych na poziomie 
kształcenia pierwszego stopnia   

Treści modułu kształcenia: 

Praca magisterska – metodologia przygotowania. Przeprowadzenie eksperymentów i zebranie 

wyników. Opracowanie tabel, wykresów, załączników, analiza statystyczna. Weryfikacja hipotez i 

opracowania pracy zgodnej z ustalonym tematem.  

Literatura podstawowa: 

4. Majchrzak J., Mendel T., 1999: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wyd. AE 
Poznań. 
Podstawka M., Wójcicki T., 1999: zasady pisania prac dyplomowych i magisterskich. SGGW 
Warszawa 

Rawa T., 2012. Metodyka wykonania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. Wyd. UWM 
Olsztyn. 

Weiner J., 2013. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN. 

Literatura dodatkowa: 

Aktualne czasopisma naukowe z dyscypliny zootechnika 
Artykuły popularno-naukowe branżowe 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia interaktywne, dyskusja, prezentacja multimedialna 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie:  zaliczenie   

Weryfikacja efektów kształcenia następuje w formie oceny wyników dotyczących pracy 
dyplomowej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu, zaliczenie na podstawie aktywności studenta podczas 
zajęć.Złożenie pracy dyplomowej gotowej do obrony w APD. Przedmiot kończy się egzaminem 
(egzamin dyplomowy). Obrona pracy magisterskiej. 

Bilans punktów ECTS*:    2 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

4. Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

      - udział w ćwiczeniach semestr 2 20 20 

      - udział w konsultacjach 2 2 

5. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, 
w tym: 

 

      - opracowanie materiału badawczego i 
piśmiennictwa 

8 8 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

      - udział w ćwiczeniach semestr 3 20 20 

      - udział w konsultacjach 2 2 



6. 2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w 
tym: 

  

      - przygotowanie pracy dyplomowej 2 2 

      - przygotowanie do egzaminu dyplomowego 2 2 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  godz. 56  godz. 56 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


