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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Genetyka zwierząt 

Nazwa w języku angielskim:   Animal genetics 

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):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  1 

Semestr:  2 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Ewa Wójcik  

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Ewa Wójcik, Katarzyna Andraszek    

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem jest zapoznanie studentów z 
mechanizmami dziedziczenia, budową oraz 
organizacją genu i genomu. Po zakończeniu 
kursu student posiada umiejętność 
interpretowania procesów (zachodzących na 
poziomie komórki i na poziomie molekularnym) 
związanych ze wzrostem i rozwojem. 
Rozumienie mechanizmów dziedziczenia cech; 
rozumienia zasad oceny struktury genetycznej 
populacji, oceny czynników wpływających na 
kształtowanie struktury genetycznej populacji. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna podstawowe zagadnienia z zakresu genetyki zwierząt.   K_W01 

W_02 
Ma wiedzę dotyczącą funkcjonowania organizmów na poziomie 
cytologicznym i molekularnym.  

K_W12 

W_03 Zna mechanizmy dziedziczenia cech. K_W14 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi ze zrozumieniem operować terminologią genetyczną. K_U06 

U_02 
Ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i prezentacji ustnych 
dotyczących genetyki zwierząt. 

K_U08,K_U09 

U_03 Potrafi analizować wyniki krzyżówek genetycznych. K_U13, K_U14 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Zna zasób swojej wiedzy, potrafi ją pogłębiać. 
K_K01, K_K02, 

K_K10 

K_02 
Potrafi pracować w zespole i ponosi odpowiedzialność za swoje 
działania. 

K_K04, K_K06, 
K_K08 

Forma i typy zajęć: Wykłady, ćwiczenia  



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych pojęć z genetyki, chemii i anatomii zwierząt. 

Treści modułu kształcenia: 

Historia genetyki. Podstawowe pojęcia genetyczne. Budowa i struktura komórki roślinnej i 
zwierzęcej. Regulacja cyklu komórkowego. Podziały komórek. Genetyczne aspekty 
gametogenezy. Wprowadzenie do genetyki mendlowskiej. Modyfikacje proporcji mendlowskich. 
Determinacja płci u zwierząt, funkcje chromosomów X i Y w determinacji płci. Geny i cechy 
sprzężone z płcią. Sprzężenia cech. Mutageneza, czynniki mutagenne. DNA - chemiczne 
podstawy dziedziczenia, DNA jako materiał genetyczny. Organizacja DNA w chromosomach. 
Dziedziczenie pozachromosomowe. Elementy genetyki populacji. 

Literatura podstawowa: 

1. Charon K.M., Świtoński M., Genetyka zwierząt, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 
2000 i wydania późniejsze. 

2. Kosowska B., Nowicki B., Genetyka weterynaryjna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa, 1999.  

3. Zwierzchowski L., Jaszczak K., Modliński J.A., Biotechnologia zwierząt, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa, 1997.  

4. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L., Genetyka – krótkie wykłady, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa, 2001 i wydania późniejsze. 

5. Węgleński P.,  Genetyka molekularna,  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1995 i 
wydania późniejsze. 

6. Lewiński W., Genetyka, Operon, 1997 i wydania późniejsze.       

Literatura dodatkowa: 

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

2. Jassem M., Genetyka: podręcznik dla studentów rolnictwa. Wyd. Uczelniane Akademii 
Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz, 1999. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład z wykorzystaniem środków multimedialnych. 
Ćwiczenia przedmiotowe, praca w grupach, analiza przykładowych krzyżówek genetycznych, 
dyskusja, wykonanie projektu. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Egzamin pisemny, kolokwium (test, pytania otwarte), projekt. 

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 St. stacjonarne 



Udział w wykładach –15 godz. 

Udział w ćwiczeniach – 45 godz. 

Udział w konsultacjach – 5 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń–10 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium – 10 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu –15 godz. 

Razem – 100 godz. 

Razem – 5 pkt.  ECTS 

Udział w wykładach –10 godz. 

Udział w ćwiczeniach – 28 godz. 

Udział w konsultacjach – 5 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń–17 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium –20 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu – 20 godz. 

Razem – 100 godz. 

Razem – 5 pkt.  ECTS 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Fizjologia zwierząt 

Nazwa w języku angielskim:  Animal physiology 

Język wykładowy: Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:   Zakład Fizjologii Zwierząt 

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

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  1 stopnia 

Rok studiów:  1 

Semestr:  2 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr Elżbieta Kondera 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Elżbieta Kondera, dr Katarzyna Ługowska 

Założenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z czynnościami 
organizmu zwierzęcego w ujęciu 
porównawczym i ewolucyjnym 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Ma podstawową wiedzę z zakresu fizjologii zwierząt K_W01 

W_02 

Rozumie i wyjaśnia najważniejsze procesy życiowe zwierząt: 
działanie układu nerwowego i mięśni, oddychanie, trawienie i 
metabolizm pokarmu, wydalanie i osmoregulację, krążenie, 
regulację hormonalną i odporność organizmu 

K_W01 

W_03 
Rozumie i wyjaśnia znaczenie mikroorganizmów symbiotycznych 
układu pokarmowego zwierząt 

K_W11 

W_04 
Opisuje i rozumie funkcje komórek nerwowych, mięśniowych i 
odpornościowych 

K_W12 

W_05 
Zna podstawowe fizjologiczne potrzeby zwierząt – rozumie 
znaczenie dostępności tlenu, wody, pokarmu oraz wpływ warunków 
fizykochemicznych na organizm 

K_W13 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Rozumie wpływ warunków środowiskowych na organizm zwierząt i 
potrafi dbać o ich dobrostan dostosowując procedury hodowlane do 
potrzeb fizjologicznych 

KU_01 

U_02 
Potrafi definiować problemy i precyzyjnie formułować pytania 
dotyczące procesów fizjologicznych u zwierząt 

KU_07 

U_03 
Potrafi zinterpretować wyniki pomiarów i analiz podstawowych 
parametrów fizjologicznych u zwierząt  

KU_01 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Zna zasób własnej wiedzy z zakresu fizjologii zwierząt i rozumie 
potrzebę jej poszerzania i aktualizacji 

K_K01 

K_02 
Potrafi samodzielnie wyszukiwać i krytycznie analizować informacje 
w literaturze i źródłach elektronicznych 

K_K02 



K_03 
Potrafi pracować w grupie, dzielić zadania i organizować pracę 
laboratoryjną w zespole ćwiczeniowym 

K_K04 

Forma i typy zajęć:  Wykład z prezentacją multimedialną i ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza biologiczna na poziomie szkoły średniej 

Treści modułu kształcenia: 

Podstawy pobudliwości nerwowej – transport błonowy i powstawanie potencjałów błonowych. 
Działanie synaps. Organizacja i działanie układu nerwowego: układ autonomiczny i somatyczny. 
Mechanizm reakcji odruchowych. Działanie mięśni szkieletowych, gładkich i mięśnia sercowego – 
mechanizm skurczu, unerwienie i metabolizm mięśni. Oddychanie – warunki wymiany gazowej i 
działanie narządów oddechowych zwierząt lądowych i wodnych, czynniki wpływające na tempo 
metabolizmu. Występowanie i rola różnych składników pokarmu. Trawienie pokarmu: etapy 
rozkładu różnych składników pokarmu przy udziale enzymów w kolejnych odcinkach przewodu 
pokarmowego, rola mikroorganizmów symbiotycznych u zwierząt mono- i poligastrycznych. 
Wchłanianie jelitowe, mechanizmy transportu składników odżywczych. Rola wątroby w 
metabolizmie składników odżywczych oraz inne funkcje. Regulacja wodno-jonowa u zwierząt. 
Działanie nefronu: etapy powstawania moczu. Organizacja i funkcje układu krążenia, wymiana 
składników między krwią a tkankami w układzie naczyń włosowatych. Skład i funkcje krwi. 
Mechanizmy regulacji hormonalnej, układ hormonalny ssaków. Procesy odpornościowe u 
zwierząt. Termoregulacja u zwierząt zmienno- i stałocieplnych. 

Literatura podstawowa: 

1. Krzymowski T., Przała J. (red.) 2005. Fizjologia zwierząt. PWRiL Warszawa 
2. Jezierska B., Jówko G. 2010. Fizjologia zwierząt – materiały do ćwiczeń. Wydawnictwo UPH 
Siedlce 
3. Dusza L. (red.) 2001. Fizjologia zwierząt z elementami anatomii. Wydawnictwo UWM Olsztyn       

Literatura dodatkowa: 

1. Schmidt-Nielsen K. 2008. Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. PWN Warszawa 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład ilustrowany prezentacją komputerową oraz ćwiczenia laboratoryjne (studenci pod 
kierunkiem osoby prowadzącej samodzielnie wykonują doświadczenia w grupach 3 osobowych 
oraz wspólnie omawiają i interpretują ich wyniki i wyciągają wnioski) 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Ocena udziału studenta w ćwiczeniach na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych 
doświadczeń  
Pisemne sprawdziany na ćwiczeniach 
Pisemny egzamin końcowy z całości materiału wykładów 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie sprawozdań z przeprowadzonych doświadczeń  
Pozytywne oceny ze wszystkich sprawdzianów (możliwość dwukrotnej poprawy każdego z nich) 
Pozytywna ocena z egzaminu (poprawy egzaminu: zgodnie z regulaminem studiów) 
Kryteria oceny sprawdzianów i egzaminu: 0-50%– ndst, 51-60% – dst, 61-70% – dst+, 71-80% – 
db, 81-90% – db+, 91-100% – bdb 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 
Udział w wykładach 15 godz. 
Udział w ćwiczeniach  25 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  

Studia niestacjonarne 
Udział w wykładach 10 godz. 
Udział w ćwiczeniach  20 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  



30godz. 
Udział w konsultacjach przedmiotu 20 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 
30 godz. 
Przygotowanie się do egzaminu 20 godz. 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 140 
godz. 
Punkty ECTS 6 

20godz. 
Udział w konsultacjach przedmiotu 25 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 
35 godz. 
Przygotowanie się do egzaminu 30 godz. 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 140 
godz. 
Punkty ECTS 6 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Metody hodowli zwierząt 

Nazwa w języku angielskim:  Methods of Animal Breeding 

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):  pierwszego 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 modułu jest poznanie metod i skutków 
pracy hodowlanej jako praktycznego zastosowania 
genetyki (głównie populacji) i biometrii  w hodowli. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę z zakresu zmienności cech u zwierząt i czynników 
wpływających na tą zmienność  

K_W06,  
K_W14,  

W_02  
Ma wiedzę z zakresu wielkości parametrów genetycznych w populacji 
zwierząt i ich wzajemnej zależności 

K_W14,  
K_W15 

W_03 
Posiada wiedzę w zakresie określenia wartości użytkowej i hodowlanej 
zwierząt  

K_W15,  

W_04  Ma wiedzę w zakresie rodzajów, metod i skutków selekcji K_W15 

W_05 
Posiada wiedzę z zakresu rodzajów i skutków oraz efektów różnych 
kojarzeń 

K_W10,  
K_W23 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi oszacować różne rodzaje zmienności oraz parametry genetyczne 
i fenotypowe w stadach zwierząt 

K_W14 

U_02 Umie oszacować wartość użytkową i hodowlaną zwierząt K_U01,  

U_03 Potrafi  przeprowadzić wybór najlepszych zwierząt do dalszej hodowli  K_U03 

U_04 
Potrafi zaplanować i przeprowadzić kojarzenia zwierząt w zależności od 
gatunku i kierunku użytkowania zwierząt 

K_U15,  
K_U16 

U_05 
Potrafi zorganizować właściwy obrót zwierząt w stadzie w zależności od 
potrzeb i możliwości  

K_U12 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student potrafi definiować podstawowe cele w zakresie potrzeb 
społecznych związanych z chowem zwierząt 

K_K05,  
K_W19 

K_02 
Student potrafi oceniać i definiować cele społeczne w różnych grupach i 
środowiskach 

K_K05,  
K_W20 

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

K_K07 

K_04 
Student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się i uzupełniania 
wiedzy   

K_K10 



Forma i typy zajęć: Wykłady (30 godz.) i ćwiczenia (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy biologii 

Treści modułu kształcenia: 

1. Chów i hodowla – odróżnienie pojęć, cele, zadania. Etapy i istota pracy hodowlanej. Rodowody, 
rodzinowa struktura populacji, stad zwierząt i związki pokrewieństwa między zwierzętami, formy 
przedstawiania rodowodów, współczynniki pokrewieństwa i inbredu, metody szacowania 
pokrewieństwa i inbredu. Inbred w zamkniętych stadach przy kojarzeniach losowych i nielosowych. 
Efektywna wielkość populacji a wzrost inbredu. 

2. Równowaga genetyczna w populacji, naruszenie równowagi genetycznej i jej genetyczne skutki.  
Dziedziczność a środowisko. 

3. Źródła zmienności w populacji. Zmienność genetyczna i środowiskowa. średni efekt genu, wartość 
genotypowa, hodowlana i odchylenie dominacyjne. 

4. Odziedziczalność cech – metody szacowania, cele i znaczenie w hodowli, dokładność estymatora. 
Powtarzalność cech – metody szacowania i znaczenie hodowlane powtarzalności. 

5. Korelacje genetyczne, fenotypowe, środowiskowe – szacowanie i zastosowanie w hodowli. Wartość 
parametrów dla niektórych cech. 

6. Ocena wartości użytkowej zwierząt, kontrola użytkowości – zasady kontroli, użytkowanie mleczne, 
mięsne, nieśne, wełniste i inne zwierząt. Wzrost i rozwój zwierząt, ocena płodności i plenności.  

7.Wartość hodowlana zwierząt. Źródła informacji o wartości hodowlanej zwierząt. Wiarygodność różnych 
źródeł informacji 

8. Metody szacowania wartości hodowlanej. Dokładność oceny wartości hodowlanej. 
9. Teoria indeksu selekcyjnego. Szacowanie wartości hodowlanej metodą BLUP. Model zwierzęcy. 
10. Selekcja jako podstawowy czynnik pracy hodowlanej. Brakowanie a selekcja. Selekcja naturalna 

a selekcja sztuczna, genetyczne skutki selekcji 
11. Selekcja a postęp hodowlany – dokładność, intensywność i skuteczność selekcji, różnica selekcyjna, 

czynniki wpływające na wielkość różnicy selekcyjnej. Różnica selekcyjna a postęp hodowlany  
12. Kryteria i metody selekcji – selekcja na podstawie fenotypu i wartości hodowlanej. Skuteczność 

różnych kryteriów selekcji, metody uwzględniające wiele cech w selekcji. Pułap selekcyjny. 
13. Kojarzenia krewniacze – cele, metody i skutki kojarzeń krewniaczych, inbred testowy. Kojarzenia 

niekrewniacze – cele metody i skutki, praktyczne wykorzystanie heterozji. 
14. Współczesne biotechnolgie wykorzystywane w hodowli zwierząt, elementy inżynierii genetycznej  

a postęp hodowlany. Rezerwy genetyczne zwierząt, ich znaczenie i zastosowanie. 
15. Organizacja pracy hodowlanej. Rola związków hodowców i organizacji państwowych. Metody 
oddziaływania państwa na efektywność produkcji zwierzęcej. Repetytorium 

Literatura podstawowa: 

Brzuski P., Narucka I, 1977:  Przewodnik do ćwiczeń z genetyki populacji i metod doskonalenia zwierząt. 
AR Poznań. 

Charon K. M., Świtoński M., 2006: Genetyka zwierząt. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 
Filistowicz A., Zwolińska-Bartczak I., 1980:  Przewodnik do ćwiczeń z genetyki  

i metod doskonalenia zwierząt gospodarskich.   AR  Wrocław. 
Gedymin J., Sobek Z., 1980: Ogólna hodowla i metody doskonalenia zwierząt.  

AR Poznań. 
Jeżewska G., Socha S., 2002: Podstawy genetyki i hodowli norek i lisów. W „Podstawy hodowli lisów i 

norek. Profilaktyka i zwalczanie chorób”. Pod redakcją Glińskiego Z. i Kostro K. PWRiL. Warszawa. 
Kaproń M., 1999: Metody doskonalenia koni. Wydawnictwo AR w Lublinie. 
Krzanowska H., Łomnicki A., Rafiński J., 1982: Wprowadzenie do genetyki populacji. PWN, Warszawa. 
Litwińczuk Z., Szulc T., 2005: Hodowla i użytkowanie bydła. PWRiL. 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. 
Maciejowski J., 1981: Genetyka i zasady pracy hodowlanej. PWRiL. Warszawa. 
Maciejowski J., 1993: Praca hodowlana. W: Hodowla zwierząt futerkowych. Jarosz S. Wydawnictwo 

Naukowe PWN Waszawa – Kraków, 1993, s. 207 – 230. 
Maciejowski J., Zięba J., 1982:  Genetyka zwierząt i metody hodowlane.  PWN Warszawa. 



Nowicki B., 1985:  Genetyka i metody doskonalenia zwierząt.  PWRiL 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. 
Villee C. A., 1990: Biologia. PWRiL, Warszawa. 
Żuk B., 1989:  Biometria stosowana.  PWN  Warszawa. 
Żuk: B., 1979:  Metody genetyki populacji w hodowli zwierząt.  PWRiL Warszawa.      
Żuk: B., Wierzbicki H., Zatoń-Dobrowolska M., Kulisiewicz Z. 2011:  Genetyka populacji i metody  

hodowlane.  PWRiL Warszawa 
Wybrane zagadnienia z „Przeglądu Hodowlanego” dotyczące metod hodowli zwierząt za okres ostatnich 

pięciu lat. PTZ, Warszawa 
Praca zbiorowa pod redakcją Zwierzchowskiego L., 1996: Biotechnologia zwierząt. PWN Warszawa 
(wybrane zagadnienia).      
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 laboratoryjno-seminaryjnych – rozwiązywanie zagadnień problemowych 

związanych z pracą hodowlaną.   

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.) 

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


 Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Udział w wykładach 30 10 

Udział w ćwiczeniach 30 24 

Konsultacje 10 10 

Samodzielne przygotowanie się 
do kolokwium  

15 26 

Samodzielne przygotowanie się 
do egzaminu 

15 30 

Sumaryczne obciążenie pracą 
studenta 

100 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 4 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo 

Nazwa w języku angielskim:   Animals Nutrition and Feed Management 

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):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:  drugi 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. dr hab. Maria Osek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Prof. dr hab. Maria Osek, prof. dr hab. Teresa 
Banaszkiewicz, prof. nzw. Alina Janocha, dr 
hab. Anna Milczarek 

Założenia i cele przedmiotu: 

 Głównym celem nauczania przedmiotu jest 
zapoznanie studentów  z fizjologią i biochemią 
żywienia , potrzebami pokarmowymi i zasadami 
żywienia różnych gatunków zwierząt  
gospodarskich przy różnym ich użytkowaniu 
oraz rodzajami, wartością pokarmową  oraz 
przydatnością żywieniową pasz. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Wyjaśnia cele i znaczenie żywienia podstawowych gatunków 
zwierząt gospodarskich 

K_W05 

W_02 

Wymienia rodzaje  składników podstawowych, związków 
mineralnych i witamin oraz opisuje ich budowę i funkcjew 
organizmach zwierzęcych.  

K_W01, K_W03 

W_03 

Zna potrzeby pokarmowe zwierząt gospodarskich i opisuje przebieg 
procesów trawiennych zachodzących w ich przewodzie 
pokarmowym. 

     K_W03 

W_04 
Rozróżnia i charakteryzuje pasze stosowane w żywieniu 
podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich. 

K_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi odpowiednio bilansować dawki pokarmowe dla 
poszczególnych gatunków i grup produkcyjnych zwierząt 
gospodarskich.  

K_U01 

U_02 
Umie zastosować odpowiedni system żywienia zwierząt i dobrać 
pasze, aby uzyskać jak najlepszy produkt żywnościowy. 

K_U03, K_U07, 
K_U11 

U_03 Przewiduje skutki nieprawidłowego żywienia zwierząt.  K_U07, K_U09 



 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość konieczności doskonalenia swojej wiedzy na temat 
nowych osiągnięć z zakresu żywienia zwierząt. 

K_K01, K_K06 

K_02 
Jest świadomy wpływu żywienia na zdrowie, produkcyjność i jakość 
produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego. 

K_K02 

Forma i typy zajęć:  Wykłady i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Ogólna wiedza na temat funkcjonowania organizmów żywych 

Treści modułu kształcenia: 

Rola i znaczenie żywienia zwierząt oraz jego wpływ na ilość i jakość produktów pochodzenia 
zwierzęcego. Rodzaje i zawartość składników podstawowych  w organizmach zwierzęcych i ich 
związek ze składnikami paszy. Budowa białek, tłuszczy i węglowodanów oraz ich funkcje w 
organizmach zwierzęcych. Rodzaje witamin i związków mineralnych  i ich znaczenie dla zwierząt. 
Trawienie i wchłanianie składników pokarmowych u przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych. 
Potrzeby pokarmowe zwierząt gospodarskich i zasady ich bilansowania. Podziały, 
charakterystyka i wartość pokarmowa pasz oraz ich zastosowanie żywieniu poszczególnych 
gatunków zwierząt. Substancje antyodżywcze występujące w paszach i ich wpływ na organizmy 
zwierzęce. Metody poprawy wartości pokarmowej pasz Pasze modyfikowane genetycznie 
(GMO), Preliminarz pasz. 

Literatura podstawowa: 

1. Jamroz D. (red.) – „Żywienie zwierząt i paszoznawstwo”, (3 tomy), Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa, 2001, 2004 i nowe wyd. 2013 III t., nowe wyd.2015 I i II t. 

2. Jeroch H., Lipiec A. – Pasze i dodatki paszowe, PWRiL Warszawa, 2012 
3. Chachułowa J. – „Pasze”, fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa, 1996. 
4. Buraczewski S., Ziołecka A. – „Podstawy żywienia zwierząt i paszoznawstwo”, Omnitech 

Press, Warszawa, 1991. 
5. Ruszczyc Z. – „Żywienie zwierząt i paszoznawstwo”, PWRiL, Warszawa, 1985. 

Literatura dodatkowa: 

1. Dymnicka M., Sokół J.L. – „Podstawy żywienia zwierząt”, Wyd. SGGW, Warszawa, 2001.  
2. Chachułowa J., Skomiał J. – „Żywienie zwierząt i paszoznawstwo”, Wyd. SGGW 

Warszawa, 1994. 
3. Praca zbiorowa – „Ćwiczenia z żywienia zwierząt i paszoznawstwa”, AR Kraków, 1991. 
4. Gawęcki K. – „Ćwiczenia z żywienia zwierząt i paszoznawstwa”, AR Poznań, 1985 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady prowadzone z wykorzystaniem technik multimedialnych (Power Point). 

Ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem rzutnika pisma, komputerów, laboratorium 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie  2 kolokwiów z ćwiczeń oraz zdanie egzaminu z wykładów. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest opanowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w stopniu 
powyżej 51% ze wszystkich form zaliczenia (wykłady, ćwiczenia). 
Stosowana 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 

Elementy i ich waga mająca wpływ na ocenę końcową: 



Sprawdzian z wykładów – 50pkt 
Kolokwia z ćwiczeń – 50pkt 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Udział w wykładach 35 10 

Udział w ćwiczeniach 50 20 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 15 25 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów  
z ćwiczeń 

30 60 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 
z wykładów  

20 35 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 150 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 6 6 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Rozród zwierząt 

Nazwa w języku angielskim:  Animal reproduction 

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):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  trzeci 

Liczba punktów ECTS:  5 

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

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

Założenia i cele przedmiotu: 

Przybliżenie studiującym zagadnień z zakresu 
rozrodu ssaków i możliwości ich praktycznego 
wykorzystania do zwiększania rozrodczości 
samców i samic. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Potrafi objaśnić podstawowe pojęcia i zagadnienia fizjologii i rozrodu 

zwierząt 

KW_01 

W_02 Rozumie przebieg procesów rozrodczych zwierząt gospodarskich i 
domowych 

KW_13 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Umie ocenić stan fizjologiczny zwierzęcia, określić fazę cyklu 
płciowego, zdiagnozować ciążę i określić optymalny moment do 
zapłodnienia 

KU_13 

U_02 Potrafi zastosować techniki diagnostyczne do optymalizacji rozrodu 
zwierząt 

KU_16 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności praktycznych K_K01 

K_02 Rozumie konieczność stałego pogłębiania wiedzy z zakresu rozrodu 
zwierząt gospodarskich 

K_K10 

Forma i typy zajęć: 

wykłady (30 godz.), ćwiczenia (30 godz.), konsultacje (25 godz.) – studia 
stacjonarne 
wykłady (10 godz.), ćwiczenia (20 godz.), konsultacje (30 godz.) – studia 
niestacjonarne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość zagadnień z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt 

Treści modułu kształcenia: 



Układ rozrodczy i jego znaczenie dla zachowania gatunku i funkcjonowania osobnika. Rozwój 

płciowy samców i samic. Gametogeneza. Namnażanie i rozwój komórek płciowych u samców i 

samic. Czynniki determinujące funkcje rozrodcze samców. Cykl płciowy u samic ssaków. 

Hormonalna regulacja cykli płciowych. Synchronizacja i stymulacja funkcji rozrodczych samic. 

Znaczenie odruchów płciowych samców i samic dla stymulacji przemieszczania gamet w układzie 

rozrodczym samicy. Kryteria wyboru momentu krycia lub inseminacji. Biologiczne podstawy 

procesu zapłodnienia. Rozwój zarodka. Przebieg ciąży u ssaków, rozwój błon płodowych i 

wykształcenie łożyska. Mechanizm porodu. Czynniki determinujące przebieg porodu. Okres 

połogu. Poporodowe zmiany w organizmie samicy. Czynniki ograniczające funkcje rozrodcze 

samców i samic. Ocena stanu rozwoju narządów rozrodczych samców i samic - ocena struktury i 

budowy morfologicznej jąder, obserwacja preparatów mikroskopowych. Ocena płodności 

potencjalnej na podstawie badania jajników -obserwacja preparatów mikroskopowych. Techniki 

sterowania cyklem płciowym i podnoszenie wydajności rozrodczej samic. Metody wykrywania rui 

u samic zwierząt gospodarskich. Zastosowanie testów wskaźnikowych i przyrządów 

pomiarowych do oceny fazy cyklu płciowego. Ocena zdolności komórek płciowych do 

zapłodnienia na podstawie testów laboratoryjnych i badań mikroskopowych.Diagnozowanie ciąży. 

Ocena rozwoju zarodka na przykładzie zarodka kurczęcia.Gastrulacja i powstawanie listków 

zarodkowych. Ocena stopnia rozwoju błon płodowych i układu krwionośnego.Ocena przebiegu 

rozwoju płodu.Ocena wpływu ciąży na organizm samicy. Ocena nieprawidłowości rozwoju oraz 

stanów patologicznych zarodka i płodu. Prognozowanie porodu na podstawie wskaźników 

metabolicznych i zmian w zewnętrznych narządach płciowych i w zachowaniu samic. Przeszkody 

porodowe ze strony matki i płodu. Ocena efektywności rozrodu i szacowanie wskaźników 

płodności. 

Literatura podstawowa: 

1. Krzymowski T. (praca zbiorowa) 2007 Biologia rozrodu zwierząt. Cz. 1 Fizjologiczna 
regulacja procesów rozrodczych samicy. UWM w Olsztynie. 

2. Strzeżek J. (praca zbiorowa) 2007 Biologia rozrodu zwierząt. Cz. 2 Biologiczne 
uwarunkowania wartości rozrodowej samca. UWM w Olsztynie. 

3. Morstin J., Reklewska B. 2001. Rozród zwierząt gospodarskich. SGGW, Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

1. Jura Cz., Klag J. 2005: Podstawy embriologii zwierząt i człowieka t.2. PWN Warszawa. 
2. Kuryszko J., Zarzycki J., 1995: Anatomia mikroskopowa zwierząt domowych i człowieka. 

PWN, Warszawa. 
3. Kosiniak-Kamysz K., Wierzbowski S. 2003/2004 Rozród koni. DRUKROL, Kraków. 
4. Monkiewicz J. 1995 Rozród zwierząt gospodarskich. (praca zbiorowa pod red. J. 

Monkiewicza) AR Wrocław. 
5. Rosłanowski K. 1996 Leksykon rozrodu zwierząt. AR w Poznaniu. 
6. Wierzbowski S.1996. Andrologia. Kraków. 
7. Zwierzchowski L., Jaszczak K., Modliński J.A., 1997. Biotechnologia Zwierząt. (praca 

zbiorowa pod red. L. Zwierzchowskiego, K. Jaszczaka i J.A. Modlińskiego) PWN 
Warszawa. 

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% ogólnej liczby punktów 
ze wszystkich form zaliczenia (egzamin, kolokwium). 

 

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 

 
Elementy i ich waga mająca wpływ na ocenę końcową: 
egzamin – 50%, 

      kolokwium – 50%. 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność 
Obciążenie studenta 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Udział w wykładach 30 godz. 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 20 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 25 godz. 30 godz. 

Przygotowanie się do zaliczenia i obecność na 
zaliczeniu ćwiczeń 

20 godz. 40 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu końcowego i 
obecność na egzaminie 

20 godz. 25 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: Chów i hodowla bydła 

Nazwa w języku angielskim:  Cattle  breeding 

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):   I stopnia 

Rok studiów:   2 

Semestr:   3 

Liczba punktów ECTS:   6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Prof. dr hab. Piotr Guliński  

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Prof. dr hab. Piotr Guliński, dr hab. Grażyna 
Niedziałek prof. nzw.; dr hab. Krzysztof Młynek 
prof.nzw. 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
węzłowymi problemami związanymi z chowem i 
hodowla bydła. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Opisuje podstawowe rasy i typy użytkowe bydła. K_W10 

W_02 
Zna podstawowe technologie wykorzystywane wśród różnych grup 
wiekowych bydła przy produkcji mleka lub mięsa wołowego.  

K_W08 

W_03 
Definiuje czynniki wpływające na użytkowość mleczną i mięsną u 
bydła. 

K_W08 

W_04 
Omawia podstawowe ilościowe i jakościowe wskaźniki  związane z 
chowem i hodowlą bydła oraz z produkcją mleka i mięsa wołowego.  

K_W08,K_W18 

W_05 
Charakteryzuje metody oceny wartości użytkowej bydła; rozumie 
znaczenie oceny użytkowości w doskonaleniu bydła. 

K_W15 

W_06 
Charakteryzuje wielkość produkcji i spożycia mleka i mięsa 
wołowego w Polsce i na świecie; wyjaśnia znaczenie chowu i 
hodowli bydła dla gospodarki narodowej. 

K_W19 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi zaprojektować technologię produkcji mleka lub mięsa 
wołowego dostosowaną do określonych warunków środowiskowych 
z uwzględnieniem optymalnych ras bydła. 

K_U01 

U_02 

Potrafi przeprowadzić proste praktyczne procedury odnoszące się 
do oceny parametrów produkcyjno-hodowlanych bydła: ocenę 
poprawności budowy zasadniczych elementów pokrojowych; 
określenie wieku bydła. 

K_U13 

U_03 
Organizuje podstawowe zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne; potrafi 
pozyskiwać mleko od krów; zna technologię mechanicznego 
pozyskiwania mleka oraz techniki doju ręcznego. 

K_U14 



U_04 
Potrafi wykrywać behawioralne oznaki rui u krów; właściwie 
interpretuje znaczenie tego elementu dla efektywności użytkowania 
rozpłodowego u bydła. 

K_U16 

U_05 

Potrafi zaproponować technologię odchowu cieląt i jałowizny z 
przeznaczeniem do produkcji mleka; zna decydujące znaczenie 
siary i preparatów mleko zastępczych dla efektów wychowu cieląt 
oraz techniki ich podawania. 

K_U18 

U_06 

Posiada umiejętność przygotowania pracy inżynierskiej z tego 
obszaru wiedzy; potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną 
dotyczącą problematyki związanej z chowem i hodowlą bydła; 
korzysta z materiałów źródłowych - w tym na poziomie 
podstawowym  z literatury w języku angielskim. 

K_U19,K_U20,K
_U21 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student jest świadomy ograniczeń własnej wiedzy i rozumie 
potrzebę jej uzupełniania. 

K_K01 

K_02 

Student charakteryzuje się wrażliwością wobec problemów  
związanych z utrzymaniem bydła; ma świadomość 
odpowiedzialności za jakość surowców pozyskiwanych od bydła; 
rozumie potrzebę zachowania jego dobrostanu. 

K_K08, K_K09 

K_03 
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; zna ekonomiczne 
ograniczenia związane z produkcją mleka i mięsa wołowego. 

K_K11, K_K05 

Forma i typy zajęć:  Wykłady, ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu fizjologii zwierząt, zoologii, anatomii, mikrobiologii i biochemii 

Treści modułu kształcenia: 

 Pochodzenie i znaczenie gospodarcze bydła na przestrzeni wieków. Stan ilościowy i jakościowy 
pogłowia bydła na świecie. Typy użytkowe, zasady ich wyodrębniania i charakterystyka. Stan 
liczebny i produkcyjność bydła w Polsce na tle krajów europejskich i pozaeuropejskich.  

 Pojęcie pokroju i sposoby jego oceny. Metody subiektywne oceny pokroju i ich znaczenie w pracy 
hodowlanej. Pomiary zoometryczne i indeksy pokrojowe. Możliwości określania wieku i masy 
ciała. Charakterystyka pokroju różnych typów użytkowych i ras bydła. Zalety linearnego systemu 
oceny pokroju bydła mlecznego i jego znaczenie w doskonaleniu budowy zwierząt. Określanie 
wartości hodowlanej zwierząt w zakresie cech pokrojowych.  

 Charakterystyka najważniejszych ras bydła hodowanych na świecie i w Polsce (cechy użytkowe, 
pokrój, metody doskonalenia, znaczenie gospodarcze) – rasy mleczne, mięsne i kombinowane. 
Użytkowanie rozpłodowe bydła. Czynniki genetyczne i poza genetyczne wpływające na wyniki 
użytkowania rozpłodowego buhajów i krów. Niepłodność i jałowość bydła. Użytkowanie 
rozpłodowe buhajów: rodzaje krycia, unasienianie, technika żywienia i utrzymania buhajów. 
Organizacja rozrodu bydła w Polsce. Użytkowanie rozpłodowe krów. Podstawowe wskaźniki 
użytkowości rozpłodowej. Nowoczesne biotechniki i biotechnologie stosowane w rozrodzie u 
bydła i ich wpływ na postęp hodowlany. 

 Przebieg wzrostu i rozwoju. Charakterystyka czynników wpływających na wzrost i rozwój. 
Kontrolowanie przebiegu wzrostu i rozwoju. Technologie stosowane przy odchowie cieląt. 
Znaczenie siary, mleka i preparatów mlekozastępczych. Praktyczne cele wychowu cieląt. 
Wyznaczanie krzywych charakteryzujących wzrost i rozwój jałowizny. Znaczenie prawidłowego 
odchowu dla dojrzałości hodowlanej i produkcyjności mlecznej krów.  

 Użytkowanie mleczne bydła. Pojecie użytkowości mlecznej. Czynniki genetyczne i poza 
genetyczne wpływające na ilość i skład chemiczny pozyskiwanego mleka. Biotechniczne metody 



podnoszenia wydajności mlecznej.  Sposoby produkcji mleka w okresie laktacji i możliwości ich 
oceny. Krzywe laktacyjne. Znaczenie szczytu produkcyjnego dla mleczności w laktacji. 
Charakterystyka głównych wskaźników służących do oceny szybkości oddawania mleka. 
Modelowanie produkcji mleka w laktacji.  

 Zasady i metody przeprowadzenia doju ręcznego i mechanicznego. Automaty udojowe. 
Produkcja mleka w kraju – stan aktualny i perspektywy rozwoju. Czynniki decydujące o jakości 
mleka. Kryteria oceny jakości mleka i sposób zapłaty. Opłacalność produkcji mleka w warunkach 
krajowych.  

 Ocena użytkowości mlecznej krów. Cele i metody oceny. Zasady prowadzenia oceny z 
wykorzystaniem metod A4, AT4 i A8.  Dokumenty wynikowe oceny użytkowości i możliwości ich 
analizowania. Użytkowanie mięsne bydła. 

 Czynniki genetyczne i poza genetyczne wpływające na użytkowość mięsną bydła. Sposoby i 
systemy pozyskiwania mięsa wołowego. Okresy cyklu produkcyjnego żywca wołowego. 
Wskaźniki oceny użytkowości mięsnej bydła. Klasyfikacja tusz wołowych oraz czynniki 
wpływające na jakość produkowanego mięsa. Opłacalność produkcji mięsa wołowego 
w warunkach krajowych.  

 Zasady pracy hodowlanej nad bydłem. Krajowe i zagraniczne programy doskonalenia wartości 
hodowlanej buhajów i krów – założenia, realizacja, wyniki.  Dokumentacja hodowlana (karty 
jałówki – krowy, notes oborowy, rejestr oborowy, księgi hodowlane i rejestry). Metody oceny 
wartości hodowlanej bydła. Wybrane indeksy selekcyjne stosowane w nowoczesnej hodowli 
bydła. Organizacja produkcji przy różnych systemach i kierunkach utrzymania bydła.  

 Pomieszczenia dla bydła. Systemy i kierunki utrzymania bydła. Zasady pielęgnowania bydła. 
Dekoronizacja, usuwanie dodatkowych strzyków, strzyżenie krów. Zasady przeprowadzania 
korekcji racic. Znaczenie stanu racic dla produkcyjności i długowieczności krów. Podstawowe 
zabiegi higieniczne związane z pozyskiwaniem mleka i ich znaczenie dla jego jakości.  

 Organizacja chowu i hodowli bydła w Polsce – stan aktualny i tendencje. Rola i zadania 
Związków Hodowców Bydła w systemie gospodarki rynkowej. 

  Ćwiczenia terenowe 

Literatura podstawowa: 

 Guliński P., 2017: Bydło domowe hodowla i użytkowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN 
Warszawa. 

 Guliński P., Salamończyk E., Młynek K., 2018: Możliwości modyfikacji składu chemicznego 
mleka krów. Wydawnictwo Naukowe UPH w Siedlcach. 

 Kuczaj M., 2016: Hodowla zwierząt organizacja produkcji zwierzęcej. Wydawnictwo 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

 Szulc.,(red) 2016: Hodowla zwierząt. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu. 

 Nowicki B., Jasek S., Maciejowski J., 2014: Rasy zwierząt gospodarskich. Wydawnictwo 
Naukowe PWN Wrocław 

 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. 

Literatura dodatkowa: 

 Magazyn TopAgrar praca zbiorowa., 2017: Mastitis - rozpoznanie, leczenie, profilaktyka.  

 Litwińczuk Z., Grodzki H., 2014: Stan hodowli i chowu bydła w Polsce oraz czynniki 
warunkujące rozwój tego sektora. Przegląd Hodowlany. 

 Pod red. Pawlina E., 2011: Rasy zwierząt gospodarskich. Cz. I. Bydło. Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.  

 Litwińczuk Z., 2011: Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko 



żyjących. Wydawnictwo PWRiL Warszawa.  

 Litwińczuk Z., 2011: Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych. 
Wydawnictwo UP Lublin. 

 Młynek K., 2010: Produkcja Zwierzęca. Cz.2. Rozdz.I – Technologiczne podstawy chowu 
bydła. Wyd. Rea, Warszawa. 

 Jasiorowski H., 2011: Światowe systemy użytkowania bydła czyli za krowim ogonem po 
całym świecie. Wyd. Wielkopolskie Wydawnictwo Rolnicze. 

 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, 2008: 100 lat oceny wartości 
użytkowej bydła w Polsce. Warszawa.  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi; ćwiczenia 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Egzamin pisemny oraz dwa kolokwia w czasie ćwiczeń. Weryfikacja efektów kształcenia w 
zakresie umiejętności następuje na kolokwiach w trakcie ćwiczeń. Weryfikacja efektów 
kształcenia w zakresie wiedzy i kompetencji społecznych następuje na kolokwiach w trakcie 
ćwiczeń i na egzaminie końcowym. 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu 

1.  Uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów z egzaminu pisemnego i z dwóch 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 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność studenta  
Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym: 85 48 

wykłady 35 15 

ćwiczenia 45 28 

konsultacje 5 5 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 85 102 

3. Łączny nakład pracy studenta w ramach przedmiotu 170 150 

Punkty ECTS za przedmiot 6 6 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Przemysł paszowy 

Nazwa w języku angielskim:  Feed industry 

Język wykładowy:  Polski lub angielski 

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):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:    drugi 

Semestr:    czwarty 

Liczba punktów ECTS:     3 

Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu:  

dr hab. Anna Milczarek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  
dr hab. Anna Milczarek, dr hab. Alina Janocha, dr hab. 
B. Olkowski 

Założenia i cele przedmiotu:     

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego/ 
specjalnościowego  WIEDZA 

W_01 
Zna podział i właściwości surowców do produkcji mieszanek 
przemysłowych. 

K_W16 

W_02 

Wykazuje znajomość zasad wprowadzania surowców do 
mieszanek i koncentratów paszowych dla poszczególnych 
gatunków zwierząt. Opisuje zasady bilansowania receptur 
mieszanek i koncentratów paszowych. Omawia korzyści 
wynikające ze stosowania pasz przemysłowych. 

K_W21 

W_03 
Charakteryzuje programy komputerowe optymalizacji receptur 
koncentratów i mieszanek przemysłowych 

K_W22 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi umiejętnie ustalić parametry żywieniowe mieszanek i 
koncentratów dla poszczególnych gatunków zwierząt K_U02 

U_02 
Umie racjonalnie zbilansować receptury mieszanek i 
koncentratów paszowych dla poszczególnych gatunków 
zwierząt 

K_U03 

U_03 
Potrafi ustalić i zalecić formę produkowanej mieszanki dla 
danego gatunku zwierząt 

K_U05 

U_04 
Analizuje i interpretuje nieprawidłowości w doborze  surowców  
oraz parametrach mieszanek. 

K_U02, K_U16 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość potrzeby produkcji pasz przemysłowych dla 
osiągnięcia maksymalnych wskaźników produkcyjnych  

K_K07 

K_02 
Potrafi samodzielnie zaproponować produkcję jak najlepszych 
pasz przemysłowych 

K_K08 

K_03 
Ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w 
zakresie produkcji pasz przemysłowych 

K_K10 



Forma i typy zajęć: Wykłady,  ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo 

Treści modułu kształcenia: 

Wielkość produkcji pasz przemysłowych oraz ich asortyment (świat, UE, Polska). Założenia i akty 
wykonawcze Ustawy o Środkach Żywienia Zwierząt. Zasady produkcji mieszanek (wymagania 
materiałowe, graniczne udziały, parametry żywieniowe). Dodatki mineralne i premiksy. Linie 
technologiczne w produkcji pasz przemysłowych. Kontrola jakości, dystrybucja pasz 
przemysłowych. 

Literatura podstawowa: 

1. Jeroch H. i Lipiec A. (red.), 2013. Pasze i dodatki paszowe. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze 
i Leśne Warszawa.   

2. Jamroz D. (red.), 2013.  Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Paszoznawstwo tom 3, 
Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.  

3. Lipiec A. i Pisarski R. 2010. Paszoznawstwo. AR Lublin. 
4. Grochowicz J.,1996, Technologia produkcji mieszanek paszowych 
5. Matyka S.,2007. Towaroznawstwo materiałów paszowych i dodatków paszowych, AR Lublin. 

Literatura dodatkowa: 

1. Akty normatywne UE w zakresie środków żywienia zwierząt, Ustawa o środkach żywienia 
zwierząt i krajowe akty wykonawcze 

2. Pasze przemysłowe – Kwartalnik. Wydawca  Instytut Zootechniki –PIB. 
3. Normy żywienia poszczególnych gatunków zwierząt. 
4. Grochowicz J,2002, Vademecum dostawców dla przemysłu paszowego, PAGROS Lublin,  
5. Grochowicz J., 1999, Premiksy i mieszanki skoncentrowane, PAGROS Lublin, 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia – zapoznanie z wartością 
pokarmową i przydatnością materiałów paszowych do produkcji mieszanek przemysłowych 
wykorzystywanych w łańcuchu żywnościowym. Bilansowanie receptur mieszanek paszowych dla 
różnych grup zwierząt.   

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie znajomości doboru surowców do mieszanek dla 
poszczególnych gatunków zwierząt   i grup produkcyjnych, optymalizacji receptur za pomocą 
programów komputerowych. 

Forma i warunki zaliczenia:   

  Weryfikacja receptur optymalizowanych przez studenta (sprawozdanie pisemne). 

Zaliczenie pisemne z wykładów oraz  kolokwium w trakcie ćwiczeń. 

Bilans punktów ECTS: 

Forma pracy/Aktywność studenta 
Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 12 

Udział w ćwiczeniach 30 13 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 7 15 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 7 10 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 8 15 



Przygotowanie się do egzaminu i obecność na 
egzaminie 

8 10 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Chów i hodowla trzody chlewnej 

Nazwa w języku angielskim:  Keeping and breeding of pigs 

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):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  trzeci 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr hab. Halina Sieczkowska – prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr hab. Halina Sieczkowska – prof. UPH; dr hab. 
Andrzej Zybert – prof. UPH; dr inż. Krystian 
Tarczyński 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem nauczania jest przekazanie studentom 
podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej 
związanej z chowem, hodowlą, organizacją i 
technologią produkcji trzody chlewnej. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Student zapoznał się z ogólnym znaczeniem gospodarczym  oraz z 
cechami fizjologicznymi świń 

K_W13, K_W19 

W_02 Zna model i formy organizacyjne hodowli i chowu świń  K_W24 

W_03 
Student zapoznał się z ogólną (z założeniami) technologią produkcji 
trzody chlewnej na fermach przemysłowych  

K_W23, K_W24 

W_04 
Student zapoznał się z terminologią i normatywami produkcji 
posługującymi się na fermach przemysłowych 

K_W23, K_W24 

W_05 
Student zapoznał się zasadami programowania produkcji stada świń 
oraz bazy paszowej jak również zna zasady organizacji produkcji 
tuczników na fermach przemysłowych 

K_W08 

W_06 
Student zapoznał się z etiologią świń oraz poznał rasy świń 
hodowanych w Polsce 

K_W10 

W_07 
Student zapoznał się z metodami pracy hodowlanej w stadzie świń, 
z metodami doskonalenia cech użytkowych świń 

K_W15 

W_08 
Student zna metody oceny wartości hodowlanej cech użytkowych 
świń raz zapoznał się z oceną pokroju świń 

K_W15 

W_09 Student zapoznał się z użytkowaniem rozpłodowym knurów i loch K_W13 

W_010 

Student zapoznał się ze specyfiką i zasadami żywienia 
poszczególnych grup produkcyjnych świń oraz z podstawowymi 
uwarunkowaniami wykorzystania składników pokarmowych  z dawki 
pokarmowej dla świń 

K_W16 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Student potrafi zinterpretować znaczenie gospodarcze trzody K_U01 



chlewnej w Polsce oraz posiada umiejętność  uzasadnienia 
predyspozycji trzody chlewnej  do produkcji mięsa 

U_02 
Student potrafi wyliczyć wskaźniki intensywności trzody chlewnej 
oraz scharakteryzować efektywność  produkcji świń w kraju 

K_U04 

U_03 
Potrafi samodzielnie zaprogramować produkcję świń w stadzie z 
uwzględnieniem przyjętych cyklów  i systemów produkcji. 

K_U12 

U_04 
Student umie opracować projekt organizacji produkcji tuczników na 
fermie przemysłowej przy odpowiednio przyjętych założeniach 

K_U12 

U_05 
Potrafi szacować wartość hodowlaną cech rzeźnych i tucznych świń 
metodą przyżyciową , obowiązującą w SKURTCH oraz metodą 
BLUP  

K_U16 

U_06 
Potrafi dokonać pomiarów liniowych i rozbioru tuszy wg metodyki 
obowiązującej w SKURTCH  

K_U16 

U_07 
Posiada umiejętność obsługi i techniki wykonywania pomiaru 
aparatem  ultradźwiękowym  PIG-LOG 105, przeprowadzanej na 
żywym zwierzęciu 

K_U16 

U_08 
Student potrafi  ocenić pokrój świni wg aktualnie obowiązujących 
metod i warunków oceny 

K_U16 

U_09 
Posiada umiejętność znakowania świń, nadawania im nazw oraz 
sprawnego wypełniania dokumentów 

K_U16 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego 
kształcenia, poprzez wprowadzanie nowych treści zgodnie z 
tendencjami współczesnych osiągnięć nauki, mających pełne 
uzasadnienie w zastosowaniu ich w praktyce zootechnicznej 

K_K01; K_K02; 
K_K10; K_K11 

K_02 
Potrafi formułować pytania i opinie na temat hodowli i chowu trzody 
chlewnej w Polsce 

K_K03; K_K04 

Forma i typy zajęć: wykłady, ćwiczenia  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw anatomii i fizjologii zwierząt, jak również ogólnych zagadnień z genetyki i 
metod hodowlanych oraz biologii rozrodu i żywienia zwierząt gospodarskich. Podstawowe zasady 
obchodzenia się ze zwierzętami gospodarskimi 

Treści modułu kształcenia: 

1. Znaczenie gospodarcze produkcji trzody chlewnej. Cechy warunkujące użytkowanie rzeźne 
świń. 
2. Intensywność produkcji trzody chlewnej w Polsce. Wskaźniki charakteryzujące efektywność 
produkcji trzody chlewnej 
3. Formy organizacyjne hodowli i chowu świń w Polsce. Programowanie produkcji stada świń  
4.Przemysłowa technologia produkcji trzody chlewnej. Nazewnictwo, terminologia i nomenklatura 
obowiązująca  w przemysłowej produkcji trzody chlewnej. Organizacja i programowanie produkcji 
w fermach przemysłowych 
5.Pochodzenie świń oraz rasy hodowane w Polsce. 
6.Dynamika wzrostu świń. 
7.Model organizacyjny hodowli i chowu świń w Polsce.   
8.Praca hodowlana w stadzie świń (odziedziczalność cech, metody pracy hodowlanej stosowane 
w praktyce zootechnicznej, kryteria selekcji świń) 
9. Ocena wartości hodowlanej cech tucznych i rzeźnych (metoda przyżyciowa, obowiązująca w 
SKURTCH , BLUP) oraz cech rozrodczych. Ocena pokroju 
10. Metody poprawy i doskonalenia cech użytkowości rzeźnej, tucznej i rozrodczej.  
11. Zasady ewidencji hodowlanej. Warunki wpisu do ksiąg zarodowej hodowli trzody chlewnej. 
Znakowanie i 
nazewnictwo zwierząt. Dokumentacja hodowlana 



12. Użytkowanie rozpłodowe knurów i loch. Dojrzałość płciowa i rozpłodowa. Cykl rujowy (z 
uwzględnieniem  rui właściwej – objawy oraz terminu krycia). Przebieg i warunki porodu. 
Postępowanie ze zwierzętami po porodzie 
13. Zasady i systemy utrzymywania świń 

Literatura podstawowa: 

Babicz M. 2014. Hodowla i chow świń. UP Lublin 

Grudniewska B., 1998:Hodowla i użytkowanie świń. AR-T Olsztyn 

Grudniewska B., 1991: Przewodnik do ćwiczeń z hodowli i technologii produkcji trzody chlewnej. 
ART Olsztyn 

Rekiel A. 2003. Chów ihodowla trzody chlewnej. Wyd. SGGW Warszawa 

Czarnecki R., 2002: Hodowla i technologia produkcji trzody chlewnej . AR Szczecin 

Batorska M, Więcek J. 2015. Chów i hodowla trzody chlewnej. Wyd. SGGW Warszawa 

Literatura dodatkowa: 

Trzoda Chlewna - miesięcznik 

Przegląd Hodowlany – miesięcznik 

Raporty Rynkowe 

Ważniejsze prace naukowe - wyniki bieżące 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnym,  

Ćwiczenia -  treści teoretyczne wspomagane technikami multimedialnymi, filmami wideo 

treści praktyczne – w postaci projektów, zadań, wyliczeń rachunkowych oraz wykonywane 
bezpośrednio na żywym zwierzęciu w chlewni lub wybiegu lub wychłodzonej po uboju tuszy 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W_03,W_04, U_02, U_03, U_04 - sprawdzane będą na pierwszym kolokwium; efekty 
U_05, U_06, U_07 - sprawdzane są na drugim kolokwium; efekty W_08, W_09 - sprawdzane są 
na trzecim kolokwium; efekty W_01, W_07, W_08, W_011, W_012, K_01, K_02 - na egzaminie 
pisemnym w sesji egzaminacyjnej 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie przedmiotu: Zaliczenie ćwiczeń i zdanie egzaminu 

Zaliczenie ćwiczeń: 
1. co najwyżej 2 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach – na studiach 

stacjonarnych 
2. co najwyżej 1 nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach – na studiach 

niestacjonarnych 
3. zaliczone  3 kolokwia na oceny pozytywne zgodnie z przyjmowaną skalą ocen – na 

studiach stacjonarnych 
4. zaliczone  2 kolokwia na oceny pozytywne zgodnie z przyjmowaną skalą ocen – na 

studiach niestacjonarnych 
5. zaliczenie zadań i projektów 
6. zaliczenie ćwiczeń terenowych (praktycznych) – obecność obowiązkowa 

Forma zaliczeń kolokwium: opisowe pytania problemowe 
Poprawa kolokwium: jednorazowa poprawa każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. 



Druga poprawa każdego z kolokwium w sesji egzaminacyjnej przed pierwszym terminem 
egzaminu 
Egzamin:  
pisemny – problemowe pytania opisowe 
3 terminy egzaminu 

Bilans punktów ECTS*: 

 stacjonarne niestacjonarne 

Udział w wykładach 35 15 

Udział w ćwiczeniach 45 28 

Samodzielne przygotowanie się do 
ćwiczeń 

10 15 

Udział w konsultacjach godz. z 
przedmiotu 

10 12 

Samodzielne wykonanie zadań, projektów 10 15 

Samodzielne przygotowanie się do 
kolokwiów 

15 30 

Przygotowanie się do egzaminu i 
obecność na egzaminie 

25 35 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 150 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 6 ECTS 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Chów i hodowla owiec 

Nazwa w języku angielskim:  Sheep of breeding 

Język wykładowy: polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika  

Jednostka realizująca:  
Katedra Hodowli Bydła, Owiec i Oceny Mleka, Instytut Bioinżynierii i 
Hodowli Zwierząt, Wydział przyrodniczy 

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

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

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  trzeci 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Roman Niedziółka prof. nadzw. 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
dr hab. Roman Niedziółka prof. nadzw., dr inż. 
Elżbieta Horoszewicz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów 
podstawowymi pojęciami z zakresu chow i 
hodowli owiec oraz umiejętność dostosowania 
hodowli do warunków ekonomiczno-
społecznych. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna podstawowe typy użytkowe i rasy owiec. K_W10 

W_02 
Zna fizjologiczne i produkcyjne potrzeby owiec. Ma wiedzę z zakresu 
żywienia i rozrodu owiec. 

K_W13, K_W14 
K_W16 

W_03 
Ma wiedzę z zakresu surowców (wełna, skóry, mięso, mleko) 
uzyskiwanych od owiec 

K_W18 

W_04 
Zna organizację gospodarstwa specjalizującego się w hodowli owiec 
oraz rolę, jaką może odegrać w rozwoju obszaru, na którym się 
znajduje 

K_W21, K_W23 

 UMIEJĘTNOŚCI  

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

K_U01 

U_02 
Potrafi zaplanować cykl produkcyjny w stadzie owiec w ciągu roku 
produkcyjnego 

K_U10, K_U11, 
K_U16 

U_03 
Posiada umiejętność zaplanowania różnych technologii odchowu 
owiec z uwzględnieniem surowców od nich pozyskiwanych 

K_U16, K_U18 

U_4 
Potrafi przygotować ustną prezentację dotyczącą różnych grup oraz 
ras owiec oraz projekt owczarni 

K_U20 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość pozytywnego oddziaływania owiec na środowisko 
naturalne. 

K_K09 

K_02 
Potrafi pracować zespołowo oraz organizować zajęcia w 
podgrupach ćwiczeniowych.  

K_K04 



Forma i typy zajęć: 
wykłady (15 godz.), ćwiczenia (40 godz.) 
wykłady (12 godz.), ćwiczenia (25 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: Znajomość podstaw anatomii i fizjologii zwierząt oraz 
podstaw genetyki populacji i dziedziczenia cech. 

Treści modułu kształcenia: 

Pochodzenie i udomowienie owiec. Główne kierunki rozwoju owczarstwa. Geograficzne 

rozmieszczenie na świecie i w Polsce. Aktualna sytuacja w owczarstwie polskim i perspektywy 

jego rozwoju. Gospodarcze i ekonomiczne uwarunkowania oraz geografia produkcji 

podstawowych surowców pochodzenia owczarskiego. Znakowanie i określanie wieku u owiec. 

Typy konstytucyjne użytkowe owiec; reprezentujące je rasy i odmiany, podstawowe dane 

dotyczące poziomu produkcji omawianych zwierząt. Wymagania obowiązujące przy wpisie owiec 

do ksiąg zwierząt zarodowych przy uwzględnianiu różnych kierunków użytkowości. 

Dokumentacja stosowana w wielkostadnej hodowli owiec i sposoby wykorzystania danych w niej 

zawartych dla celów selekcji i doboru. Podstawowe wiadomości o wełnie jako specyficznym 

produkcie hodowli. Skale sortymentów wełny Użytkowość i użytkowanie futrzarskie, kożuchowe i 

smuszkowe owiec. Mleczne użytkowanie owiec; przebieg laktacji, kontrola i metody oceny 

użytkowości mlecznej - wykorzystanie mleczności owiec. Pozyskiwanie i przerób mleka owczego. 

Użytkowość i użytkowanie mięsne owiec; rodzaje tuczu i opasu. Kontrola i ocena użytkowości 

mięsnej (przyżyciowa i poubojowa). Klasyfikacja żywca baraniego i zasady obrotu owcami 

rzeźnymi. Przemysłowe technologie produkcji żywca baraniego ze szczególnym uwzględnieniem 

nowoczesnych technik rozrodu owiec. Specyfika żywienia owiec w powiązaniu z ich 

przeznaczeniem i kierunkiem użytkowości. Dawki pokarmowe i mieszanki pełnoporcjowe dla 

poszczególnych grup żywieniowych w owczarni. Obrót stada owiec (stado użytkowe i zarodowe). 

Preliminarz paszowy. Gospodarka pastwiskowa z punktu widzenia wymagań owiec. Ocena 

użytkowości rozpłodowej owiec. Terminy i systemy krycia; zagadnienia organizacyjno - 

techniczne. Kryteria i metody selekcji owiec; czynniki wpływające na wielkość postępu 

hodowlanego - programy hodowlane. Budownictwo owczarskie i techniczne wyposażenie do 

produkcji owczarskiej. Mechanizacja produkcji owczarskiej. Zabiegi pielęgnacyjne profilaktyka. 

Ważniejsze choroby owiec; ich zwalczanie i profilaktyka. 

Literatura podstawowa: 

1. Niżnikowski R. (red.) – Hodowla, chów i użytkowanie owiec. Wyd. Wieś Jutra 2011. 
2. Lachowski W., Szewczuk M. – Chów i hodowla owiec i kóz. Wyd. ZUT Szczecin 2008 
3. Szeliga W., Kałuża H., Pieniak-Lendzion K., Niedziółka R. – Wybrane zagadnienia z 

chowu i hodowli owiec i kóz. Wyd. AP Siedlce 2001r. 
Literatura dodatkowa: 

1. Przegląd Hodowlany 
2. Wiadomości Zootechniczne 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia wspomagane technikami 
multimedialnymi, zajęcia w terenie. Przygotowanie projektu owczarni według ustalonych założeń. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 



Kolokwium pisemne, projekt owczarni. 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową 
Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Kolokwium pisemne 

Weryfikacja efektów 
kształcenia w zakresie 
wiedzy, umiejętności 
następuje na kolokwium 

KW10 KW13, KW14 
KW16, KW18 

Projekt owczarni 

Weryfikacja efektów 
kształcenia w zakresie 
umiejętności i kompetencji 
następuje podczas wykonania 
projektu 

KU10, KU11, KU16, KU18 

 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: uczestnictwo w ćwiczeniach i uzyskanie, co najmniej 
51% punktów ze wszystkich 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 

Sposób uzyskania punktów: 
1. pierwsze kolokwium: 15 pkt. 
2. drugie kolokwium: 15 pkt. 
3. zajęcia praktyczne 15 pkt. 
4. Egzamin: 55 pkt. 

Poprawy: zgodnie z regulaminem studiów 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność studenta 
Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym   

Udział w wykładach 15 12 

Udział w ćwiczeniach 40 25 

Udział w konsultacjach 5 5 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy, w tym:   

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 10 15 

Samodzielne wykonanie projektu, 
sprawozdania, inne 

1 10 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 18 

Przygotowanie do egzaminu i obecność na 
egzaminie 

10 15 

3. Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 4 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Mechanizacja produkcji zwierzęcej 

Nazwa w języku angielskim:  Mechanization of animal production 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:  Instytut Agronomii 

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

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

Rok studiów:   2 

Semestr:  3 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr inż. Krzysztof Kapela, dr hab. inż. Jan Woliński 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. inż. Jan Woliński, dr inż. Krzysztof Kapela 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

budową i zasadą działania ciągnika rolniczego oraz 

podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych w 

produkcji roślinnej i zwierzęcej.Planowanym 

efektem kształcenia powinno być nabycie przez 

studentów umiejętności regulacja parametrów pracy 

podstawowych narzędzi i maszyn rolniczych oraz 

zasad ich doboru do gospodarstwa. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego/ 
specjalnościowego  WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę z zakresu organizacji pracy i planowania w 
gospodarstwach rolnych 

K_W24 

W_02 
Rozumie znaczenie produkcji zwierzęcej dla gospodarki 
narodowej  

K_W19 

W_03 
Zna organizację gospodarstwa rolniczego i jego wpływ na 
rozwój obszarów wiejskich 

K_W21 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi dobrać środki i narzędzia do zajęć wykorzystując 
technologię informatyczną 

K_U09 

U_02 
Potrafi obsłużyć sprzęt rolniczy i specjalistyczne urządzenia w 
obiektach hodowlanych 

K_U17 

U_03 
Posiada umiejętności związane z różnymi technologiami 
odchowu młodych zwierząt 

K_U19 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01  
Potrafi ustalić hierarchię ważności celów realizowanych 
zadań 

K_K05 

K_02 Rozumie konieczność stałego pogłębiania wiedzy zawodowej K_K10 



Forma i typy zajęć: Wykłady z prezentacją multimedialną, ćwiczenia, dyskusja. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowe wiadomości z zakresu chowu zwierząt gospodarskich. 

Treści modułu kształcenia: 

Kierunki rozwoju mechanizacji rolnictwa w kraju i na świecie. Znaczenie normalizacji w technice.  
Kierunki rozwoju silników spalinowych.Materiały stosowane w budowie maszyn. Części maszyn. 
Niekonwencjonalne źródła energii w rolnictwie.Podstawy eksploatacji maszyn. Narzędzia,  
maszyny i agregaty uprawowe i uprawowo-siewne. Zasady agregatownia maszyn.Mechanizacja 
siewu sadzenia, nawożenia doglebowego i dolistnego. Mechanizacja  ochrony roślin z 
uwzględnieniem biologicznej walki z patogenami. Mechanizacja zbioru zbóż i okopowych. 
Mechanizacja zbioru i przetwarzania zielonek. Maszyny do przygotowania i zadawania pasz. 
Mechanizacja usuwania odchodów. Maszyny i urządzenia do pozyskiwania i schładzania mleka. 
Poidła wykorzystywane w chowie zwierząt. Urządzenia transportowe w rolnictwie. 

Literatura podstawowa: 

1. Dulcet E., Jarmocik E., Mójka K., Ziętara W. 2000. Maszyny i urządzenia w technice rolniczej. 
AT-R Bydgoszcz. 

2. Kozłowska D. 2003. Podstawy mechanizacji. Wiadomości ogólne. Wydawnictwo „Hortpress”. 
3. Kulka A. 2009. Technika w rolnictwie. Wydawnictwo Rea. 
4. Lisowski A. 2008. Podstawy techniki w rolnictwie. Wydawnictwo Rea. 
5. Skrobacki A. 1999. Pojazdy rolnicze. WSiP Warszawa. 
6. Skrobacki A., Ekielski A. 2006. Pojazdy i ciągniki rolnicze. Wydawnictwo Wieś Jutra. 
7. Waszkiewicz Cz. 1998. Maszyny i urządzenia rolnicze. WSiP Warszawa. 
8. Waszkiewicz Cz. 1996. Maszyny rolnicze. Maszyny i urządzenia do produkcji zwierzęcej. 

Część 2. WSiP Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

1. Jarmocik E. 2007. Maszyny i urządzenia rolnicze. UT-P Bydgoszcz.  
2. Kozłowska D. 2003. Mechanizacja rolnictwa cz. 2. Wydawnictwo „Hortpress”. 
3. Kuczewski J., Waszkiewicz Cz. 2007. Mechanizacja rolnictwa. Maszyny i urządzenia do 

produkcji roślinnej i zwierzęcej. SGGW Warszawa. 
4. Katalog ciągników i maszyn rolniczych. PIMR Poznań  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Prezentacje multimedialne, filmy, katalogi maszyn i urządzeń rolniczych,dyskusja. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Pierwsze kolokwium 40% W_01, W_02, W_03 

Drugie kolokwium 40% W_01, W_02, W_03 

Prezentacja 20% W_01, U_01, K_01, W_02,  

W_03, U_02, U_03, K_02 
 

Forma i warunki zaliczenia:   



Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: spełnienie każdego z niżej opisanych warunków: 
1. Uzyskanie co najmniej 2,75 punktów z pierwszego kolokwium 
2. Uzyskanie co najmniej 2,75 punktów z drugiego kolokwium 
3. Uzyskanie co najmniej 1 punkt z prezentacji 

Przedział  punktowy 0-6,25 6,5-7,25 7,5-8,25 8,5-9,25 9,5-10,25 10,5-12 

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

 
Sposób uzyskania punktów: 

1. Kolokwium pierwsze: 5 pkt 
2. Kolokwium drugie: 5 pkt 
3. Prezentacja: 2 pkt 

 
Poprawy: 
Jednorazowa poprawa kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych w tym: 
 

Udział w wykładach 15 
10 

Udział w ćwiczeniach 15 
10 

Udział w konsultacjach 5 
10 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta w 
tym:  

 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 5 
5 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 
15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 
50 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Pszczelarstwo 

Nazwa w języku angielskim:  Beekeeping 

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):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:  2  

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr inż. Dorota Kołodziejczyk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr inż. Dorota Kołodziejczyk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z 
chowem i hodowlą pszczół, znaczeniem ich w 
rolnictwie oraz czynnikami wpływających na 
jakość produktów pszczelich. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę na temat biologii pszczół i ich miejsca w przyrodzie i 
gospodarce człowieka (zapylanie roślin) 

K_W01, 
K_W06, 

W_02 
Zna systemy utrzymania pszczół, zasady organizacji pracy i 
planowania w gospodarstwie pszczelarskim 

K_W08, 
K_W24 

W_03 
Posiada podstawową wiedzę z zakresu technologii pozyskiwania 
produktów pszczelich i ich oceny 

K_W09, 

W_04 
Ma wiedzę na temat genetyki i zasad dziedziczenia cech a także 
metod oceny wartości użytkowej, hodowlanej, zasad prowadzenia 
selekcji i kojarzeń w hodowli pszczół. 

K_W14, 
K_W15 

W_05 Ma podstawowa wiedzę z zakresu zoohigieny pszczół  K_W17 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi dostosować systemy pasieczne do zasobności bazy 
pożytkowej i uwarunkowań ekonomicznych 

K_U01,  
K_U03 

U_02 
Potrafi przedstawić w formie prezentacji, używając zrozumiałego 
języka różne aspekty pszczelarstwa. 

K_U06,  
K_U20 

U_03 
Posiada umiejętność realizacji technik i technologii stosowanych w 
pszczelarstwie i działań związanych z pozyskiwaniem surowców 

K_U14,  
K_U16 

U_04 
Potrafi przeprowadzić procedury związane z wychowem matek 
pszczelich  

K_U18 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Potrafi znaleźć informacje w literaturze i źródłach elektronicznych na 
temat pszczelarstwa 

K_K02 

K_02 
Ma świadomość odpowiedzialności za jakość pozyskiwanych 
produktów pszczelarskich, dobrostanu pszczół i ochrony środowiska 

K_K08 



K_03 
Ma świadomość wpływu pszczół na środowisko naturalne i 
gospodarkę człowieka 

K_K09 

K_04 Rozumie konieczność stałego dokształcania się  K_K10 

Forma i typy zajęć: 
Studia stacjonarne: wykłady (15 godz.) i ćwiczenia (15 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (10godz.) i ćwiczenia (10godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi: zoologia, botanika, metody hodowli 
zwierząt. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Miejsce pszczelarstwa w naukach biologicznych, zarys historii 
2. Rola owadów społecznych w tym pszczół w rolnictwie, ogrodnictwie i ekologii. 
3. Miejsce pszczół wśród owadów: systematyka, gatunki i rasy pszczół. 
4. Morfologia i anatomia trzech kast pszczoły miodnej 
5. Gruczoły i ektohormony, polimorfizm, polietyzm wiekowy 
6. Biologia rodziny pszczelej: organizacja roju i gniazda, matka, truteń i robotnica. 
7. Zmiany biologiczne w rodzinie w czasie roku,  
8. Gospodarka pasieczna - prace w pasiece. 
9. Produkty pszczele 
10. Chów trzmieli i pszczół samotnic na potrzeby ogrodnictwa, sadownictwa i nasiennictwa. 
11. Podstawy genetycznego doskonalenia pszczół. 
12. Praca hodowlana, wychów matek pszczelich i inseminacja. 
13. Ule i inny sprzęt pasieczny, organizacja pasieki 
14. Choroby pszczół: sposoby rozprzestrzeniania, zasady higieny i zapobiegania. 
15. Organizacje pszczelarskie 

Literatura podstawowa: 

Banaszak J. 1987: Pszczoły a zapylanie roślin PWRiL Poznań 
Gliński Z., Rzedziecki J. 1983 Choroby pszczół PWN Warszawa 
Prabucki J. 1998 Pszczelnictwo Albatros Szczecin 
Winston E., O. 1979 Społeczeństwa owadów PWN Warszawa 
Wojtacki M. 1988 Produkty pszczele i przetwory miodowe PWRiL Warszawa 

Literatura dodatkowa: 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład wspomagany technikami multimedialnymi. 

Ćwiczenia w formie zajęć seminaryjno-laboratoryjnych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Dwa kolokwia w semestrze i aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: 
Uzyskanie co najmniej 51 punktów w zaliczeniu pisemnym lub ustnym 
0-50 pkt – ocena 2,0 
51- 60 pkt. – ocena 3,0 
61-70 pkt – ocena 3,5 
71-80 pkt – ocena 4,0 
81- 90 pkt – ocena 4,5 
91-100 pkt – ocena 5,0 



Poprawy zgodne z regulaminem studiów 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność  Obciążenie studenta (godz.) 

 Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 10 

Udział w ćwiczeniach 15 10 

Konsultacje  10 10 

Samodzielna praca studenta 10 20 

Sumaryczne obciążenie pracą 50 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 2 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Technologie produkcji ryb stawowych 

Nazwa w języku angielskim:  Technology of fish production in ponds 

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):  Obowiązkowa 

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

Rok studiów:  II 

Semestr:  4 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Prof. nzw. Bogusław Olkowski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Prof. nzw. Bogusław Olkowski 
Dr inż. Krystian Tarczyński 

Założenia i cele przedmiotu:    

Zapoznanie studiujących z istotą, organizacją, 
zasadami i technologiami produkcji w ryb 
stawach ze szczególnym uwzględnieniem ryb 
karpiowych. Wstępne przygotowanie studenta 
do organizacji i nadzorowania produkcji 
stawowej.   

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego/ 
specjalnościoweg
o  

WIEDZA 

W_01 
Ma wiedze w zakresie budowy anatomicznej, fizjologii i 
środowiska życia ryb w aspekcie ich użytkowania do produkcji 
towarowej 

K_W01 

W_02 
Zna podstawy prawne gospodarki stawowej oraz potrzeby 
środowiskowe i żywieniowe ryb.  

K_W04-13 

W_03 
Zna podstawy organizacji i technologii produkcji ryb w 
stawachze szczególnym uwzględnieniem karpi.  

K_W08- 24 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Rozróżnia główne gatunki ryb stawowych, Potrafidobierać 
technologie produkcji ryb karpiowych w stawach  

K_U01- 04; 

U_02 
Umie zaprojektować i nadzorować produkcję w stawach 
karpiowych 

K_U14-16 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest świadomy możliwości i ryzyka wykorzystania warunków 
środowiskowych do produkcji ryb w stawach 

K_K08- 09 

Forma i typy zajęć: Wykład multimedialny,ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy z zakresu: anatomii i fizjologii zwierząt, żywienia zwierząt i paszoznawstwa  



Treści modułu kształcenia: 

Znaczenie mięsa ryb w żywieniu człowieka. Tradycje stawowej produkcji ryb w Polsce. 
Podstawowe definicje i pojęcia w gospodarce stawowej. Środowisko życia ryb, wymagania 
wodne, flora i fauna w gospodarce stawowej. Gospodarowanie wodą w stawach. Budowa ciała 
ryb. Zarys taksonomii ryb,charakterystyka głównych gatunków ryb stawowych, ich potrzeby 
środowiskowe, różnicowaniei możliwości wykorzystania w produkcji towarowej. Budowa stawu - 
ogólne zasady, budowle i urządzania niezbędne do produkcji.  Gospodarowanie wodą.Zasady 
produkcji  ryb w stawach karpiowych. Podstawy planowania i normowania obsad ryb.Podstawy 
żywienia karpi. Podstawy hodowli tarlaków. Główne technologie produkcji karpi towarowych karpi. 
Odłowy, transport, zimowanie i magazynowanie ryb. Metody oceny i  poprawy wydajności 
stawów.Prace hodowlane, selekcja, linie hodowlane karpia.Harmonogram prac na stawach, 
dokumentacja stawowa, księgi stawowe.Główne problemy w produkcji stawowej,szkodniki 
rybackie, choroby ryb, profilaktyka zdrowia ryb. Aspekty prawne i normalizacyjne.Możliwości 
produkcji innych gatunków ryb w stawach.Nowe trendy w produkcji stawowej. 

Literatura podstawowa: 

Produkcja ryb w małych zbiornikach,  Guziur J., Woźniak M. Wyd. Hoża(2000). Rybactwo 
stawowe, Guziur J. i in. Wyd. Hoża(2003). Hodowla ryb,  Geldhauser F., Gertner P.Tłumaczenie 
J. Stopikowski).Wydawnictwo RM Warszawa. (2008). Karp. Chów i hodowla. Poradnik hodowcy, 
Wojda R., Wyd. IRŚ.(2006).  

Literatura dodatkowa: 

Czasopisma branżowe. Magazyn Przemysłu Rybnego. Normy i akty prawne związane z 
gospodarką stawową. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład problemowy z wykorzystaniem prezentacji  multimedialnych, ćwiczenia –demonstracje, 
wykonywanie zadań obliczeniowych. Zajęcia terenowe - praktyczne w gospodarstwie stawowym. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Test lub zaliczenie ustne. Ocena aktywności studenta w czasie zajęć,  dyskusji. Ocena zleconych 
zadań  obliczeniowych, opracowania w formie prezentacji lub projektu. 

Forma i warunki zaliczenia:   

Zaliczenie pisemne - testowe lub ustne z zakresu wykładów i ćwiczeń. Osiągnięcie efektów z 
wiedzy, umiejętności i kompetencji społ.: 55% ocena =3,0; 60% =3,5;70% =4,0; 80% =4,5; 90% 
=5,0 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność studenta/ Forma pracy 
Obciążenie studenta (godz.) 

Stacjonarne Niestacjonarne 

Udział w wykładach 15  
8 

Udział w ćwiczeniach 15 
10 

Praca własna studenta, przygotowanie do zajęć, 
zaliczenia/egzaminu 

18 
32 

Konsultacje 5 
5 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 
55 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Marketing 

Nazwa w języku angielskim:  Marketing 

Język wykładowy: Polski lub angielski 

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):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:  piąty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. inż. Roman Niedziółka, prof. nadzw. 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. inż. Roman Niedziółka, prof. nadzw. 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem jest poznanie narzędzi marketingu mix 
oraz analiza działań marketingowych na rynku. 
Segmentacja rynku, kanały dystrybucji, 
zachowanie konsumenta na rynku. Analiza 
strategii marketingowych oraz planowanie 
marketingowe producentów. Zachęcenie do 
bieżącego wzbogacania wiedzy z zakresu 
marketingu. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę dotycząca marketingu mix i jego elementów. Opisuje i 
rozumie funkcjonowanie podstawowych źródeł informacji o rynku i 
konsumencie. 

K_W05 

W_02 

Zna zasady strategii marketingowej przedsiębiorstw na rynku oraz 

czynniki wpływające na proces podejmowania decyzji przez 

konsumenta. 
K_W21 

W_03 
Zna strukturę planu marketingowego dla małych i średnich 

przedsiębiorstw. K_W24 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi wykorzystać źródła informacji, oraz narzędzia marketingu mix 
do analizy rynku i klienta.. 

K_U01, K_U03 

U_02 
Posiada umiejętność wykorzystywania odpowiednich metod do 
analizy atrakcyjności sektora.  

K_U04, K_U05 

U_02 
Analizuje strategie marketingowe oraz planowanie marketingowe 
producentów na rynku żywności. 

K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest świadomy rozwoju rynku oraz oddziaływania narzędzi 

marketingowych na współczesnego klienta. Potrafi samodzielnie 
K_K02 



wyszukiwać i śledzić bieżące informacje z różnych źródeł.  

K_02 
Ma świadomość wpływu reklamy i promocji na otoczenie ze strony 
producentów żywności. Potrafi myśleć racjonalnie patrzeć na 
działania marketingowe jako klient.   

K_K08, K_K11 

Forma i typy zajęć: 
wykłady (15 godz.), ćwiczenia (15 godz.) studia stacjonarne 
wykłady (15 godz.), ćwiczenia (15 godz.) studia niestacjonarne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych pojęć z makro- i mikroekonomii 

Treści modułu kształcenia: 

Wprowadzenie; pojęcia, definicje, określenia marketingu. Istota marketingu. Czynniki 
determinujące rozwój marketingu w Europie i na świecie. Marketing mix i jego elementy. Produkt 
jako element marketingu. Cykl życia produktu. Cena jako element marketingu. Zależności między 
ceną, popytem i podażą. Relacje cen a decyzje rynkowe. Segmentacja rynku i jej rola w 
osiąganiu celów marketingowych. Marka jako element marketingu. Dystrybucja towaru jako 
element marketingu. Tworzenie kanałów dystrybucji. Promocja, reklama, sprzedaż osobista, targi 
i public relations, mechanding. Badania marketingowe jako wsparcie procesu decyzyjnego: 
badania ilościowe i jakościowe. Sztuka budowania relacji z klientami. Programy lojalnościowe. 
Metody analizy portfelowej. Analiza macierzy BCG. Punktowa ocena atrakcyjności sektora. 
Metody scenariuszowe. Podejmowaniu decyzji strategicznych. Analiza SWOT kondycji i 
potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa. Plan marketingowy i jego struktura. Zarządzanie i 
planowanie marketingowe w organizacji. Strategie marketingowe w małych firmach. Marketing na 
międzynarodowym rynku. 

Literatura podstawowa: 

Garbarski L. (red.) Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania. Wydawnictwo 
PWE, W-wa 2011. 
Michalski E. Marketing. Podręcznik Akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 2003. 
KotlerPh.  (red.) Marketing . Podręcznik europejski. Wydawnictwo PWE, W-wa 2007. 
Rosa G. (red.) Marketing. Materiały do ćwiczeń . Wydawnictwo C.H.Beck, W-wa 2011. 

Literatura dodatkowa: 

Łaguna M., Rudzewicz A. Marketing i sprzedaż Wydawnictwo UWM Olsztyn 2002. 
Figiel Sz., Kozłowski W., Pilarski St. Marketing w agrobiznesie II. Wydawnictwo UWM, Olsztyn 
2001. 
Czasopisma:  Marketing i Rynek, Marketing w Praktyce 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład: metoda podająca w formie prezentacji multimedialnych 

Ćwiczenia; metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i praktyczna, tj. 
analiza badań marketingowych, opis i projekt produktu, dyskusja. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia studenta to egzamin pisemny. Weryfikacja efektów 
kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności następuje na kolokwium z ćwiczeń. Weryfikacja 
efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych następuje na 
egzaminie. 

Forma i warunki zaliczenia: 



Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:  
Uzyskanie łącznie, co najmniej 51% ogólnej liczby punktów ze wszystkich form zaliczenia 
(egzamin, kolokwia) 
 

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 

 
 
Elementy i ich waga mająca wpływ na ocenę końcową: 
Kolokwium pierwsze 20 pkt 
Kolokwium drugie  20 pkt 
egzamin pisemny–   60 pkt 
Dwie poprawy obu kolokwiów w trakcie zajęć w semestrze. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

Udział w wykładach 15 15 

Udział w ćwiczeniach 15 15 

Udział w konsultacjach 15 10 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy, w tym:   

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 5 10 

Samodzielne wykonanie projektu, 
sprawozdanie, inne… 

  

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 10 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na 
egzaminie 

15 15 

3. Sumaryczne obciążenie pracą 
studenta 

75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Higiena i dobrostan zwierząt 

Nazwa w języku angielskim:  Hygiene and animal welfare 

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):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  trzeci 

Semestr:  piąty 

Liczba punktów ECTS:  7 

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

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
prof. dr hab. Stanisław Kondracki, dr hab. Krzysztof 
Górski 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom 
wiedzy na temat higieny i dobrostanu zwierząt 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_1 Ma podstawową wiedzę z zakresu zoohigieny K_W17 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_1 
Potrafi dostosować technologię produkcji zwierzęcej do określonych 
warunków środowiskowych i uwarunkowań ekonomiczno-
społecznych 

K_U01 

U_2 Potrafi zaprojektować budynki inwentarskie K_U10 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_1 
Zna zasób własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia 
się 

K_K01 

K_2 
Ma świadomość etyki wykonywanego zawodu i potrzebę 
odpowiedzialności za jakość żywności, dobrostanu oraz ochrony 
środowiska 

K_K08 

Forma i typy zajęć: 

Wykłady (15 godz.), ćwiczenia (45 godz.), konsultacje (30 godz.) – studia 
stacjonarne 
Wykłady (10 godz.), ćwiczenia (20 godz.), konsultacje (35 godz.) – studia 
niestacjonarne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość zagadnień z chowu i hodowli zwierząt gospodarskich 

Treści modułu kształcenia: 

Cele i zadania higieny zwierząt. Parametry kształtujące środowisko hodowlane oraz ich wpływ na 
zdrowotność i produkcyjność zwierząt. Ocena i optymalizacja parametrów fizycznych, 
chemicznych i biologicznych powietrza w pomieszczeniach dla zwierząt. Wentylacja i 
wymiarowanie termiczne budynków inwentarskich. Dobrostan zwierząt i kryteria jego oceny. 
Dobrostan zwierząt w aspekcie przepisów prawnych. Minimalne warunki utrzymania zwierząt 
gospodarskich. Wymogi dobrostanu w transporcie zwierząt. Zabiegi sanitarno-higieniczne w 



pomieszczeniach dla zwierząt. Higiena pozyskiwania mleka. Higiena pojenia zwierząt. Zdrowie 
zwierząt i wskaźniki jego oceny. Zabiegi pielęgnacyjno-higieniczne i profilaktyczne w chowie 
zwierząt. Choroby niezakaźne i pasożytnicze oraz zakaźne zwierząt. Zoonozy. 

Literatura podstawowa: 

Kołacz R., Dobrzański Z., 2006.: Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich. Wyd. AR Wrocław 
Kośla T., 2011.: Metodyka badań z higieny zwierząt i prewencji weterynaryjnej. Wyd. SGGW 
Warszawa 
Saba L., Nowakowicz-Dębek B., Bis-Wencel A., 2000.: Ochrona zdrowia zwierząt. Wyd. AR 
Lublin 

Literatura dodatkowa: 

Bielański W., Janowski T., Tarczyński S., 1990.: Weterynaria dla zootechników. Wyd. AR Lublin 
Rokicki E., Kolbuszewski T., 1999.: Higiena zwierząt. Wyd. SGGW Warszawa 
Dobrzański Z., Kołacz R., 1996.: Przewodnik do ćwiczeń z zoohigieny. Wyd. AR Wrocław 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. Ćwiczenia teoretyczne i 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 (trzy kolokwia w semestrze, obejmujące treści programowe 
ćwiczeń), egzaminie pisemnym obejmującym treści programowe ćwiczeń i wykładów. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Uzyskanie co najmniej 51% liczby punktów: z każdego kolokwium i z egzaminu. Zaliczenie 
przedmiotu (na ocenę): średnia arytmetyczna ocen z 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 Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Udział w wykładach: 15 godz. 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach: 45 godz. 20 godz. 

Udział w konsultacjach: 30 godz. 35 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń: 30 godz. 40 godz. 

Przygotowanie się do kolokwiów: 35 godz. 40 godz. 

Przygotowanie się do zaliczenia: 20 godz. 30 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 175 godz. 175 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot: 7 ECTS 7 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Podstawy chowu hodowli koni 

Nazwa w języku angielskim:  Fundamentals ofhorsebreeding andUse 

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):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:   4  

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  prof. zw. dr hab. Marian Kaproń 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr inż. Agata Danielewicz 
Prof. dr hab. Marian Kaproń 

Założenia i cele przedmiotu 

Zapoznanie studentów z podstawowymi 

wiadomościami dotyczącymi koni – ich 

znaczenia gospodarczego i społecznego, ras i 

typów, zagadnienia wzrostu i rozwoju oraz 

teoretycznymi      i praktycznymi aspektami 

hodowli i użytkowania koni. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę dotycząca podstaw hodowli i użytkowania koni oraz 
systemów i technologii ich utrzymania. 

K_W08 

W_02 
Zna zasady bezpieczeństwa w pracy ze zwierzętami wynikające z 
ich fizjologii i uwarunkowań psychicznych. 

K_W10 
K_W19 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Umie wykorzystać wiedzę z zakresu hodowli i użytkowania koni przy 
realizacji technik stosowanych w chowie zwierząt. 

K_U01 

U_02 
Analizuje zasady hodowli koni przy użyciu nowoczesnych technik 
informacyjnych. 

K_U05 
K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest świadomy nieustannego rozwoju w dziedzinie nauk 
hipologicznych i potrzeby uaktualniania zdobytej wiedzy. 

K_K01 
K_K08 

Forma i typy zajęć: 
 
Wykłady i ćwiczenia. 
 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wymagana jest podstawowa wiedza zootechniczna. 



Treści modułu kształcenia: 

 Pochodzenie i udomowienie koni. Historyczny zarys form i rodzajów wykorzystywania koni 
w cywilizacyjnym rozwoju ludzkości. 

 Liczebność oraz struktura światowego i krajowego pogłowia koni. Metody identyfikacji 
koni. 

 Metody bonitacji pokroju koni, pomiary biometryczne, indeksy budowy ciała. 

 Użytkowe oraz pochodzeniowe typy koni oraz reprezentujące je rasy. 

 Rasy koni o międzynarodowym zasięgu hodowlanego oddziaływania. Krajowe rasy i typy 
koni. 

 Rozpłód koni i zasady jego prowadzenia. Metody wychowu źrebiąt i młodych koni oraz ich 
pielęgnacji. 

 Zasady przyuczania i wdrażania koni do użytkowania zaprzęgowego oraz wierzchowego; 
metody treningu koni w zależności od formy ich użytkowania. 

 Praca hodowlana nad końmi i metody jej organizacji. 

 Topografia i nazwy części ciała konia. Identyfikacja koni. Maści, odmiany i oznaki. 
Dziedziczenie maści. Uzębienie konia. Określanie wieku. Znakowanie.  

 Opis graficzny pokroju. Pomiary biometryczne i indeksy. Określanie ciężaru ciała konia na 
podstawie pomiarów. Standardy pomiarowe i ich znaczenie.  

 Pielęgnacja koni. Stosowane narzędzia, technika codziennego czyszczenia koni. Budowa 
i pielęgnacja kopyt.  Różne zabiegi pielęgnacyjne. Warunki transportu koni. Budownictwo 
związane z hodowlą i użytkowaniem koni. 

 Użytkowanie wierzchowe. Typy i budowa ogłowia i siodła. Inny sprzęt użytkowany przy 
jeździe wierzchem. Ubiór jeźdźca. Podstawowe informacje na temat techniki jazdy konnej. 

 Rodzaje sportu jeździeckiego. Podstawowe przepisy jeździeckie. Rodzaje zawodów 
i konkursów. Przeszkody. Zasady budowy parcoursów.  Próby dzielności. Wyścigi konne – 
rodzaje, zasady rozgrywania i ich znaczenie. Konkursy sportowe jako sprawdzian wartości 
użytkowej koni sportowych.  

 Użytkowanie mięsne. Żywienie koni. Budowa przewodu pokarmowego konia. Specyfika 
żywienia koni. Technika układania dawek pokarmowych. 

Literatura podstawowa: 

1. Chów, hodowla i użytkowanie koni. Praca zbiorowa. SGGW Warszawa; 
2. Zwoliński J.: Hodowla koni. PWRiL Warszawa; 
 

Literatura dodatkowa: 

5. Sasimowski E.: Przewodnik do ćwiczeń z hodowli i użytkowania koni. AR Lublin; 
6. Wybrane strony internetowe, które są uaktualniane na bieżąco; 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

 Tradycyjny wykład informacyjny realizowany w formie podającej. 

Ćwiczenia laboratoryjne. Zajęcia terenowe. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia studenta to egzamin pisemny. 

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności następuje na kolokwium z 
ćwiczeń. Weryfikacja  efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych następuje na egzaminie.  

Forma i warunki zaliczenia: 



Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu to uzyskanie łącznie co najmniej 51% ogólnej liczby 
punktów ze wszystkich form zaliczenia (egzamin, kolokwia).  
 

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 

 
Elementy i ich waga mające wpływ na ocenę końcową: 
Kolokwium pierwsze 18 pkt 
Kolokwium drugie  18 pkt 
Egzamin pisemny 50 pkt 
Wykonanie i prezentacja samodzielnego projektu 10 pkt 
Udział w zajęciach terenowych 4 pt 
Poprawy kolokwiów zgodnie z regulaminem studiów. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne niestacjonarne 

4. Liczba godzin kontaktowych, w tym: 55 55 

Udział w wykładach 15 10 

Udział w ćwiczeniach 30 23 

Udział w ćwiczeniach terenowych 5 2 

Udział w konsultacjach 15 20 

5. Liczba godzin samodzielnej pracy, w 
tym: 

45 45 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 5 5 

Samodzielne wykonanie projektu 10 10 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 10 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na 
egzaminie 

20 20 

6. Sumaryczne obciążenie pracą 
studenta 

100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Chów i hodowla drobiu 

Nazwa w języku angielskim:   The poultry breeding and rearing 

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):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   II (drugi) 

Semestr:  IV (czwarty) 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga prof. nadzw. 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga prof. nadzw.,  
Dr hab. Dorota Banaszewska, prof. nadzw. 

Założenia i cele przedmiotu: 

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie 
studentów do pracy zawodowej związanej z 
produkcją drobiarską. Celem przedmiotu jest 
zapoznanie studentów z organizacją i 
kierunkami produkcji drobiarskiej, chowem i 
hodowlą różnych gatunków drobiu. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna podstawowe typy użytkowe i rasy drobiu domowego. K_W10 

W_02 Zna fizjologiczne i produkcyjne potrzeby różnych gatunków drobiu. K_W13 

W_03 Zna podstawy genetyki z zakresu hodowli drobiu. K_W14 

W_04 
Zna podstawowe metody oceny wartości użytkowej i hodowlanej 
oraz zasady prowadzenia selekcji, kojarzeń i krzyżowania różnych 
gatunków drobiu. 

K_W15 

W_05 
Ma podstawową wiedzę z zakresu warunków utrzymania i żywienia 

drobiu. 
K_W08 
K_W16 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Posiada umiejętność realizacji technologii stosowanych w chowie 
drobiu do aktualnych uwarunkowań ekonomiczno-społecznych. 

K_U01 
K_U14 

U_02 
Potrafi wykorzystywać normy żywienia drobiu oraz dostosować 
system żywienia do gatunku i typu użytkowego. 

K_U02 

U_03 
Potrafi projektować budynki drobiarskie oraz ma umiejętność 
wykorzystywania technik stosowanych w produkcji drobiarskiej. 

K_U10 
K_U15 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Zna zasób własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia 
się w zakresie zmian i doskonalenia produkcji drobiarskiej. 

K_K01 

K_02 
Ma świadomość etyki wykonywanego zawodu i potrzebę 
odpowiedzialności za jakość produktów drobiarskich, dobrostanu 
ptaków i ochrony środowiska. 

K_K08 
 



Forma i typy zajęć: 
studia stacjonarne: wykład (20 godz.), ćwiczenia (45 godz.); studia 
niestacjonarne: wykład (14 godz.), ćwiczenia (26 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Znaczenie gospodarcze chowu drobiu, organizacja i kierunki produkcji drobiarskiej.  

2. Charakterystyka rodów, ras i zestawów towarowych kur, kaczek, gęsi i  indyków.  

3. Wybrane zagadnienia z genetyki drobiu.  

4. Specyfika systemów chowu i systemów utrzymania.  

5. Uwarunkowania anatomiczno-fizjologiczne żywienia ptaków gospodarskich.  

6. Czynniki genetyczne i środowiskowe warunkujące nieśność.  

7. Technika lęgów i rozwój embrionalny drobiu grzebiącego i pływającego.  

8. Użytkowanie nieśne kur.  

9. Użytkowanie mięsne kur, kaczek, gęsi, indyków i strusi.  

10. Zasady prowadzenia pracy hodowlanej.  

11. Higiena chowu ptaków i profilaktyka. 

Literatura podstawowa: 

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

Hodowla i użytkowanie drobiu pod red. E. Świerczewskiej, Wyd. SGGW, Warszawa, 1993. 

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

Chów drobiu – pod red. E. Świerczewskiej, Wyd. SGGW, Warszawa, 2008. 

Literatura dodatkowa: 

Polskie Drobiarstwo – miesięcznik 
Wiadomości drobiarskie - dwumiesięcznik 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Tradycyjne wykłady wspomagane prezentacjami multimedialnymi i z elementami dyskusji. 

Ćwiczenia obejmują teoretyczne i praktyczne przedstawienie treści programowych 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Samodzielne rozwiązywanie zadań i problemów, projektowanie budynków dla poszczególnych 
gatunków drobiu, sporządzanie preliminarza paszowego, ocena jaj, lęgi. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Ćwiczenia : na podstawie obecności i aktywności na zajęciach, 2 kolokwia, projekt wg 
następującej punktacji 10p + 2 x 25p + 15p = 75p 

73-75pkt. – bdb;  72-70pkt. -  db plus; 69-65 pkt. – db; 64-60pkt. Dst. Plus; 55-59 pkt. – dst. 

Egzamin ustny : 

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 ustny – max 100pkt. 



Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Udział w wykładach 20 14 

Samodzielne przygotowanie się do wykładów  10 20 

Udział w ćwiczeniach 45 26 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 20 

Udział w konsultacjach  10 10 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 15 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 20 20 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 125 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Chów i hodowla zwierząt futerkowych 

Nazwa w języku angielskim:  Breeding and Rearing of Fur Animals 

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):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  5 

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 modułu jest zapoznanie 
studentów z chowem i hodowlą podstawowych 
gatunków zwierząt futerkowych oraz poznanie 
czynników wpływających na jakość produkcji. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę z zakresu charakterystyki biologicznej i użytkowej 
wybranych gatunków zwierząt futerkowych  

K_W01, 
K_W06 

W_02  
Posiada wiedzę na temat specyfiki kierunków użytkowania 
wybranych gatunków zwierząt futerkowych  

K_W10 

W_03 
Ma wiedzę na temat technologii chowu wybranych gatunków 
zwierząt futerkowych 

K_W08 

W_04  
Ma wiedzę na temat specyfiki rozrodu i żywienia wybranych 
gatunków zwierząt futerkowych   

K_W13, 
 K_W16 

W_05 
Posiada wiedzę na temat specyfiki ochrony zdrowia i organizacji 
hodowli zwierząt futerkowych 

K_W17,  
K_W24,  

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi oszacować wartość użytkową i hodowlaną wybranych 
gatunków zwierząt futerkowych 

K_U16,  

U_02 
Umie zapewnić warunki utrzymania celem uzyskania najlepszych 
wyników odchowu młodych u wybranych gatunków zwierząt 
futerkowych. 

K_U01, 
 K_U14,  
K_U18,   

U_03 
Potrafi zapewnić właściwe żywienie i pielęgnację dla wybranych 
gatunków zwierząt futerkowych chowanych w Polsce 

K_U02,  
K_U11  

U_04 
Umie zorganizować fermę i zapewnić właściwe warunki utrzymania 
zwierząt futerkowych hodowanych w Polsce  

K_U14,  
K_U03 

U_05 
Potrafi zapobiegać chorobom i chronić zdrowie oraz zorganizować 
pracę hodowlaną u wybranych gatunków zwierząt futerkowych   

K_U03,  
K_U12,  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Potrafi definiować znaczenie chowu zwierząt futerkowych dla K_K11,  



gospodarki narodowej i człowieka K_K19 

K_02 
Potrafi wybrać najbardziej optymalne rozwiązania celem uzyskania 
najwyższych dochodów w sferze produkcji rolnej 

K_K05,  
K_K11,  
K_K05 

K_03 
Potrafi ocenić zagrożenia chorobami wynikającymi z kontaktu 
człowieka ze zwierzętami  

K_K09 

K_04 
Student rozumie konieczność poszukiwania nowych rozwiązań w 
zakresie zagospodarowania potencjału ludzkiego 

K_K07,  
K_K05, 

Forma i typy zajęć: 
Studia stacjonarne: wykłady (15 godz.) i ćwiczenia (30 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (10 godz.) i ćwiczenia (10 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi: zoologia, fizjologia zwierząt, 

żywienie zwierząt, metody hodowli zwierząt. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Historia, rola i znaczenie zwierząt futerkowych. 
2. Biologiczna charakterystyka hodowanych gatunków. Budowa  skóry  i  włosa (zajęcia z 

binokularem). Struktura okrywy włosowej (praca z eksponatami). 
3. Charakterystyka pokrojowa lisów, norek, jenotów i tchórzy hodowlanych, odmiany barwne. 

Dziedziczenie barwy okrywy włosowej  u  lisów (praca z eksponatami). Dziedziczenie barwy 
okrywy włosowej  u  norek (praca z eksponatami).  

4. Dziedziczenie barwy okrywy włosowej i innych użytkowych cech u  nutrii,  królików i szynszyli 
(praca z eksponatami). 

5. Rozpłód  zwierząt mięsożernych – specyfika (monoestrycznych).  
6. Wychów  młodych i technologie odchowu  mięsożernych zwierząt futerkowych. 
7. Rozpłód zwierząt roślinożernych, w tym odchów młodych. 
8. Pasze stosowane w żywieniu  zwierząt mięsożernych. Normowanie żywienia dla mięsożernych 

zwierząt futerkowych. 
9. Przyrządzanie   i  zadawanie karmy. Preliminarz   paszowy. 
10. Podstawy żywienia  roślinożernych zwierząt futerkowych. Normowanie pasz dla zwierząt 

roślinożernych (układanie dawki pokarmowej). 
11. Urządzenia fermowe, metody i technologia chowu zwierząt mięsożernych . 
12. Urządzenia fermowe  i metody chowu  zwierząt roślinożernych  (nutrie, króliki  i  szynszyle). 
13. Użytkowanie zwierząt futerkowych, w tym użytkowanie mięsne i wełniste królików. Ocena 

zwierząt i ocena jakości podstawowych surowców pochodzących od zwierząt futerkowych.Ubój 
zwierząt (w tym film VIDEO). 

14. Choroby zwierząt futerkowych  i  zapobieganie. 

15. Ocena  i  podstawy pracy hodowlanej. Dokumentacja hodowlana, znakowanie identyfikacja 

zwierząt i jej wykorzystanie w doskonaleniu oraz zarządzanie stadem zwierząt. Organizacja 

fermy (projekt). 

Literatura podstawowa: 

Barabasz B., 2001: Szynszyle. Hodowla i użytkowanie. PWRiL, Warszawa.. 
Barabasz B., Bieniek P., 2003: Króliki. Towarowa produkcja mięsna. PWRiL Warszawa.  
Bielański P., Niedźwiadek S., Zając J., 1996: Nowoczesny chów królików. Warszawa, 1996, 

Fundacja - Rozwój SGGW. 
Cholewa R., 1988: Chów  i  hodowla  lisów. PWRiL Warszawa.  
Cholewa R., 2000: Chów i hodowla zwierząt futerkowych, AR Poznań. 
Cholewa R., Nowak K. W., Świtoński M., 2003: Amatorski chów królików. AR w Poznaniu, 2003. 
Jarosz S., 1993: Hodowla zwierząt futerkowych. PWN, Warszawa. 
Jarosz S., Rżewski W., 1992: Chów szynszyli. PWRiL, Warszawa. 
Jeżewska G., Maciejowski J., 1986: Hodowla i produkcja zwierząt futerkowych. AR  Lublin. 
Herman W., 1986: Hodowla zwierząt futerkowych.  PWN Warszawa.  



Kopański R., 1981: Chów  nutrii.  PWRiL Warszawa. 
Kopański R., 1980: Racjonalny chów królików. PWRiL Warszawa. 
Kopański R., 1989: Chów królików angorskich. PWRiL Warszawa. 
Kuźniewicz J., Filistowicz A., 1999: Chów i hodowla zwierząt Futerkowych, WAR Wrocław.  
Lisiecki H., Sławoń J., 1981: Hodowla norek.  PWRiL Warszawa. 
Sławoń J., Woliński Z., 1974: Hodowla  lisów. PWRiL Warszawa. 
Praca zbiorowa (pod redakcją Glińskiego Z. i Kostro K.), 2002: Podstawy hodowli lisów i norek. 

Profilaktyka i zwalczanie chorób. PWRiL Warszawa.  
Praca zbiorowa (pod redakcją Gogołka A.), 2011: Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa 

pasz. Zwierzęta futerkowe. Jabłonna, IFiŻW im. Jana Kielanowskiego PAN. 
Wybrane zagadnienia z „Hodowcy Zwierząt Futerkowych” i „Biuletynu Informacyjnego dla 
Hodowców Szynszyli”. 

Literatura dodatkowa: 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi 

Ćwiczenia w formie zajęć laboratoryjno-seminaryjnych – rozwiązywanie zagadnień 
problemowych oraz ćwiczenia laboratoryjne. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Kolokwium pisemne w czasie semestru i aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz kolokwium 
końcowe.  

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie na ocenę  - uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów z zaliczenia pisemnego lub 
ustnego 

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

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność  Obciążenie studenta (godz.) 

 Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 10 

Udział w ćwiczeniach 30 20 

Samodzielne przygotowanie się 
do ćwiczeń   

15 25 

Udział w konsultacjach 15 10 

Samodzielna praca studenta 
(przygotowanie się do 
kolokwiów i zaliczenia) 

50 60 

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:  
Towaroznawstwo surowców i produktów 
pochodzenia zwierzęcego 

Nazwa w języku angielskim:  Commodities raw materials and products of animals 

Język wykładowy:  Polski lub angielski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Zootechnika stacjonarna  

Zootechnika niestacjonarna 

Jednostka realizująca:  Katedra Hodowli Bydła, Owiec i Oceny Mleka    

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

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

Rok studiów:  III 

Semestr:  5 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu:  

dr hab. Krzysztof Młynek, prof. nzw. 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. Krzysztof Młynek, prof. nzw.  

Założenia i 
cele 

przedmiotu: 

Założeniem przedmiotu jest zdobycie i umiejętność wykorzystania wiedzy na 
temat jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego. Rozwijanie i 
ukierunkowanie studentów na istotność znaczenia jakości surowców i produktów 
pochodzenia zwierzęcego dla przetwórstwa i żywienia człowieka oraz 
zastosowanie technik i metod ich oceny. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego/ 

specjalnościowego  
WIEDZA 

W_01 
Zna sposoby oceny podstawowych surowców i produktów 
pochodzenia zwierzęcego oraz zna ich przydatność dla 
przetwórstwa i sposoby wstępnego przetwarzania. 

K_W08 

W_02 
Ma wiedzę na temat jakości surowców i produktów 
pochodzenia zwierzęcego oraz zasad postępowania podczas 
obrotu żywnością pochodzenia zwierzęcego. 

K_W011 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Potrafi prawidłowo charakteryzować żywność i surowce 
pochodzenia zwierzęcego oraz posiada umiejętność 
prawidłowej ich oceny  
i klasyfikacji. 

K_U03 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Ma świadomość roli jaką odgrywa w żywieniu człowieka 
jakość surowców  
i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przejawia za nią 
odpowiedzialność. 

K_K01, K_K04 

Forma i typy zajęć:  Wykład, ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia terenowe 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

Wiedza w zakresie podstawowym chemii i fizjologii zwierząt 



Treści modułu kształcenia: 

Podstawy towaroznawstwa żywności. Kryteria jakości i zagrożenia mogące występować w 
produktach pochodzenia zwierzęcego. Charakterystyka wybranych produktów spożywczych 
(mleko i przetwory mleczne, żywiec wołowy, mięso i produkty mięsne, tłuszcze zwierzęce, 
produkty pszczele). Znaczenie produktów i surowców pochodzenia zwierzęcego w żywieniu 
człowieka. Cechy fizyko-chemiczne, wartość żywieniowa, substancje funkcjonalne i klasyfikacja 
wybranych surowców oraz charakterystyka czynników wpływających na ich jakość . 

Podstawowe metody instrumentalne stosowane do oceny właściwości głównych surowców i 
produktów pochodzenia zwierzęcego. Ocena stanu higienicznego. 

Literatura podstawowa: 

 Sobczyński A., Żmudziński W.: Ocena jakości wybranych produktów spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego. WAE, 2006, Poznań. 

 Świderski F.: Towaroznawstwo żywności przetworzonej, SGGW, 1999. 

 Filipiak M.: Podstawy biochemii dla towaroznawców. UE, Poznań, 2009. 

 Bogdan P. (praca zbiorowa): Towaroznawstwo żywności. Materiały dydaktyczne. UE, 
Poznań. 2009. 

 Krełowska-Kułas M.: badanie jakości produktów spożywczych. PWE, 1993. 

 Litwińczuk A., Litwińczuk Z., Barłowska J., Florek M.: Surowce zwierzęce, ocena i 
wykorzystanie. PWRiL, Warszwa, 2004.  

 Litwińczuk A., Litwińczuk Z., Borkowska D., Barłowska J., Górska A.,: Przewodnik do 
ćwiczeń z oceny  
i wykorzystania surowców zwierzęcych. Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie, 2000. 

 Guderska J., Demianowicz A. (praca zbiorowa): Hodowla pszczół, PWRiL, wyd. 5, 1978. 

 Karpiel Ł., Skrzypek M.: Towaroznawstwo ogólne. AE w Krakowie. 2000. 

Literatura dodatkowa: 

 Gulinski P., Salamończyk E., Młynek K., 2018: Możliwości modyfikacji składu chemicznego 
mleka krów. Wydawnictwo Naukowe UPH w Siedlcach. 

 Litwińczuk Z., (red.) 2012: Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z 
podstawami przetwórstwa. Wydawnictwo PWRiL, Warszawa. 

 Litwińczuk Z., 2011: Surowce zwierzęce i ich jakość. Charakterystyka zwierząt rzeźnych. 
Bydło. [W:] Mięso - podstawy nauki i technologii. Pisula A., Pospiech E., (red.) 
Wydawnictwo SGGW Warszawa 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia 
terenowe 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Kolokwia pisemne: test, forma pytań otwartych, ćwiczenie praktyczne 

Forma i warunki zaliczenia: 

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 

 

       Egzamin pisemny   100 pkt 

Poprawy : zgodnie z regulaminem studiów 



Bilans punktów ECTS 

Aktywność 
Obciążenie studenta ( w godzinach) 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym: 65 35 

Udział w wykładach 30 10 

Udział w ćwiczeniach 30 20 

Udział w konsultacjach 5 5 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w 
tym: 

85 115 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 25 25 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium 25 25 

Przygotowanie się do egzaminu 35 65 

3. Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 150 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 6 ECTS 6 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Ekonomika produkcji zwierzęcej 

Nazwa w języku angielskim:  Economics of animal production 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:  Instytut Agronomii 

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

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

Rok studiów:  trzeci 

Semestr:  piąty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr inż. Agnieszka Ginter 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  Dr inż. Agnieszka Ginter 

Założenia i cele przedmiotu 

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z 
zakresu ekonomiki rolnictwa, w szczególności 
produkcji zwierzęcej 
Zapoznanie z metodami liczenia kategorii 
produkcji, kosztów i dochodów 
Zaznajomienie z podstawowymi działami i 
gałęziami w produkcji rolniczej  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego/ 
specjalnościowego  WIEDZA 

W_01 
Identyfikuje podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomiki i 
organizacji produkcji rolniczej 

K_W01 

W_02 Zna czynniki wpływające na funkcjonowanie rolnictwa K_W02 

W_03 
Wyjaśnia zasady organizacji i rozwoju gospodarstwa 
nastawionego na produkcję zwierzęcą 

K_W03 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Posiada umiejętność obliczenia kosztów i opłacalności w 
produkcji zwierzęcej, potrafi zastosować rachunek 
ekonomiczny 

K_U01 

U_02 Szacuje siłę ekonomiczną gospodarstwa rodzinnego K_U02 

U_03 
Potrafi oszacować zasoby czynników produkcji w 
gospodarstwie rolnym 

K_U03 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności z zakresu 
kosztów i opłacalności produkcji różnych gałęzi i działalności 
w produkcji zwierzęcej 

K_K01 

K_02 
Jest zorientowany odnośnie ryzyka ekonomicznego i 
produkcyjnego wynikającego z prowadzenia produkcji 
zwierzęcej w gospodarstwie rolnym 

K_K02 

Forma i typy zajęć: Wykład (15 godz.), ćwiczenia audytoryjne (15 godz.)  



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

znajomość podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii 

Treści modułu kształcenia: 

Definicja ekonomiki produkcji zwierzęcej 
Miejsce rolnictwa w gospodarce narodowej 
Struktura organizacyjna gospodarstwa rolniczego 
Organizacja gospodarstwa rolniczego 
Czynniki produkcji w rolnictwie.  
Zasoby ziemi oraz ich charakterystyka 
Kategorie produkcji.  
Nakłady i koszty oraz opłacalność produkcji podstawowych działalności w produkcji zwierzęcej 
Dochody w rolnictwie oraz ich obliczanie 
Rachunek ekonomiczny w gospodarstwie rolniczym 
Wskaźniki efektywności gospodarowania 
Organizacja produkcji w gospodarstwie rolniczym 
Charakterystyka ekonomiczno-organizacyjna produkcji roślinnej  
Charakterystyka ekonomiczno-organizacyjna produkcji zwierzęcej 
 

Literatura podstawowa:  
 

1. J. Fereniec : Ekonomika i organizacja rolnictwa  Wyd. Key Text1999 
2. Analiza ekonomiczna gospodarstwa rolniczego w ćwiczeniach i zadaniach. Red. H. Kałuża 

Wyd. Akademia Podlaska, Siedlce 2005r. 

Literatura dodatkowa:  
 

1. L. Goraj, S. Mańko:Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie 
rolnym. Wyd. DIFIN, Warszawa, 2009 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

wykład -  przekaz słowny wspomagany prezentacją multimedialną; ćwiczenia – obliczanie zadań, 
prezentacja wyników, dyskusja 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Zaliczeniowe prace pisemne – W_01, W_02, W_03; U_01, U-02; K_02, U_01, U_03, K_01, 
będące podstawą do uzyskania końcowej oceny zaliczeniowej 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: uzyskanie co najmniej 51 % z prac 
zaliczeniowych, przy uwzględnieniu aktywności studenta na zajęciach z przedmiotu 

Przedział 
punktacji 

( w %) 

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 (godz.) 

 St. stacjonarne St. Niestacjonarne 

Liczba godz. kontaktowych w tym: 
 

 
 

http://www.profit24.pl/autor/Goraj+Lech
http://www.profit24.pl/autor/Ma%C5%84ko+Stanis%C5%82aw


Udział w wykładach 15 10 

Udział w ćwiczeniach 15 10 

Udział w konsultacjach 10 10 

Liczba godz. samodzielnej pracy studenta w tym :  
 

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

20 30 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: 
 Podstawy przedsiębiorczości dla producentów 
rolnych 

Nazwa w języku angielskim:   Entrepreneurship basis for farmers 

Język wykładowy: polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Zootechnika 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

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

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

Rok studiów:   III 

Semestr:  5 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr inż. Agnieszka Ginter 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr inż. Agnieszka Ginter 

Założenia i cele przedmiotu: 

1.Zapoznanie studenta z pojęciem 
przedsiębiorczości oraz jego formami. 
2.Zapoznanie studenta z cechami 
osobowościowymi młodego adepta biznesu. 
3.Zapoznanie studenta ze źródłami 
pozyskiwania informacji o otoczeniu 
gospodarczym oraz źródłami pozyskiwania 
funduszy w biznesie. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_O1 
Zna podstawowe pojęcia, regulacje prawne i ekonomiczne 
dotyczące działalności gospodarczej 

K_W04 

W_O2 
Zna główne cechy gospodarki rynkowej i funkcjonowania 
przedsiębiorstw 

K_W05 

W_O3 
Ma przygotowanie do doskonalenia pracy zawodowej na różnych 
stanowiskach, samodzielnego poszerzania i pogłębiania wiedzy oraz 
zna zasady etyki zawodowej 

K_W22 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_O1 
Potrafi dostosować technologie produkcji zwierzęcej do określonych 
uwarunkowań ekonomiczno - społecznych 

K_U01 

U_O2 
Potrafi przygotować ustną prezentację dotyczącą zagadnień 
zootechnicznych 

 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_O1 
Zna zasób własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia 
się 

K_K01 

K_O2 
Potrafi pracować zespołowo oraz organizować zajęcia w 
podgrupach 

K_K04 

K_O3 Potrafi wykazać się uczciwością i sumiennością w pracy zawodowej K_K06 

K_O4 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy K_K11 



Forma i typy zajęć:  Ćwiczenia – 20/16 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Student zna podstawy ekonomii 

Treści modułu kształcenia: 

Pojęcie i istota przedsiębiorczości 

Ścieżka od pomysłu do całościowej koncepcji pomysłu-istota obserwacji 

Cechy osobowościowe przedsiębiorcy 

Zalety i wady prowadzenia własnej firmy 

Wstępna koncepcja biznesu  

Analiza SWOT 

Wybór formy organizacyjno – prawnej podmiotu 

Źródła pozyskiwania funduszy na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej 

Wybór formy opodatkowania 

Automotywacja i narzędzia motywowania pracowników 

Biznes plan przedsięwzięcia gospodarczego 

Kluczowy dylemat przedsiębiorcy – jak zaistnieć i utrzymać się na rynku? 

Bariery funkcjonowania przedsiębiorstw 

Specyfika przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 

Literatura podstawowa: 

J. Cieślik: Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. Wyd. AiP, Warszawa 
2008  

I. Fis, M. Makiewicz: Własna firma. Przewodnik po świecie biznesu. Wyd. Parkprofit, Bielsko – 
Biała 2006 

M. Laszczak: Kierowanie małą firmą. Tajniki przedsiębiorczości. Wyd. Poltext. Warszawa 2009 

Literatura dodatkowa: 

W .Markowski: ABC small business’u. Wyd. Marcus s.c., Łódż 2004 
G.Michalski, K.Prędkiewicz: Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm. Wyd. C.H.Beck, 
Warszawa 2007 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

przekaz informacyjny i konwersatoryjny, dyskusja moderowana, analiza przypadków, 
praca indywidualna 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Praca pisemna – W_O1, W_O2, W_O3 

Zaliczenie praktyczne –U_O1, U_O2, K_O1, K_O2, K_O3, K_O4 

 

Forma i warunki zaliczenia: 

Pisemne zaliczenie na ocenę: 

1.Uzyskanie co najmniej 51 % punktów z pracy pisemnej  

Przedział 
punktacji 

(w %) 

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 

 

2.W ramach zaliczenia praktycznego student przygotowuje wstępną koncepcję biznesu 
prezentując analizę SWOT 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność studenta St.stacjonarne St.niestacjonarne 

1.Godziny kontaktowe, w tym: 20 20 

Udział w ćwiczeniach  16 16 

Udział w konsultacjach 4 4 

2. Samodzielna praca studenta: 30 30 

Przygotowanie się do pracy pisemnej 10 10 

Przygotowanie się do zaliczenia praktycznego 10 10 

Przegląd literatury przedmiotu 10 10 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: 
Przetwórstwo surowców zwierzęcych w ramach 
działalności rolniczej 

Nazwa w języku angielskim:  Animal raw materials processing in agricultural activity 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika  

Jednostka realizująca:  Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt 

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

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

Rok studiów:  III 

Semestr:  VI 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Andrzej Zybert, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  

Dr hab. Dorota Banaszewska, prof. UPH, dr 
hab. Krzysztof Młynek, prof. UPH, dr hab. 
Roman Niedziółka, prof. UPH, dr hab. Andrzej 
Zybert, prof. UPH, dr inż. Elżbieta Horoszewicz, 
dr inż. Krystian Tarczyński 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom 
wiedzy w zakresie możliwości przetwarzania 
surowców zwierzęcych w ramach działalności 
rolniczej we własnym gospodarstwie. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego/ 
specjalnościowego  WIEDZA 

W_01 
Student zna podstawowe pojęcia, regulacje prawne i 
ekonomiczne dotyczące przetwórstwa surowców zwierzęcych 
we własnym gospodarstwie. 

K_W04 

W_02 
Student rozumie znaczenie jakości surowców zwierzęcych 
oraz zna metody ich przetwarzania. 

K_W18 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student potrafi dostosować technologię przetwórstwa 
surowców zwierzęcych do potrzeb własnego gospodarstwa. 

K_U01 

U_02 
Student ma podstawową wiedzę dotyczącą sprzętu 
wykorzystywanego w przetwórstwie surowców zwierzęcych 

K_U17 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student ma świadomość odpowiedzialności za jakość 
produktów wytwarzanych we własnym gospodarstwie. 

K_K08 

Forma i typy zajęć: 
wykłady (15 godz. studia stacjonarne, 8 godz. studia niestacjonarne), 
ćwiczenia (30 godz. studia stacjonarne, 24 godz. studia niestacjonarne) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Ekonomii, Podstaw hodowli i chowu zwierząt gospodarskich, Towaroznawstwa surowców i 
produktów pochodzenia zwierzęcego 



Treści modułu kształcenia: 

Prawne aspekty przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego we własnym gospodarstwie. 
Surowce wykorzystywane do produkcji przetworów mięsnych. Metody utrwalania surowców 
zwierzęcych. Aparatura wykorzystywana w przetwórstwie mięsa. Metody obróbki termicznej 
surowców pochodzenia zwierzęcego. 
Metody pozyskiwania i oceny jakości surowców pochodzących od małych przeżuwaczy i bydła. 
Klasyfikacja produktów uzyskiwanych z mleka i mięsa pozyskiwanych od małych przeżuwaczy 
oraz bydła. Wykorzystanie mleka krowiego, owczego i koziego jako surowca do produkcji 
popularnych wyrobów mlecznych. Fermentowane napoje mleczne, masło, serwatka. Produkcja 
oraz cechy jakościowe bundzu, bryndzy podhalańskiej i oscypka z mleka owczego. Technologia 
wytwarzania serów twarogowych ipodpuszczkowych. Zasady warunkujące prawidłowy proces 
produkcji serów na poszczególnych etapach technologicznych (mleko surowe, obróbka 
termiczna, tworzenie skrzepu i obróbka gęstwy twarogowej, prasowanie, solenie, dojrzewanie). 
Wykorzystanie podstawowych wyrębów do celów kulinarnych. Ocena sensoryczna mięsa  
pochodzących od owiec i kóz oraz bydła. Sposoby przechowywania i konserwacji produktów jako 
metoda niwelowania sezonowości produkcji. Proekologiczne i ekologiczne metody 
wykorzystywane w produkcji owiec, kóz i bydła. Rynek produktów regionalnych, formy promocji i 
upowszechniania produktów regionalnych na rynkach krajowych i zagranicznych. Ekonomiczne i 
rynkowe prognozy produkcji surowców (żywiec, mleko) w UE. Wytwarzanie regionalnych 
produktów drobiarskich. Jaja jako żywność funkcjonalna. Ekologiczna produkcja drobiarska. 
Porównanie jakości jaj w zależności od systemu chowu kur (zajęcia praktyczne). Porównanie i 
ocena mięsa kurcząt wolno i szybkorosnących oraz mięsa pozostałych gatunków drobiu. 
 

Literatura podstawowa: 

1. Pisula A., Pospiech E. (2011) – Mięso – postawy nauki i technologii; Wydawnictwo SGGW  
2. Fellows P.J. (2009) – Food Processing Technology (3rd Edition); Woodhead Publishing 

Series 
3. Henreich L., Zeltner E. Sery, masło, jogurt, kefir. Wyd. MULTICO, 2009. 
4. Kędzior W. Badanie i ocena jakości produktów spożywczych. Wyd. UE Kraków, 2012. 
5. Litwinczuk A., Litwinczuk Z., Barłowska J,, Florek M. Metody oceny towaroznawczej 

surowców i produktów zwierzęcych. Wyd. UP Lublin 2010. 
6. Jankowski J. 2012, Hodowla i użytkowanie drobiu., PWRiL Warszawa. 
7. Mazanowski A. Nowoczesna produkcja kurcząt brojlerów. 2011. Wydawnictwo Pro 

Agricola, Sp. z o.o. Gietrzwałd 
8. Gilewski R., Janocha A., Tomczyk G., Wężyk S. Nowe trendy w hodowli i produkcji kur. 

2010. OficynaWydawniczaHoża, Warszawa 
9. Majewska T. Drobiarstwo niekonwencjonalne. (2018). Pro Agricola, Warszawa. 

10. Fox P.F., McSweeney P.L.H., Cogan T.M., Guinee T.P. (2004) "Cheese: Chemistry, 
Physics and Microbiology",  wyd. Elsevier Ltd., t.I i II. 

11. Ziajka S. (2007) "Mleczarstwo - zagadnienia wybrane", wyd. UW-M OLsztyn, t.1. 

Literatura dodatkowa: 

Czasopismo: Przegląd Mleczarski, Gospodarka Mięsna 
Polskie Drobiarstwo – miesięcznik 
Informator drobiarski – miesięcznik 
Wiadomości drobiarskie – miesięcznik 
Węsierska i wsp. (2012) Porównanie właściwości wybranych surowych wędlin dojrzewających. 

ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 6 (85), 152 – 166. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnym,  

Ćwiczenia -  treści teoretyczne wspomagane technikami multimedialnymi. 



Treści praktyczne – w postaci projektów, zadań, wyliczeń rachunkowych, wyjazdy studyjne do 
firm pokaz linii technologicznych, warsztaty  - wykonanie produktu  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W01, W02, U01 i U02 sprawdzane będą na kolokwium zaliczającym. 

Forma i sposób zaliczenia:   

Zaliczenie ćwiczeń: 
Zaliczenie ćwiczeń i wykładów z zakresu produkcji bydła, trzody, drobiu, owiec i kóz   
co najwyżej 2 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach;  
zaliczone każde kolokwium na ocenę pozytywną zgodnie z przyjmowaną skalą ocen; zaliczenie 
zadań 
Forma zaliczeń wykładów kolokwium na 7 i 14 zajęciach w semestrze: kolokwium opisowe, test 
uzupełnień oraz wyboru 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 8 

Udział w ćwiczeniach 30 24 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 12 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 6 

Samodzielne wykonanie zadań i sprawozdań 15 15 

Samodzielne przygotowanie się do 
końcowego zaliczenia przedmiotu 

25 35 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: 
Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do 
egzaminu dyplomowego (seminarium dyplomowe) 

Nazwa w języku angielskim:  
Diploma seminar, including the preparation of the thesis and 
preparation for the diploma exam 

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):  I stopnia 

Rok studiów:   III i IV 

Semestr:  VI i VII 

Liczba punktów ECTS:  15 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: 

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

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

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów 
do opracowania prac dyplomowych i egzaminu 
dyplomowego. 
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 autoprezentacji. 
Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma podstawową wiedzę z zakresu technologii i systemów utrzymania 
zwierząt 

K_W08 

W_02 
Ma przygotowanie do doskonalenia pracy zawodowej na różnych 
stanowiskach, samodzielnego poszerzania i pogłębiania wiedzy oraz 
zna zasady etyki zawodowej 

K_W20  
K_W22 

 
Ma wiedze za temat ochrony własności intelektualnej oraz prawa 
autorskiego 

K_W22 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi precyzyjnie zadawać pytania służące pogłębieniu wiedzy 
zootechnicznej oraz umie dobrać odpowiednie narzędzia 
informatyczne do realizacji własnych zadań 

K_U07  
K_U08 

U_02 
Ma umiejętności przygotowania prac inżynierskich w języku 
polskim z wykorzystaniem podstawowych materiałów źródłowych 

K_U19 



 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacji w literaturze i źródłach 
elektronicznych 

K_K02 

K_02 Zna potrzebę stałego pogłębiania wiedzy zawodowej K_K10 

Forma i typy zajęć: 

Stacjonarne: Seminarium 1 - (15 godz.) 
Niestacjonarne: Seminarium 1 - (10godz.) 
Stacjonarne: Seminarium 2 - (15 godz.) 
Niestacjonarne: Seminarium 2 - (10 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowej wiedzy z zakresu 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. Praca inżynierska- metodologia przygotowania. Wybór tematu pracy dyplomowej. 

Problematyka projektu inżynierskiego. Przygotowanie pracy inżynierskiej w zakresie nauk 

zootechnicznych. Zasady konstrukcji pracy dyplomowej. Struktura i plan pracy dyplomowej. 

Piśmiennictwo wybranych zagadnień badawczych, zasady doboru źródeł, cytowanie 

piśmiennictwa. Referowanie przeglądu piśmiennictwa dotyczącego wybranych zagadnień. 

Opracowanie tabel, wykresów, załączników, analiza statystyczna materiału  badawczego.  Zasady 

prezentacji ustnej i prowadzenia dyskusji - sztuka autoprezentacji. Przygotowanie do egzaminu 

dyplomowego. 

Literatura podstawowa: 

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

2. 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 
Artykuły popularno-naukowe – czasopisma 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_W08, K_W20, K_W22, 
K_U07, K_U08, K_U19, 

K_K02, K_K09 

 

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. Prezentowanie tez badawczych i wyników 
badań.Przedmiot kończy się egzaminem (egzamin dyplomowy). 

Bilans punktów ECTS*:    15 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

      - udział w seminarium 1 15 10 

      - udział w konsultacjach 20 30 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w 
tym: 

 

      - studiowanie literatury 30 30 

      - samodzielne przygotowanie prezentacji 30 30 

   

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

      - udział w seminarium 2 15 10 

      - udział w konsultacjach 40 30 

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

  

      - studiowanie literatury 40 50 

      - przygotowanie pracy dyplomowej 135 135 

      - przygotowanie do egzaminu dyplomowego 50 50 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  godz. 375  godz. 375 

Punkty ECTS za przedmiot 15 ECTS 

 

 


