
 

C. Moduły przedmiotowe specjalnościowe: 
 

C1. Specjalność: Hodowla zwierząt 

 

1 Rekreacja konna 

2 Wybrane elementy produkcji mleka  

3 Genetyka molekularnej w hodowli zwierząt 

4 Hodowla zwierząt wolnożyjących 

5 Żywienie a jakość produktów zwierzęcych 

6 Restytucja zwierząt ginących i zagrożonych 

7 Produkcja wieprzowiny wysokiej jakości  

8 Nowoczesne technologie w chowie drobiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Rekreacja konna 

Nazwa w języku angielskim:  Recreation riding 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Zootechnika  

 

Jednostka realizująca:  Katedra Genetyki i Hodowli Koni 

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

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

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:  drugi 

Liczba punktów ECTS:   3  

Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu:  

prof. zw. dr hab. Marian Kaproń 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr inż. Agata Danielewicz , prof. zw. dr hab. Marian 
Kaproń 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie 

studentów z szeroko rozumianą rekreacją konną 

tzn. jeździectwem we wszelkich formach i 

rodzajach. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę dotyczącą rekreacji oraz sposobów gospodarowania 
czasem wolnym oraz zasad dobrostanu i treningu zwierząt. 

K_W01 

W_02 Posiada wiedzę na temat sportu jeździeckiego. K_W11 

W_03 Umie wykorzystać pracę koni w agroturystyce K_W12 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Umie wykorzystać zasoby Internetu w planowaniu imprez 
jeździeckich. 

K_U01 
K_U03 

U_02 Analizuje potrzeby rynku w zakresie rekreacji konnej. 
K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest świadomy potrzeby komunikacji i innymi branżami o zbliżonej 

tematyce działalności. 
K_K07 

Forma i typy zajęć:  Wykład oraz ćwiczenia laboratoryjne i zajęcia terenowe. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wymagana jest podstawowa znajomość terminologii zootechnicznej oraz podstawowych 

aspektów z zakresu hodowli i użytkowania koni. 

Wymagany jest również brak przeciwwskazań zdrowotnych do jazdy konnej. 



Treści modułu kształcenia: 
 

 Terminologia jeździecka. 
 Formy i sposoby rekreacyjnego spędzania czasu wolnego. Wypoczynek aktywny. 
 Rekreacja ruchowa jako (łac.recreo – odnowić, ożywić) – forma aktywności umysłowej lub 

fizycznej podejmowana poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi, domowymi i nauką. 
Stosowana w celu odpoczynku i rozrywki. 

 Zasady bezpieczeństwa i BHP w rekreacji konnej i jeździectwie. Dobrostan zwierząt. 
 Sport rekreacyjny jako forma czynnego odpoczynku i rozrywki. 
 Sporty konne uznane przez Międzynarodowa Federację Jeździecką. Dyscypliny 

olimpijskie: 
 Ujeżdżenie (Historia dyscypliny. Cele ujeżdżenia. Zawody w ujeżdżeniu. Konkursy. Areny 

zawodów. Strój i rząd. Dyscyplina dla niepełnosprawnych. Mistrzowie). 
 Skoki przez przeszkody(Historia dyscypliny. Cele dyscypliny. Zawody w skokach. 

Konkursy. Areny zawodów. Strój i rząd. Mistrzowie). 
 WKKW(Historia dyscypliny. Cele dyscypliny. Zawody w WKKW. Konkursy. Areny 

zawodów. Strój i rząd. Mistrzowie). 
 Powożenie(Historia dyscypliny. Cele dyscypliny. Zawody. Konkursy. Areny zawodów. Strój 

i rząd. Mistrzowie). Niepełnosprawni. 
 Woltyżerka(Historia dyscypliny. Cele woltyżerki. Zawody. Konkursy. Areny zawodów. Strój 

i rząd. Mistrzowie). 
 Rajdy długodystansowe (Historia dyscypliny. Cele.Zawody. Konkursy. Areny zawodów. 

Strój i rząd. Mistrzowie). 
 Reining(Historia dyscypliny. Cele.Zawody. Konkursy. Areny zawodów. Strój i rząd. 

Mistrzowie). 
 Program jeździectwa paraolimpijskiego 
 Zastosowanie koni w działalności agroturystycznej. 
 Zasady organizacji masowych imprez z udziałem koni. 

Literatura podstawowa: 

1. PZJ. Jak nauczać jeździectwa. Akademia Jeździecka 2008; 
2. Zwoliński J.: Hodowla koni. PWRiL Warszawa; 

 

Literatura dodatkowa: 

1. Chów, hodowla i użytkowanie koni. Praca zbiorowa. SGGW Warszawa; 
2. Wybrane internetowe strony tematyczne uaktualniane na bieżąco; 

 
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny, wspomagany foliogramami. 

Ćwiczenia: przedstawianie teoretyczne treści programowych wspomagane i prezentacjami 
multimedialnymi, video. Praktyczne zapoznanie studentów z pracą instruktora rekreacji konnej; 

 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Pozytywne zaliczenie kolokwium oraz prezentacja tematyczna z wykorzystaniem środków 
multimedialnych, aktywność na wykładach i zajęciach laboratoryjnych oraz terenowych. 

 

Forma i warunki zaliczenia: 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_%28dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_cz%C5%82owieka%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nauka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozrywka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Historia_dyscypliny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Cele_uje.C5.BCd.C5.BCenia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Zawody_w_uje.C5.BCd.C5.BCeniu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Konkursy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Areny_zawod.C3.B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Areny_zawod.C3.B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Str.C3.B3j_i_rz.C4.85d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Dyscyplina_dla_niepe.C5.82nosprawnych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Mistrzowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skoki_przez_przeszkody
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Historia_dyscypliny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Konkursy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Konkursy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Areny_zawod.C3.B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Str.C3.B3j_i_rz.C4.85d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Mistrzowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wszechstronny_Konkurs_Konia_Wierzchowego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Historia_dyscypliny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Cele_uje.C5.BCd.C5.BCenia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Zawody_w_uje.C5.BCd.C5.BCeniu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Konkursy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Areny_zawod.C3.B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Areny_zawod.C3.B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Str.C3.B3j_i_rz.C4.85d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Mistrzowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powo%C5%BCenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Historia_dyscypliny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Cele_uje.C5.BCd.C5.BCenia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Zawody_w_uje.C5.BCd.C5.BCeniu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Zawody_w_uje.C5.BCd.C5.BCeniu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Areny_zawod.C3.B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Str.C3.B3j_i_rz.C4.85d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Str.C3.B3j_i_rz.C4.85d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Mistrzowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolty%C5%BCerka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Historia_dyscypliny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Cele_uje.C5.BCd.C5.BCenia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Zawody_w_uje.C5.BCd.C5.BCeniu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Zawody_w_uje.C5.BCd.C5.BCeniu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Areny_zawod.C3.B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Str.C3.B3j_i_rz.C4.85d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Str.C3.B3j_i_rz.C4.85d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Mistrzowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rajdy_d%C5%82ugodystansowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Historia_dyscypliny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Cele_uje.C5.BCd.C5.BCenia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Cele_uje.C5.BCd.C5.BCenia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Konkursy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Areny_zawod.C3.B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Str.C3.B3j_i_rz.C4.85d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Mistrzowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reining
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Historia_dyscypliny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Cele_uje.C5.BCd.C5.BCenia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Cele_uje.C5.BCd.C5.BCenia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Konkursy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Areny_zawod.C3.B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Str.C3.B3j_i_rz.C4.85d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Mistrzowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uje%C5%BCd%C5%BCenie#Mistrzowie


Zaliczenie przedmiotu na ocenę 
Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu to: 
1.  Uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów z dwóch kolokwiów ćwiczeniowych (po 30pkt); 

 

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 

2. Sporządzenie projektu 20pkt; 
3. Pisemne zaliczenie wykładów 20pkt; 
4. Aktywność na wykładach 10pkt; 
5. Aktywność na ćwiczeniach laboratoryjnych 10pkt; 
6. Aktywność na ćwiczeniach terenowych 10pkt; 

Poprawy: zgodnie z regulaminem studiów. 
 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w 
tym: 

- - 

Udział w wykładach 15 10 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 16 

Udział w ćwiczeniach terenowych 6 4 

Udział w konsultacjach 5 15 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy, 
w tym: 

- - 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laborat. 

10 10 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
terenowych 

2 2 

Samodzielne wykonanie projektu 10 19 

Samodzielne przygotowanie się do 
kolokwiów 

9 19 

Samodzielne przygotowanie się do 
zaliczenia wykładów 

9 10 

3. Sumaryczne obciążenie pracą 
studenta 

90 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Wybrane elementy produkcji mleka 

Nazwa w języku angielskim:  Selected elements of milk production 

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):   fakultatywny 

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

Rok studiów:   1 

Semestr:   2 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu:  

Prof. nzw. Grażyna Niedziałek 

Imię i nazwisko prowadzących 
zajęcia: 

Prof. nzw. Grażyna Niedziałek 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
problematyką produkcji mleka, działalnością 
gospodarstw mleczarskich w Unii Europejskiej, 
nawiązaniu do prawidłowego zarządzania stadem bydła 
mlecznego. Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie 
studentów z możliwością sterowania rozrodem w stadzie 
oraz ilością pozyskanego mleka. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę dotyczącą warunków prowadzenia gospodarstw 
mlecznych  w Unii Europejskiej w aspekcie ekonomiki i produkcji 
mleka. 

K_W18,K_W19 

W_02 
Ma wiedzę z zakresu sterowania  wydajnością mleczną i składem 
mleka w powiązaniu z użytkowością rozpłodową  krów.  

K_W015 

W_03 
Zna podstawowe systemy krzyżowania ras jako metody poprawy  
składu mleka, kondycji  zdrowia i płodności krów. 

K_W013,K_W15 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi prawidłowo zarządzać stadem bydła mlecznego, 
wykorzystywać nowoczesne technologie stosowane w chowie i 
hodowli.   

K_U15,K_U17 

U_02 
Potrafi rozwiązywać problemy związane z użytkowaniem stada bydła 
mlecznego i możliwości zapobiegania im. 

K_U01 

U_03 
Potrafi wykorzystać systemy ochrony wysokowydajnych stad bydła 
oraz zapobiegać chorobom i spadkom mleczności. 

K_K01, K_U16 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_ 01 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. K_K04,K_K06 

K_02 
Potrafi organizować stanowisko pracy i współpracować w grupie 
produkcyjnej. 

K_K06,K_K11 

Forma i typy zajęć:  Wykłady, ćwiczenia  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu  hodowli bydła mlecznego. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Problemy wysokowydajnych stad bydła mlecznego . Użytkowanie mleczne krów, 
długość laktacji a produkcja mleka. 



2. Przegląd systemów utrzymania krów mlecznych w kraju i na świecie . Nowoczesna 
technologie i innowacje stosowane w hodowli bydła mlecznego i pozyskiwanie mleka. 

3. Długość użytkowania i przyczyny brakowania krów. Elementy pracy hodowlanej nad 
bydłem. Ocena genomowa w populacji bydła mlecznego.  

4. Wpływ żywienia na ilość i jakość pozyskiwanego mleka. Żywienie krów 
wysokomlecznych. Wykorzystanie krzywej laktacji w żywieniu krów.  

5. Genetyka molekularna i możliwości jej wykorzystania w hodowli bydła mlecznego. 
Organizacja genomu bydła, ekspresja genów i ich znaczenie w regulacji funkcji gruczołu 
mlecznego.  

6. Wpływ techniki na dobrostan bydła mlecznego, Ustawodawstwo unijne i polskie 
dotyczące dobrostanu zwierząt. 

7. Jakość mleka. Możliwości sterowania składu chemicznego mleka. Rola i znaczenie 
higieny w produkcji mleka.  

8. Postępowanie z mlekiem po udoju. Polskie i europejskie normy dotyczące jakości 
mleka. Mikrobiologia mleka. 

9. Mleko jako żywność funkcjonalna. Skład mleka i jego właściwości prozdrowotne. 
Możliwości wykorzystania cech mleka w technologii przetwórczej. 

10. Determinanty opłacalności w produkcji mleka. Ekonomiczne aspekty występowania 
mastitis. Strategia walki z mastitis. 

11. Charakterystyka przemysłu mleczarskiego. Rozwój mleczarstwa w Polsce i na świecie. 
Kierunki wykorzystania produktów mlecznych. 

12. Zaliczenie. Ćwiczenia terenowe. 

Literatura podstawowa: 

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

 Leszczyński B.,2011: Podstawy biochemii z elementami biochemii żywności. Wydawnictwo 
UPH Siedlce. 

 Lipiński U., 2010: Bioinżynieria produkcji mleka surowego UW w Poznaniu 2010. 

 Litwińczuk Z., 2012: Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych. 

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

Literatura dodatkowa: 

 Nawrocki L., 2009: Technika a dobrostan bydła. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:  

Kolokwium pisemne. 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie 

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

 

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

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

 
       Zaliczenie pisemne   100 pkt 
Poprawy : zgodnie z regulaminem studiów 

Aktywność Obciążenie studenta ( godz.) 

 stacjonarne niestacjonarne 

 Wykłady 
15 

 
10 



 Ćwiczenia 15 10 

Konsultacje 10 10 

Samodzielne przygotowanie się do 
ćwiczeń 

5 10 

Samodzielne przygotowanie się do 
kolokwium 

5 10 

Sumaryczne obciążenie pracą 
studenta 

50 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Genetyka molekularna w hodowli zwierząt 

Nazwa w języku angielskim:  Molecular genetics in animal breeding 

Język wykładowy: Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Zootechnika  
 

Jednostka realizująca:   Katedra Genetyki i Hodowli Koni 

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

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

Rok studiów:  1 

Semestr:  2 

Liczba punktów ECTS:  3 

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

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

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z podstawowymi 
narzędziami genetyki molekularnej i ich 
zastosowaniem we współczesnej biotechnologii 
zwierząt. Organizacją genomu zwierząt oraz 
wybranymi technikami rozdziału, charakterystyki 
i detekcji kwasów nukleinowych. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W01 
Ma pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania genomu 
organizmów. 

K_W06 

W02 
Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu technik genetyki molekularnej 
stosowanych we współczesnej biotechnologii.  

K_W07 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 
Potrafi zastosować podstawowe narzędzia genetyki molekularnej w 
badaniach laboratoryjnych.  

K_U06, K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

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

Forma i typy zajęć: 
Wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, demonstracja wybranych 
technik molekularnych. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowe zagadnienia z genetyki zwierząt i biochemii zwierząt. Opanowane podstawowe 
wiadomości z zakresu funkcjonowania organizmu zwierzęcego oraz procesów dziedziczenia. 
Znajomość struktury kwasów nukleinowych i podstawowych procesów biochemicznych 
organizmu. 

Treści modułu kształcenia: 



Organizacja genomu zwierząt. Genom jądrowy, chloroplastowy, mitochondrialny. Mapowanie 
genomów zwierząt gospodarskich. Markery genetyczne - klasy markerów. Metody identyfikacji 
markerów genetycznych. Izolacja kwasów nukleinowych z różnych tkanek. Podstawowe 
narzędzia genetyki molekularnej. Identyfikacja mutacji genowych. Transformacja genetyczna 
mikroorganizmów i możliwości ich wykorzystania w produkcji zwierzęcej. Etyczne aspekty 
prowadzenia eksperymentów biotechnologicznych. Wprowadzenie do epigenetyki. 

Literatura podstawowa: 

1. Węgleński P. Genetyka molekularna. PWN, Warszawa, 2006 i wydania późniejsze. 
2. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L., Genetyka – krótkie wykłady. PWN, 2006. 
3. Nowak Z. Gruszczyńska J. Wybrane techniki i metody analizy DNA. Wydawnictwo SGGW, 

Warszawa, 2007. 
4. Buchowicz J. Biotechnologia molekularna. PWN, Warszawa, 2006. 

Literatura dodatkowa: 

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

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

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

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Kolokwium, projekt, zaliczenie zadań praktycznych w laboratorium. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Skala ocen 

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

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

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

Bilans punktów ECTS*: 

St. stacjonarne 

Udział w wykładach –15 godz. 

Udział w ćwiczeniach –30 godz. 

Udział w konsultacjach – 5 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń–10 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium –15 godz. 

Razem – 75 godz. 

Razem – 3 pkt.  ECTS 

St. niestacjonarne 

Udział w wykładach –10 godz. 

Udział w ćwiczeniach – 10 godz. 

Udział w konsultacjach – 5 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń– 25 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium –25 godz. 

Razem – 75 godz. 

Razem – 3 pkt.  ECTS 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Hodowla zwierząt wolno żyjących 

Nazwa w języku angielskim:  Free-livinganimal husbandry 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:   Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt 

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

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

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  trzeci 

Liczba punktów ECTS:   2 

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

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

Założenia i cele przedmiotu 
Zapoznanie z zasadami i typami hodowli 
zwierząt wolno żyjących 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W01 
Zna podstawowe wymogi i przepisy dotyczące dobrostanu w hodowli 
zwierząt wolno żyjących  

K_W11 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 
Zna metody wpływające na efektywność rozrodu zwierząt wolno 
żyjących 

K_U04 

U02 
Umie dobierać żywienie w zależności od gatunku, płci, wieku i stanu  
fizjologicznego zwierząt wolno żyjących 

K_U06 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 
Świadomie przestrzega wymogów UE w zakresie chowu i hodowli 
zwierząt wolno żyjących 

K_K04 

K02 
Ma świadomość konieczności ciągłego pogłębiania specjalistycznej 
wiedzy z zakresu hodowli zwierząt wolno żyjących 

K_K01 

Forma i typy zajęć: wykłady , ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych pojęć po zajęciach z zoologii z ekologią oraz łowiectwa 

Treści modułu kształcenia: 

Znaczenie hodowli zwierząt wolno żyjących w Polsce i na świecie. Przepisy prawne dotyczące 
hodowli zamkniętych zwierząt. Modele hodowli zwierząt dzikich. Hodowla zwierząt dzikich do 
celów reintrodukcji i ochrony zagrożonych gatunków. Hodowla żubra w stadach zachowawczych i 
wolnościowych. Fermowa hodowla jeleniowatych. Zagrodowa i klatkowa hodowla zająca szaraka. 
Hodowla rezerwatowa i stajenna konika polskiego. Hodowla wilka w parkach i rezerwatach. 
Hodowla wolierowa bażanta, kuropatwy i sokoła wędrownego. Hodowla fermowa bobra 
europejskiego. Problemy rozrodu zwierząt dzikich w hodowlach zamkniętych. Ocena stanu 



zdrowotnego populacji zwierząt wolno żyjących.  

Literatura podstawowa: 

1. Fruziński B. 2002: Gospodarka łowiecka Wyd. Łowiec Polski  
2. Brzuski P., Bonczar Z., 1999: Restytucja sokoła wędrownego w Polsce. PZŁ, Warszawa 
3. Żurowski W., 1983: Rozmnażanie się bobrów europejskich w warunkach fermowych. 

PWN, Warszawa 
4. Bereszyński A., Skrzypczak A., 2003: Wilk (CanislupusLinneaus, 1758) w Polsce w 

warunkach hodowlanych. Wyd. AR Poznań 

Literatura dodatkowa: 

1. Brzuski P., Kulczycka A., 1999: Bóbr – symbol powrotu do natury. PZŁ, Warszawa 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, zajęcia terenowe w gospodarstwie 
specjalizującym się w hodowli jeleni i danieli. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia odbędzie się na podstawie dwóch zaliczeń: cząstkowego i 
końcowego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności 
na wykładach i uzyskanie co najmniej po 51 punktów z zaliczenia cząstkowego i końcowego. 
 

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: 
I kolokwium – 50 % 
II kolokwium– 50 % 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność 
Obciążenie studenta 

studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 godz. 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach 15 godz. 10 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 15 godz. 25 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz. 50 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 2 ECTS 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Żywienie a jakość produktów zwierzęcych 

Nazwa w języku angielskim:  Nutrition and products animal quality 

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):  fakultatywny 

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

Rok studiów:  II 

Semestr:  3 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr hab. Anna Milczarek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Anna Milczarek 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z wpływem żywienia 
(wartość pokarmowa dawki, rodzaj paszy, 
dodatki paszowe) na cechy jakościowe (cechy 
chemiczne, fizyczne i organoleptyczne) oraz 
właściwości prozdrowotne mleka, mięsa , jaj. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Wymienia rodzaje produktów zwierzęcych i definiuje pojęcie jakości  
tych produktów. 

K_W04; K_W09 

W_02  
Wyjaśnia cel modyfikowania składu dawek pokarmowych dla 
poszczególnych gatunków i grup produkcyjnych zwierząt 
użytkowych.  

 
K_W04; K_W09 

W_03 
Wie jaki jest wpływ nadmiaru lub niedoboru podstawowych 
składników pokarmowych dawki, rodzaju pasz, dodanego tłuszczu 
czy dodatków paszowych na jakość mleka, mięsa i jaj. 

K_W04; K_W09 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Umie wprowadzić odpowiednie zmiany (system żywienia, rodzaj 
paszy, dodatki mineralno – witaminowe i inne) w żywieniu zwierząt 
aby poprawić cechy jakościowe danego produktu zwierzęcego. 

K_U01 

U_02 
Potrafi przewidzieć skutki danego czynnika żywieniowego na jakość 
produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego. 

K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest świadomy ciągłego śledzenia osiągnięć naukowych z zakresu 
żywieniowego modyfikowania produktów zwierzęcych w kierunku 
prozdrowotnym. 

K_K01 

K_02 
Ma pełną świadomość wpływu  produktów zwierzęcych wysokiej 
jakości na zdrowie człowieka.  

K_K04 

Forma i typy zajęć: Wykłady i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Podstawy żywienia zwierząt i paszoznawstwo, Dodatki paszowe. 

Treści modułu kształcenia: 

Rodzaje, produkcja i spożycie produktów zwierzęcych w Polsce i na świecie oraz ich 
znaczenie w żywieniu człowieka. Pojęcie jakości produktów żywnościowych oraz czynniki 
wpływające na ich jakość. Możliwości modyfikacji składu mleka krów przez ich żywienie. 
Składniki  funkcjonalne mleka. Czynniki wpływające na wartość odżywczą wołowiny oraz  
jagnięciny i koźlęciny oraz możliwości poprawy tej wartości poprzez żywienie. Żywienie jako 
czynnik modyfikujący cechy jakościowe (skład chemiczny, cechy fizyczne, cechy 
organoleptyczne) mięsa wieprzowego i drobiowego. Jakość jaj a żywienie kur niosek. Wpływ 
dodatku tłuszczu do pasz na skład tłuszczu zwierzęcego. Dodatki paszowe jako czynniki 
modyfikujące cechy jakościowe produktów zwierzęcych. Wpływ żywienia na jakość produktów 
odzwierzęcych, w aspekcie bezpieczeństwa żywności. 

Literatura podstawowa: 

1. Świderski F., 2009, Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, WNT, Warszawa. 
2. Jamroz D. 2017, praca zbiorowa, Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. t 1,2,3., PWN, 

Warszawa. 
3. Litwińczuk Z., 2004, Surowce zwierzęce ocena i wykorzystanie, PWRiL, Warszawa. 

 

Literatura dodatkowa: 

1. Publikacje popularno – naukowe: 
Przegląd hodowlany, 

Bydło, 
Trzoda chlewna,  
Polskie Drobiarstwo 

2.  Inne publikacje naukowe (polskie i zagraniczne) 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi (Power Point). 

Ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem rzutnika pisma, komputerów, laboratorium 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie ćwiczeń w formie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez studenta na  
wcześniej zadany temat oraz zaliczenie pisemne. 

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 
 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 10 

Udział w ćwiczeniach 15 10 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 7 5 

Samodzielne przygotowanie się studenta do 
zaliczenia kolokwiów z ćwiczeń 

13 15 



Samodzielne przygotowanie się studenta do 
egzaminu 

 10 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 50 

Punkty ECTS za przedmiot 
2 2 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Restytucja zwierząt ginących i zagrożonych 

Nazwa w języku angielskim:  Restitution of dying and endangered animals 

Język wykładowy: Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Zootechnika  
 

Jednostka realizująca:   Katedra Genetyki i Hodowli Koni 

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

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

Rok studiów:  2 

Semestr:  3 

Liczba punktów ECTS:  2 

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

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

Założenia i cele przedmiotu: 

Przedstawienie potrzeby ochrony 
bioróżnorodności roślin i zwierząt 
wykorzystywanych we współczesnej hodowli. 
Zapoznanie ze sposobami i metodami ochrony. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W01 
Rozumie konieczność utrzymania bioróżnorodności zwierząt i 
konieczności restytucji ginących gatunków.  

K_W12 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 
Potrafi wytypować rodzime rasy zwierząt gospodarskich do 
określonych profili produkcji.  

K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 Zna zasób swojej wiedzy, potrafi ją pogłębiać. K_K01 

Forma i typy zajęć: Wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Opanowane podstawowe wiadomości z zakresu funkcjonowania zwierząt w ekosystemach oraz z 
zakresu dziedziczenia cech i użytkowania zwierząt gospodarskich. 

Treści modułu kształcenia: 

Lista CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild  Fauna and Flora. 
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody - The World Conservation Union, IUCN.  Kryteria 
wyboru gatunków do objęcia ochrona prawną. Krajowe i światowe projekty restytucji ras i 
gatunków wymarłych. Krajowe i światowe projekty restytucji ras zagrożonych wyginięciem. 
Projekty ochrony ras zwierząt użytkowych wg kryteriów: stopień zagrożenia gatunku; sposób 
ochrony istniejącej populacji, restytucja, reintrodukcja; zasięg (międzynarodowy, krajowy, 
regionalny); Metody genetyczne stosowane przy restytucji ginących ras i gatunków. Hodowle 
zachowawcze. Sposoby odtwarzania ras objętych ochroną. Możliwości produkcyjne 
współczesnych ras. Skutki specjalizacji ras w różnych warunkach środowiskowych. Skutki utraty 



genów „ważnych” dla zwierząt. Wykorzystanie rzadkich ras zwierząt w hodowli amatorskiej i 
zachowawczej.  

Literatura podstawowa: 

1. Higgs P.G., Attwood T.K.:  Bioinformatyka i ewolucja molekularna. WN PWN. 2.  
2. Litwińczuk Z.: Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących. 

PWRiL 2011. 
3. Żuk B.: Genetyka populacji i metody hodowlane. PWRiL 2011. 
4. Wybrane internetowe strony tematyczne: www.redlist.org., www.biodiv.org., www.cites.info.pl., 

www.fao.org., http://dad.fao.org., wwf.pl/projekty/cites.php., www.minrol.gov.pl., 
www.ekoportal.gov.pl., www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl., 
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/index.php., .... 

Literatura dodatkowa: 

1. Konwencja o Różnorodności Biologicznej, 1992. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski 
na lata 2007-2013. 

2. Paulin A.S.: Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2004. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

Ćwiczenia przedmiotowe, praca w grupach, dyskusja. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Ocena projektu i aktywności podczas zajęć. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Skala ocen 

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

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

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

Bilans punktów ECTS*: 

St. stacjonarne 

Udział w wykładach –15 godz. 

Udział w ćwiczeniach – 15 godz. 

Udział w konsultacjach – 5 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń–  5 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium – 10 godz. 

Razem – 50 godz. 

Razem – 2 pkt.  ECTS 

St. stacjonarne 

Udział w wykładach –10 godz. 

Udział w ćwiczeniach – 10 godz. 

Udział w konsultacjach – 10 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń–10 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium – 10 godz. 

Razem – 50 godz. 

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

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Produkcja wieprzowiny wysokiej jakości 

Nazwa w języku angielskim:   Pork production with high quality of meat 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika  

Jednostka realizująca:   Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Oceny Mięsa 

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

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

Rok studiów:  drugi 

Semestr:   trzeci 

Liczba punktów ECTS:  2 

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

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr inż. Krystian Tarczyński, Prof. nzw. Halina 
Sieczkowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem nauczania jest przekazanie studentom 
podstawowej wiedzy na temat produkcji 
wieprzowiny wysokiej jakości poprzez 
zastosowanie odpowiedniej strategii 
postępowania hodowlanego uwzględniającego 
uwarunkowania środowiskowe i genetyczne 
gwarantujące produkcję wysokomięsnych 
tuczników o wzorcowej jakości mięsa oraz 
eliminację odchyleń w jakości wieprzowiny. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W1 
Student zapoznał się ze znaczeniem mięsa w żywieniu człowieka 
oraz z pojęciem jakości  mięsa 

K_W04; K_W06; 
K_W09; K_W10; 

K_W13 

W2 
Student zapoznał się z sektorami i wymaganiami rynku mięsnego 
oraz preferencjami konsumentów w zakresie jakości mięsa 

K_W09; K_W10 

W3 
Student zapoznał się z uwarunkowaniami genetycznymi i 
środowiskowymi cech jakości mięsa oraz metodami jego poprawy 

K_W09; K_W10 

W4 
Student zna właściwości fizykochemiczne, sensoryczne oraz 
wyróżniki określające przydatność technologiczną mięsa 
wieprzowego 

K_W09; K_W10 

W5 
Student zna odchylenia jakości mięsa wieprzowego oraz metody ich 
diagnozowania 

K_W09; K_W10 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U1 
Student posiada umiejętność śledzenia i interpretowania przemian 
egzogennych i endogennych zachodzących w mięsie wieprzowym 

K_U01; K_U06; 
K_U08 

U2 
Student potrafi laboratoryjnie oznaczyć wyróżniki jakości mięsa 
wieprzowego 

K_U01; K_U06; 
K_U08 

U3 
Student potrafi praktycznie wyodrębnić wady mięsa w oparciu o 
różne kryteria jego diagnozowania 

K_U01; K_U06; 
K_U08 



U4 
Student posiada umiejętność scharakteryzowania monitoringu „on-
line” jakości mięsa wieprzowego 

K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K1 
Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego 
kształcenia. 

K_K01 

K2 

Potrafi formułować pytania i opinie na temat produkcji wieprzowiny 
wysokiej jakości poprzez zastosowanie odpowiedniej strategii 
postępowania hodowlanego uwzględniającego uwarunkowania 
środowiskowe i genetyczne gwarantujące produkcję 
wysokomięsnych tuczników o wzorcowej jakości mięsa 

K_K01; K_K04 

Forma i typy zajęć:  wykłady, ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Fizjologia zwierząt, genetyka zwierząt, żywienie zwierząt, hodowla zwierząt. optymalizacja 
produkcji wieprzowiny 

Treści modułu kształcenia: 

 Mięso w żywieniu człowieka 
Sektory i wymagania rynku mięsnego oraz preferencje konsumentów w zakresie jakości mięsa 
kulinarnego i przetwórczego 
Pojęcie jakości mięsa. Metabolizm poubojowy – przemiany egzogenne i endogenne w mięsie 
wieprzowym 
Właściwości fizykochemiczne, sensoryczne oraz przydatność technologiczna mięsa wieprzowego.  
Zmiany wyróżników technologicznych w mięsie wieprzowym.  Określanie wyróżników jakości oraz 
właściwości technologicznych i funkcjonalnych mięsa wieprzowego 
Odchylenia jakości mięsa wieprzowego oraz częstość i przyczyny ich występowania. Metody 
diagnozowania odchyleń jakościowych mięsa wieprzowego oraz możliwość ich wykorzystania w 
praktyce 
 Metody określania i kryteria wyodrębniania poszczególnych typów mięsa wadliwego i ich 
identyfikacja (pH1 i R1; pH1 i pH24; EC2 i pH24) 
Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe cech jakości mięsa  
 Model genetyczny tucznika wysokomięsnego o dobrej jakości mięsa 
 Metody poprawy jakości mięsa na drodze genetycznej oraz optymalizacji warunków 
środowiskowych (obrót przedubojowy, ubój, system chłodzenia półtusz) 
Monitoring „on-line” jakości mięsa wieprzowego oraz programy premiowania producentów za 
produkcję surowca wysokiej jakości 

Literatura podstawowa: 

Pisula A, Pospiech E. Mięso – podstawy nauki i technologii. 2011. Praca zbiorowa. Wydawnictwo 
SGGW 

Przybylski W., Hopkins D., 2016.: Genetic and Environmental Factors. CRC Press 

Koćwin-Podsiadła M., Krzęcio E., Kurył J., Pospiech E., Grześ B., Zybert A.,  Sieczkowska H., 
Antosik K., Łyczyński. 2004. Wpływ form polimorficznych wybranych genów na mięsność oraz 
właściwości fizykochemiczne i funkcjonalne tkanki mięśniowej. Postępy genetyki molekularnej 
bydła i trzody chlewnej. Praca zbiorowa pod redakcją prof. M. Świtońskiego. Wyd. AR Poznań 

Koćwin-Podsiadła M., 1993:Metody wykrywania mięsa wadliwego u świń. Monografia nr. 26 

WSR-P Siedlce. 

Koćwin-Podsiadła M., Kurył J., Przybylski W., 1993:Fizjologiczne i genetyczne tło występowania 
wad wieprzowiny indukowanych stresem. Prace i materiały zootechniczne. Monografia 44. s.5-31. 

Zwierzchowski L., Świtoński M. 2009. Genomika bydła i świni. (rozdział 5 i 7.4) 

Koćwin-Podsiadła M., 1996:Efekt genów głównych HALn i RN- w zakresie jakości wieprzowiny. 



Seminarium międzynarodowe „Postęp hodowlano-produkcyjny a ilość i jakość surowca 
mięsnego”. AR Poznań. s.36-37. 

Koćwin-Podsiadła M., 1996:Efekt intensywnej selekcji świń a jakość mięsa. I Konferencja 
naukowa:”Rasy rodzime świń”. AR Poznań. s.51-65. 

Koćwin-Podsiadła M., 1998:Genetyczne i żywieniowe czynniki modyfikujące jakość wieprzowiny. 
Seminarium z cyklu:”Związki nauki z praktyką”. Polagra 1998. s.173-216. 

Koćwin-Podsiadła M., 1999:Wpływ czynników genetycznych na jakość mięsa wieprzowego. II 
Międzynarodowa konferencja. „Rola klasyfikacji EUROP jako czynnika poprawy jakości surowca 
wieprzowego”. 

„Dobrostan zwierząt –cel sam w sobie czy środek poprawy ekonomiki produkcji” Materiały II 
Ogólnopolskiego Zjazdu Producentów Trzody Chlewnej, Poznań, 2003 

Literatura dodatkowa: 

Gospodarka Mięsna-miesięcznik 

Hoduj z głową - miesięcznik 

Raporty rynkowe 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnym,  

Ćwiczenia -  treści teoretyczne wspomagane technikami multimedialnymi, filmami wideo 

treści praktyczne – w postaci, zadań, wyliczeń rachunkowych oznaczeń i pomiarów 
laboratoryjnych wykonanych w laboratorium 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

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

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie przedmiotu: Zaliczenie ćwiczeń i wykładów 

Zaliczenie ćwiczeń: 
1. co najwyżej 2 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (1 nieusprawiedliwiona 

nieobecność na studiach niestacjonarnych) 
2. obecność na zajęciach  laboratoryjnych 
3. zaliczone  1 kolokwium z części ćwiczeniowej na oceny pozytywne zgodnie z przyjmowaną 

skalą ocen 
4. zaliczone  1 kolokwium z części wykładowej na oceny pozytywne zgodnie z przyjmowaną 

skalą ocen 
Forma zaliczeń kolokwium zarówno z ćwiczeń, jak i wykładów: test uzupełnień 
Obydwa kolokwia odbywają się w ostatnim tygodniu semestru 
Poprawa kolokwium: Pierwsza i druga poprawa każdego z kolokwium w sesji egzaminacyjnej 

Bilans punktów ECTS: 

 stacjonarne niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 godz. 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach 15 godz. 10 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 3 godz. 5 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 5 godz. 



Samodzielne wykonanie zadań, oznaczeń 
laboratoryjnych 

5 godz. 5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów i 
końcowego zaliczenia przedmiotu 

10 godz. 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz. 50 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Nowoczesne technologie w chowie drobiu 

Nazwa w języku angielskim:  Modern technologies inpoultry production 

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):  fakultatywny 

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

Rok studiów:  II 

Semestr:  3 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. nzw. Barbara Biesiada-Drzazga 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Prof. nzw. Barbara Biesiada-Drzazga 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi i 
niekonwencjonalnymi technologiami 
stosowanymi w chowie wybranych gatunków 
drobiu 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Zna technologię produkcji mięsa drobiowego z uwzględnieniem 
poszczególnych gatunków ptaków domowych 

K_W04 

W_02 
Ma wiedzę z zakresu technologii produkcji jaj i produktów 
drobiarskich 

K_W04 

W_03 
Zna podstawowe wymogi i przepisy dotyczące zoohigieny i 
dobrostanu ptaków domowych 

K_W11 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi wykorzystywać nowoczesne technologie w produkcji mięsa 
drobiowego i jaj 

K_U06 
K_U08 

U_02 
Zna zasady żywienia w krytycznych momentach produkcji różnych 
gatunków drobiu 

K_U06 

U_03 
Umie dostosować produkcję drobiarską do wymogów i zasad 
zoohigieny zgodnie z wymogami UE 

K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Świadomie przestrzega wymogów UE w zakresie chowu i hodowli 
drobiu grzebiącego i pływającego  

K_K04 

K_02 
Ma świadomość konieczności ciągłego pogłębiania specjalistycznej 
wiedzy z zakresu chowu i hodowli różnych gatunków drobiu  

K_K01 

Forma i typy zajęć: Wykłady, ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

podstawowa wiedza z zakresu chowu i hodowli drobiu 



Treści modułu kształcenia: 

Organiczna produkcja jaj spożywczych i mięsa drobiowego. Chów kur stad towarowych w 
klatkach nowego typu. Chów kur stad towarowych na podłogach jedno- i wielopoziomowych. 
Chów kaczek na stawach.  Organizacja chowu rzadkich gatunków drobiu (bażanty, perlice, kurki 
ozdobne). Stosowanie w żywieniu ptaków dodatków niekonwencjonalnych (żwirek krzemowy, 
węgiel drzewny, czosnek, imbir, cynamon, anyż itp.). 

Literatura podstawowa: 

Majewska T. Drobiarstwo niekonwencjonalnie. 2006. Oficyna Wydawnicza Hoża, Warszawa 

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

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

Literatura dodatkowa: 

Polskie Drobiarstwo – miesięcznik 
Informator drobiarski - miesięcznik 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Aktywny udział w zajęciach praktycznych i samodzielne projekty 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Samodzielne wykonywanie zadań i projektów, aktywność na zajęciach wskazująca na rozumienie 
treści programowych, inicjatywa własna. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Na podstawie obecności i aktywności na zajęciach (10 pkt.), kolokwium (30 pkt.) projekt (10 pkt.). 
Ocena końcowa – suma uzyskanych punktów na 50 możliwych : 

30-34 pkt. dostateczny; 

35-38 pkt. dostateczny plus; 

39 -43 pkt. dobry; 

44-47 pkt. dobry plus 

48-50 pkt. bardzo dobry. 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 10 

Udział w ćwiczeniach 15 10 

Udział w konsultacjach 2 2 

Opracowanie projektu 3 3 

Przygotowanie do i udział w 
egzaminie/zaliczeniu 

10 20 

Przygotowanie do zajęć 5 5 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 50 



Punkty ECTS za przedmiot 2 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 


