
C. Moduły przedmiotowe specjalnościowe: 
 

C3. Specjalność: Terapeutyczne i hobbystyczne   

użytkowanie zwierząt 

 

 

1 Psychologia i tresura zwierząt towarzyszących z animaloterapią 

2 Żywienie zwierząt  towarzyszących 

3 Profesjonalna hodowla i pielęgnacja psów i kotów 

4 Akwarystyka i terrarystyka 

5 Drób ozdobny w hodowlach amatorskich 

6 Profesjonalne hodowle i pielęgnacja gryzoni 

7 Higiena i dobrostan zwierząt  towarzyszących 

8 Hodowle zwierząt in-situ ex-situ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: 
Psychologia i tresura zwierząt towarzyszących z 
animaloterapią 

Nazwa w języku angielskim:  Psychology and animals' training concurrent from animal therapy 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:  
Katedra Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy, 
Katedra Genetyki i Hodowli Koni, Instytut Bioinżynierii i Hodowli 
Zwierząt, Wydział Przyrodniczy 

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

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

Rok studiów:   drugi 

Semestr:  drugi 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr inż. Elżbieta Horoszewicz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
dr inż. Elżbieta Horoszewicz, dr inż. Agata 
Danielewicz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z 
podstawowymi pojęciami związanymi 
zoopsychologią, elementami tresury zwierząt 
towarzyszących oraz animaloterapią 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Student ma podstawową wiedzę z zakresu zoopsychologii oraz 
sposobów szkolenia zwierząt, przygotowania ich do pracy w terapii z 
ludźmi. 

K_W04, K_W11 

W_02 
Zna organizację pracy zoopsychologa i tresera zwierząt oraz 
animaloterapeuty. 

K_W15 

W_03 
Ma wiedzę z zakresu terapeutycznych właściwości zwierząt, oraz 
zagrożeń związanych z animaloterapią 

K_W11 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Umie wykorzystać zdobytą wiedzę w profesjonalnej obsłudze 
zwierząt terapeutycznych. 

U01, U02, U04 

U_02 
Analizuje i samodzielnie dąży do pogłębiania zdobytej wiedzy na 
temat zwierząt w służbie człowieka, potrafi korzystać z różnych 
źródeł informacji. 

U04 

U_03 

Potrafi przeprowadzić selekcję w doborze zwierząt 
wykorzystywanych w animaloterapii, z zachowaniem specyfiki 
wynikającej z potrzeby pacjenta oraz różnic gatunkowych miedzy 
zwierzętami. 

U01, U06, U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego 
kształcenia. 

KK01 

K_02 Potrafi wykorzystać własną wiedzę i umiejętności KK06 

Forma i typy zajęć: wykłady , ćwiczenia, pokazy z udziałem zwierząt 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Dobra znajomość anatomii i fizjologii zwierząt, podstawy genetyki. Znajomość podstawowych 
pojęć w zakresie wiedzy zootechnicznej 

Treści modułu kształcenia: 

Rodzaje zachowań społecznych zwierząt. Rozwój psychiczny młodych osobników, różnice w 



nabywaniu różnych umiejętności. Proces socjalizacji wewnątrzgatunkowej. Patologia zachowań – 

zaburzenia i ich eliminacja. Rodzaje terapii i charakterystyka i możliwości wykorzystania. 

Charakterystyka chorób wpływających na wystąpienie niektórych zaburzeń w zachowaniu. 

Charakterystyka i różnice w systemach szkolenia zwierząt. Dostosowanie pracy do 

indywidualnych predyspozycji i możliwości zwierząt. Nauka wybranych zachowań. Generalizacja 

zachowań, utrwalanie i utrzymywanie wyuczonych zachowań. Samodzielne planowanie tresury 

oraz rozwiązanie przykładowych problemów w zachowaniu zwierząt towarzyszących. 

Charakterystyka animaloterapii. Cele i założenia. Najpowszechniejsze formy animaloterapii w 

Polsce i Europie. Specyfika jednostek chorobowych usprawnianych poprzez formy terapii ze 

zwierzętami. Gdzie można prowadzić pracę terapeutyczną z udziałem zwierząt. Wybrane rodzaje 

animaloterapii: Hipoterapia – konie, felinoterapia – koty, dogoterapia – psy, onoterapia (zajęcia z 

osłem) i delfinoterapia. Metody, formy i zasady pracy wykorzystywane podczas zabaw i ćwiczeń z 

udziałem zwierząt. Ciekawostki terapeutyczne: sylwoterapia, apifitoterapia, herboterapia; 

kumysoterapia i inne mniej powszechne formy terapii z udziałem zwierząt bądź produktów 

pochodzenia zwierzęcego.  

Literatura podstawowa: 

1. Volker Arzt, Immanuel Birmelin – Takiejak my. Czy zwierzęta mają świadomość?. Grupa 
wydawnicza Bertelsmann media 2001. 

2. Linda P. Case – Pies, zachowanie, żywienie i zdrowie. Galaktyka 2010. 
3. Joel Dehasse – Agresja u psów. Galaktyka 2006. 
4. Tadeusz Kaleta, Katarzyna Fiszdon – Wybrane zagadnienia z genetyki i zachowania się 

psów. Wyd. SGGW 2002. 
5. Geringer H. (1998): Możliwości użytkowania koni w gospodarstwach agroturystycznych 

[w:] Zrównoważony rozwój turystyki wiejskiej – idee, działania, efekty. Mat. konfer. VI 
ogólnopolskie Syp. Agroturystą. CDiEwR. Kraków; 

6. Graja S. red. Terapie w agroturystyce. MTP i AR w Poznaniu. Poznań; 
7. Jujka G. (2006): Kynoterapia (dogoterapia) – uzdrawiający kontakt z psem [w:] Majewski 

J., Graja S. red. Terapie w agroturystyce. MTP i AR w Poznaniu. Poznań; 
8. Kałużny E. (2006): Apifitoterapia w żywieniu, profilaktyce i leczeniu [w:] Majewski J.,  
9. Palmowska K. (2007): Hipoterapia i onoterapia we wczesnej pomocy dzieciom 

niepełnosprawnym. Akademia Pedagogiczna. Kraków; 

Literatura dodatkowa: 

1. TempleGrandin, Catherine Johnson – Zrozumieć zwierzęta. Media Rodzina 2011. 
2. Janusz Kuźniewicz, Grzegorz Kuźniewicz – Metody szkolenia i sposoby użytkowania 

psów. Wyd. Ak. Rol. Wrocław 2005. 
3. Karen Pryor – Najpierw wytresuj kurczaka. Media Rodzina 2004. 
4. James Serpell – W towarzystwie zwierząt. Państwowy Instytut Wydawniczy 1999. 
5. Beaksiewicz N., Czy zwierzęta potrafiąleczyć? Terapie z udziałem zwierząt wspomagające 

rehabilitacje osób niepełnosprawnych, praca zbiorowa pod red. Bekasiewicz N., Przyjaciel, 
Warszawa, 2008. 

6. Franczyk A., K. Krajewska, J. Skorupa, Baw się poprzez animaloterapię, Kraków 2012;  

ISBN: 978-83-7587-951-3, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia wspomagane technikami 
multimedialnymi, zajęcia w terenie – wyjazd na wystawę psów 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 



Kolokwium pisemne, uczestnictwo w zajęciach praktycznych. 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową 
Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Kolokwium pisemne 

Weryfikacja efektów 
kształcenia w zakresie 
wiedzy, umiejętności 
następuje na kolokwium 

K_W04, K_W11, K_W15, 
K_W11 

Zajęcia praktyczne 

Weryfikacja efektów 
kształcenia w zakresie 
umiejętności i kompetencji 
następuje podczas wykonania 
projektu zajęć z udziałem 
zwierząt oraz treningu 
przygotowującego 

U01, U02, U04, U06, U08 

 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: obecność na 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. zajęcia praktyczne 20 pkt 
3. Zaliczenie końcowe: 15 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 30  

Udział w ćwiczeniach 45  

Udział w konsultacjach 5  

2. Liczba godzin samodzielnej pracy, w tym:   

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 5  

Samodzielne wykonanie projektu, 
sprawozdania, inne 

5  

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 5  

Przygotowanie do egzaminu i obecność na 
egzaminie 

5  

3. Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Żywienie zwierząt towarzyszących 

Nazwa w języku angielskim:  Nutrition of pet animals 

Język wykładowy:   Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika (stacjonarne) 

Jednostka realizująca:  Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej 

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

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

Rok studiów:  1 

Semestr:   2 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu:  

Prof. nzw. Bogusław Olkowski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Prof. nzw. Bogusław Olkowski i pracownicy Katedry 

Założenia i cele przedmiotu:    

Zapoznanie ze specyfiką i problemami żywienia 
wybranych gatunków zwierząt  towarzyszących. 
Opanowanie podstaw fizjologicznych i zasad żywienia, 
szacowania wskaźników wartości odżywczej i doboru 
komponentów karm. Zdobycie umiejętności w 
projektowaniu  żywienia głównych zwierząt 
towarzyszących. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego/ 
specjalnościowego  WIEDZA 

W_01 

Zna rolę i zadania żywienia w utrzymaniu zwierząt  
towarzyszących, opisuje anatomiczno-fizjologiczne 
uwarunkowania żywieniowe zwierząt w aspekcie ich potrzeb 
pokarmowych 

KW_04; KW_06 

W_02 
Ma wiedzę z zakresu wartości pokarmowej komponentów karm, 
fizjologii przewodu pokarmowego oraz zasad żywienia zwierząt 
towarzyszących.  

KW_11 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Analizuje i ustala potrzeby pokarmowe zwierząt   

KU_04 

U_02 
Potrafi rozróżniać i dobierać komponenty do diet w zależności od 

gatunku,  stanu fizjologicznego i użytkowania zwierząt 
KU_06; KU_08 
KU_10; KU_11 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest świadomy zagrożeń zdrowotnych zwierząt wynikających  z 
błędów żywieniowych  

KK_01; KK_04 

   

Forma i typy zajęć: 
Wykład multimedialny. Ćwiczenia projektowe i obliczeniowe z 
wykorzystaniem aplikacji komputerowych. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Podstawy chemii, obsługi aplikacji komputerowych, żywienia zwierząt 

Treści modułu kształcenia: 

Rola i zadania żywienia w utrzymaniu zwierząt. Budowa przewodu pokarmowego głównych 

gatunków zwierząt towarzyszących (koni, psów, kotów orazwybranych gatunków: ptaków 

ozdobnych, gryzoni,  ryb, gadów/płazów). Istota mierników wartości pokarmowej, charakterystyka 

komponentów karm.  Szacowanie głównych wskaźników wartości energetycznej karm. Normy 

żywieniowe, potrzeby pokarmowe  i specyfika żywienia w zależności od gatunków i ich 

użytkowania.  Kalkulacje  dawek/karm dla wybranych gatunków, Bilansowanie diet dla wybranych 

gatunków. Problemy żywieniowe i podstawy dietetyki. 

Literatura podstawowa: 

Podstawy żywienia psów i kotów.B. Barszczewska, R. Lechowski, M. Ceregrzyn. Elsevier, 2013. 
Zwierzęta egzotyczne. M.A. Mitchell, T.N. Tully Jr. Elsevier, 2010. Pies - zachowanie, żywienie i 
zdrowie. Linda P. Case Wyd.  Galaktyka 2010. Zyciński A. 2014. Podstawy Herpetologii dla 
hodowców i amatorów. Wyd SGGW.  Zdrowe Żywienie psów. E.M.Bartenschlager 
(tłum.L.Parynow)Oficyna Wydaw. Multico 1998. 

Literatura dodatkowa: 

Prawidłowe żywienie kotów. H. Wenzel. Wyd. AWM 2004.  Jak żywić psa.Wilczak J., M. Jank.  
Wyd. Mulitco 2011. Żywienie dzikich ssaków. Praca zbiorowa (Red) E. Sawosz, I .Kosieradzka. 
Wyd. SGGW, 2011. Ptaki egzotyczne. Poradnik. MM Vriends,T M. Heming–Vriends. 2009.Normy 
żywienia zwierząt (różne gatunki). Czasopisma branżowe. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji  multimedialnych. Ćwiczenia -zadania 
obliczeniowe, wykonywanie zadań, opracowanie prezentacji, raportów lub projektu.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie testowe lub ustne z zakresu wiedzy.Ocena umiejętności i kompetencji  w zakresie: 
charakterystyki komponentów karm,  wyliczania wskaźników wartości pokarmowej, norm 
żywieniowych, , projektowania żywienia,   opracowania składu karmy dla wybranego gatunku w 
zależności od .   

Forma i warunki zaliczenia:   

Wiedza/test, umiejętności i kompetencje; rozwiązanie zadania/opracowanie prezentacji, projektu 
dawki/diety:  Wymagania: 51% 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 
- 

Udział w ćwiczeniach 20 
- 

Projektyżywienia wybranych gatunków 5 
- 

Przygotowanie do zajęć i zaliczenia 8 
- 

Konsultacje 2 
- 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 
- 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Profesjonalna hodowla i pielęgnacja psów i kotów 

Nazwa w języku angielskim:  Professional breeding and care of dogs  and cats 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:  
Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt,Katedra Metod Hodowlanych, 
Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy, Instytut Bioinżynierii i Hodowli 
Zwierząt, Wydział przyrodniczy 

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

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

Rok studiów:   drugi 

Semestr:  drugi 

Liczba punktów ECTS:   3 

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

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Prof. nzw. Elżbieta Bombik,dr inż. Elżbieta 
Horoszewicz 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z 
metodami prowadzenia profesjonalnej hodowli 
psów i kotów rasowych. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Zna organizację hodowli psów i kotów rasowych oraz przepisy 
prawne z tym związane. 

K_W11, K_W15 

W_02 
Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych metod i technik hodowli i chowu 
psów i kotów. 

K_W04 

W_03 
Zna podstawowe regulacje prawne związane z prowadzeniem 
hodowli 

K_W15 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi samodzielnie przygotować projekt organizacji profesjonalnej 
hodowli psów i kotów  

K_U04, K_U08 

U_02 
Wykazuje znajomość różnych technik rozrodu stosowanych w 
hodowli psów i kotów 

K_U06 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Potrafi właściwie zdefiniować cele realizowanych zadań K_K03 

K_02 
Ma świadomość odpowiedzialności za prowadzoną hodowlę oraz 
dobrostan zwierząt 

K_K04 

K_03 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy K_K06 

Forma i typy zajęć: Wykłady, ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Dobra znajomość anatomii i fizjologii zwierząt, podstawy genetyki 

Treści modułu kształcenia: 

Kot i pies w historii i kulturze. Związki i Organizacje kynologiczne oraz felinologicznei a zasady 

prowadzenia hodowli – akty prawne. Rasy psów i kotów. Zakup szczeniąt, kociąt i opieka nad 

nimi. Opieka (zasady)nad młodymi i starymi psami oraz kotami. Zasady prawidłowego żywienia 

różnych grup psów i kotów w zależności od wieku i płci. Tworzenie odpowiednio zbilansowanej 

dawki pokarmowej – zajęcia praktyczne. Pielęgnacja skóry, oczu, uszu, zębów i pazurów. Rodzaje 

pielęgnacji specjalnych – zasady stosowania (podział ze względu na rasę). Przygotowanie psów i 



kotów do wystawy. Ważniejsze choroby psów i kotów.Pomoc w nagłych wypadkach. Dzikie koty i 

psy. 

Literatura podstawowa: 

10. Andrzej Dubiela – Rozród psów. AXA Wrocław 2004 
11. Adam Janowski– Tajemnice wystaw psów. Warszawa 2005 
12. Jerzy Monkiewicz, Jolanta Wajdzik – Kynologia wiedza o psie. UWP Wrocław 2007. 
13. Amy D. Shojai – Pies i Kot pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. KCD 2004. 
14. Kazimierz Ściesiński – Hodowla Psów. Wyd. SGGW Warszawa 2004. 
15. Malcolm B. Willis – Poradnik dla hodowców psów. Genetyka w praktyce. PWRiL 1999 
16. Gabriele Metz, Rasy Kotów.2013. Muza 
17. Galaxy Jackson, Benjamin KateKotyfikacja. Zaprojektuj szczęśliwy i stylowy dom dla 

swojego kota (i siebie!)  2015  (ebook)  
18. Grimm Hannelore Wychowanie kota. Wydawnictwo MUZA S.A. 2014 

Literatura dodatkowa: 

7. Pies, Mój przyjaciel pies – miesięczniki i kwartalniki kynologiczne 
8. Kocie sprawy - miesięcznik o tematyce felinologicznej 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia wspomagane technikami 
multimedialnymi, zajęcia w terenie – wyjazd na wystawę psów 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Kolokwium pisemne, uczestnictwo w zajęciach praktycznych. 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową 
Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Kolokwium pisemne 

Weryfikacja efektów 
kształcenia w zakresie 
wiedzy, umiejętności 
następuje na kolokwium 

K_W11, K_W15 
K_W04 

Zajęcia praktyczne 

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

K_U04, K_U08, K_K03 

 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: obecność na 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: 
4. pierwsze kolokwium: 15 pkt 
5. zajęcia praktyczne 20 pkt 
6. Zaliczenie końcowe: 15 pkt 

Poprawy: zgodnie z regulaminem studiów. 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność studenta 
Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym  



Udział w wykładach 10 

Udział w ćwiczeniach 30 

Udział w konsultacjach 2,5 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy, w tym:  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 2,5 

Samodzielne wykonanie projektu, sprawozdania, 
inne 

10 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 5 

Przygotowanie do egzaminu i obecność na 
egzaminie 

15 

3. Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Akwarystyka i Terrarystyka 

Nazwa w języku angielskim:  Aquariology and Terraristics 

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):  
Studia drugiego 
stopnia 

Rok studiów:  II 

Semestr:  3 

Liczba punktów ECTS:  2 

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

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

Założenia i cele przedmiotu: 

Pogłębienie ogólnej wiedzy z zakresu biologii 
wybranych gatunków ryb hodowlanych w 
warunkach akwariowych oraz przybliżenie 
studentom idei terrarystyki jako amatorskiej 
hodowli kręgowców i bezkręgowców w 
wiwariach. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania i zasad urządzania 
terrariów oraz akwariów słodkowodnych i morskich 

K_W01 
 

W_02 Ma wiedzę z zakresu specyfiki żywienia ryb oraz zwierząt terraryjnych K_W16 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi właściwie dobrać środki i narzędzia do tematyki 
poszczególnych zajęć 

K_U09 

U_02 Korzysta z różnych źródeł informacji w celu zdobywania wiedzy K_U07 

U_03  
Potrafi przygotować ustną prezentację związaną z akwarystyką i 
terrarystyką 

K_U20 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Zna zasób własnej wiedzy i rozumie potrzebę ukierunkowanego  
dokształcania się 

K_K01 

K_02,  
 

Zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności prawnej i etycznej związanej 
z chowem i hodowla zwierząt terraryjnych oraz organizmów wodnych 

K_K08 

K_03 
Jest zdolny do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w sposób 
przedsiębiorczy 

K_K11 

Forma i typy zajęć: Wykłady i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

 



Treści modułu kształcenia: 

Historia akwarystyki na świecie i w Polsce. Podstawy konstrukcji zbiorników hodowlanych i 
dekoracyjnych. Sprzęt do prawidłowego funkcjonowania akwariów. Najczęściej hodowane w 
akwariach rośliny wodne oraz sposób w jaki należy je pielęgnować. Biologia najczęściej 
hodowanych ryb ozdobnych. Żywienie ryb akwariowych. Choroby ryb oraz sposoby ich 
zapobiegania. Równowaga biologiczna w akwariach hodowlanych i dekoracyjnych ze 
szczególnym uwzględnieniem akwariów holenderskich. Zasady konstruowania różnych typów 
terrariów, dobór ich wyposażenia i niezbędnych urządzeń. Dobór zwierząt terraryjnych 
(mięczaków, owadów, pajęczaków, płazów i gadów) ze względu na ich biologię, przystosowanie 
do różnych biotypów, a także wzajemne możliwe interakcje. Problematyka ginięcia ze środowiska 
naturalnego gatunków hodowanych w terrariach w świetle prawnej ochrony zwierząt w Polsce.  

Literatura podstawowa: 

Gromek M. 1995, Rośliny wodne akwarystyczne. Tom I, II. Agencja Wyd. MAKO, Warszawa 
Kahl W., Kahl B., Vogt D., 1997 Atlas ryb akwariowych, Oficyna Wyd. Delta W-Z, Warszawa 
Kosowski S., Kłosowski G., 2001. Rośliny wodne i bagienne, MULTICO Oficyna Wydawnicza, 
Warszawa 
Kornobis S., 1990.  Słodkowodne ryby akwariowe, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 
Zukal R., Rataj K. 1973. Ryby i rośliny akwariowe. PWRiL, Warszawa 
Rogner M. 1995. Moje pierwsze terrarium. MULTICO, Warszawa 
Przybyszewski C. 1986 Zwierzęta w terrarium. Glob, Szczecin  
Bruins E. 2001. Encyklopedie terraristyki. ReboDobrejovice 

Literatura dodatkowa: 

Nasze Akwarium 
Gajownik M., Gromek M., Hryniewicz A. Żółwie lądowe i wodne. MG PUH Mirosław Gromek, 
Białystok 1995 
Agnieszka i Roman Stefańscy. Gekony w terrarium, Oficyna Wyd. „HOŻA”  

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady i ćwiczenia. 

Tradycyjne wykłady wspomagane prezentacjami multimedialnymi i z elementami dyskusji. 

Ćwiczenia audytoryjne, prezentacje, dyskusja, praca w grupach, projekt/schemat hodowlany 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Samodzielne rozwiązywanie zadań i problemów, projektowanie akwarium holenderskiego i 
terrariów, aktywność na zajęciach  

Forma i warunki zaliczenia: 

Treści wykładowe włączone do zaliczenia ćwiczeń.  

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

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

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 Obciążenie studenta (godz.) 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim  

- udział w wykładach i ćwiczeniach 
15 + 15 

- udział w konsultacjach 
2 

2. Samodzielna praca studenta 

- przygotowanie prezentacji  
6 

- przygotowani8e do kolokwium teoretycznego z treści 
wykładów i ćwiczeń 

12 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 
50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Drób ozdobny w hodowlach amatorskich 

Nazwa w języku angielskim:  Decorative poultry in amateur breeding 

Język wykładowy: Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika stacjonarna 

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:  2 

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, prof. nzw. 
Dorota Banaszewska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem jest zapoznanie studentów ze specyfiką 
chowu drobiu ozdobnego w hodowlach 
amatorskich. Zapoznanie studentów z 
możliwościami prowadzenia hodowli różnych 
gatunków drobiu ozdobnego oraz oceny ich 
wpływu na produkcję drobiarską. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Zna podstawowe techniki chowu i wymagania środowiskowe ptaków 
ozdobnych oraz metody technologii produkcji i oceny uzyskiwanych 
od niektórych z nich produktów  

K_W04 
K_W11 

W_02 
Ma wiedzę dotyczącą genetycznych i środowiskowych uwarunkowań 
jakości produktów, które można uzyskać z chowu drobiu ozdobnego 

K_W04 
K_W11 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi określić jakość mięsa, jaj i piór drobiu ozdobnego. Ma 
umiejętność posługiwania się metodami laboratoryjnymi w 
diagnozowaniu jakości produktów drobiarskich 

K_U06 

U_02 
Potrafi właściwie zorganizować i obsługiwać hodowlę wybranych 
gatunków drobiu ozdobnego oraz umie wskazać zastosowanie tych 
ptaków w rekreacji lub marketingu  

K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest świadomy ciągłych zmian i pogłębiania wiedzy z zakresu 
hodowli amatorskich ptaków domowych. Potrafi myśleć i działać w 
sposób przedsiębiorczy 

K_K01 

K_02 
Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych na 
terenie gospodarstw hodowlanych i w czasie przetwarzania 
produktów drobiarskich 

K_K03 

Forma i typy zajęć:  Wykłady, ćwiczenia 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu chowu i hodowli drobiu  

Treści modułu kształcenia: 

Znaczenie gospodarcze i środowisko naturalne wybranych gatunków drobiu ozdobnego.  
Podgatunki i pokrój oraz warunki utrzymania bażantów.  
Użytkowanie reprodukcyjne, nieśność i inkubacja jaj oraz wartość rzeźna i jakość mięsa 
bażantów.  
Pochodzenie i pokrój bezgrzebieniowców.  
Warunki utrzymania, użytkowanie mięsne i nieśne strusia afrykańskiego i emu.  
Rasy gołębi mięsnych.  
Warunki utrzymania, żywienie i wartość rzeźna gołębi.  
Pochodzenie, pokrój i odmiany perlic. Nieśność, jakość jaj i użytkowanie mięsne perlic.  
Pochodzenie i pokrój przepiórek.  
Użytkowanie nieśne i mięsne przepiórek.  
Występowanie i pochodzenie kuropatwy.  
Użytkowanie reprodukcyjne i mięsne kuropatwy.  
Ocena jakości jaj drobiu ozdobnego.  
Ocena wartości rzeźnej i jakości mięsa różnych gatunków drobiu ozdobnego.  
Omówienie pozostałych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskiwanych z hodowli drobiu 
ozdobnego ze szczególnym uwzględnieniem strusia afrykańskiego. 

Literatura podstawowa: 

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

Grabowski T., Kijowski J. 2004, Mięso i przetwory drobiowe. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 
Warszawa 

Literatura dodatkowa: 

Polskie drobiarstwo – miesięcznik 

Hodowca drobiu – miesięcznik 

Przegląd hodowlany 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

Ćwiczenia przedmiotowe obejmują teoretyczne i praktyczne przedstawienie treści programowych  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie na ocenę, kolokwium 

Forma i warunki zaliczenia: 

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 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 



 St. stacjonarne 

Udział w wykładach 15 

Udział w ćwiczeniach 15 

Udział w konsultacjach 2 

Opracowanie projektu 4 

Przygotowanie do i udział w 
egzaminie/zaliczeniu 

10 

Przygotowanie do zajęć 4 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Profesjonalne hodowle i pielęgnacja gryzoni 

Nazwa w języku angielskim:  Professional breeding and care of rodents 

Język wykładowy: Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:  
 Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt –Katedra Metod Hodowlanych i 
Hodowli Drobiu 

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

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Trzeci 

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 modułu jest zapoznanie 
studentów z chowem i hodowlą gryzoni w kraju 
i za granicą oraz poznanie czynników 
wpływających na efekty chowu tych zwierząt. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna rolę i znaczenie zwierząt w życiu człowieka K_W11 

W_02 Zna wymagania żywieniowe wybranych gatunków gryzoni K_W04, K_W11 

W_03 Ma świadomość konieczności utrzymania dobrostanu gryzoni K_W11 

W_04 Posiada wiedzę na temat behawioru zwierząt K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

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

K_U01, 
K_U04,K_U06 

U_02 
Świadomy jest zagrożeń i korzyści, wynikających z kontaktu z 
gryzoniami 

K_U04 

U_03 
Rozwiązuje podstawowe problemy, związane z użytkowaniem 
gryzoni 

K_U04, K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Student widzi konieczność ciągłego dokształcania się  K_K01 

K_02 Potrafi współdziałać w grupie, przyjmując różne role K_K03 

K_03 Umie wykorzystać zdobytą wiedzę K_K06 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

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

zwierząt, żywienie zwierząt, metody hodowli zwierząt. 

Treści modułu kształcenia: 



1. Biologiczna charakterystyka gryzoni oraz ich zmienność gatunkowa i odmianowa. 
2. Pochodzenie wybranych gatunków gryzoni. Geografia występowania poszczególnych 

gatunków w przyrodzie. 
3. Wykorzystanie gryzoni w kulturze i sztuce dawnej i współczesnej. 
4. Historia hodowli, rola i znaczenie gryzoni w hodowli. 
5. Wybór zwierząt do chowu. 
6. Zachowanie się gryzoni w warunkach chowu i hodowli. 
7. Rozmnażanie zwierząt i odchów młodych. 
8. Żywienie wybranych gatunków gryzoni - próba oszacowania potrzeb pokarmowych i bilansu 

składników pokarmowych. 
9. Warunki chowu. Pomieszczenia dla poszczególnych gatunków gryzoni. 
10. Pielęgnacja wybranych gatunków gryzoni utrzymywanych w hodowli. 
11. Profilaktyka zdrowotna gryzoni. Ochrona zdrowia zwierząt jako podstawa efektywnej 

produkcji. 
12. Hodowla w kraju i zagranicą – współczesne trendy. 
13. Wykorzystanie gryzoni we współczesnych doświadczeniach i badaniach nad organizmami 

transgenicznymi, biotechnologii i transplantacji. Wykorzystanie zwierząt w 
„pseudobadaniach”. 

14. Przyszłość i perspektywy hodowli gryzoni 
15. Repetytorium 

Literatura podstawowa: 

Alderton D., 2002: Małe zwierzęta domowe. Diogenes Warszawa. 
Bishop J., 2001:Ssaki transgeniczne. PWN Warszawa. 
Gorazdowski M. J., 200:. Małe ssaki terraryjne. Multico Oficyna Wydawnicza Warszawa. 
Hędrzak M., Kędzior R., Nielubowicz M., Łapiński S., Wiehle D., Wierzbowska I., 2008: Zwierzęta 

moje hobby. Kluszczyński Kraków. 
Hutt F. B., 1972: Genetyka zwierząt. PWRiL Warszawa.    
Huszcz M., 1997: Szczur biały, mysz biała. PWRiL Warszawa 1997. 
Kisiel B., 2002: Myszoskoczek czy koszatniczka. MG Białystok 
Kisiel B.,2009: Szynszyla w naszym domu. Warszawa 
Lasota-Moskalewska A., 2005: Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości. WUW. 
Lorek M. O., Gugołek A., 2008: Zwierzęta amatorskie i towarzyszące. UWM Olsztyn. 
Lush J. L. 1961: Doskonalenie zwierząt. PWRiL Warszawa. 
Neson A., Dehaan R. L., 1981: Świat biologii. PWRiL Warszawa. 
O’Neill A., 2010: Złoty przewodnik. Świnka morska. Wydawnictwo Olesiejuk. Ożarów Maz.  
Radomska M.J., Knothe A.M., 1990: Podstawy zootechniki. PWN Warszawa.  
Salom F. P., Berg L. R., Martin D.W., Villee C. A., 1996: Biologia. Multico Oficyna Wydawnicza 

Warszawa.. 
Sławiński T., 1981: Zasady hodowli zwierząt laboratoryjnych. PWRiL Warszawa 
Steinkamp A. J., 1994: Świnka morska, kupno, pielęgnowanie, żywienie. PWRiL Warszawa. 
Stromenger Z., 1993: Chomiki syryjskie. PWRiL  Warszawa. 
Weisz P. B., 1977: Biologia ogólna. PWN Warszawa. 
Zarzyńska J., Zarzyński P. Piesek preriowy. Egros Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

Sasimowski E., 1976: Zarys szczegółowej hodowli zwierząt. PWN Warszawa 
Urbanek A. (redaktor) 1999: Biologia - encyklopedia szkolna. Wydawnictwo Szkolne 

i Pedagogiczne S.A. Warszawa. 
Villee C. A. 1987: Biologia. PWRiL Warszawa. 
Zwierzchowski L (praca zbiorowa) 1996: Biotechnologia zwierząt. PWN Warszawa (wybrane 

zagadnienia). 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

 Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. 

 Wykład o charakterze konwersatoryjno-seminaryjnym – rozwiązywanie zagadnień 



problemowych związanych z chowem i hodowlą gryzoni 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz zaliczenie końcowe. 

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę 

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: 
Zaliczenie pisemne (100 pkt) / prezentacja / referat 
 
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 

 
Poprawy: zgodnie z regulaminem studiów. 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność  Obciążenie studenta (godz.) 

 Studia stacjonarne 

Udział w wykładach 15 

Konsultacje 15 

Samodzielna praca studenta  20 

Sumaryczne obciążenie pracą 
studenta 

50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

* rozpisać na studia stacjonarne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Hodowle zwierząt in situ i ex situ zwierząt 

Nazwa w języku angielskim:  In situ and ex situ in animal’s 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:  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: 

Celem nauczania jest uświadomienie studentom 
wagi ochrony zwierząt poza naturalnym 
środowiskiem ich występowania oraz ochrona 
ekosystemów i naturalnych siedlisk gatunków, ich 
utrzymywanie i restytucja.  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W01 
Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą ochrony in situ i ex situ 
zagrożonych ras i gatunków zwierząt. Rozumie konieczność ochrony 
zwierząt w ich naturalnym środowisku życia. 

K_W12 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 

Potrafi zastosować różne narzędzia służące ochronie 
poszczególnych ras i gatunków zwierząt oraz korzysta z różnych 
źródeł informacji w celu zdobycia wiedzy na temat ochrony in situ i ex 
situ zwierząt. 

K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 

Ma świadomość konieczności ochrony gatunków zwierząt wymarłych 
na wolności, zagrożonych wyginięciem oraz ras zwierząt 
użytkowanych gospodarczo. Jest zdolny do wykorzystania wiedzy na 
temat ochrony in situ i ex situ zwierząt w sposób przedsiębiorczy. 

K_K04 

Forma i typy zajęć: Wykłady 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu hodowli in situ i ex situ zwierząt, zagadnień 
dotyczących bioróżnorodności, problemów reintrodukcji i ochrony gatunków, ras i odmian 
ginących oraz zagrożonych wyginięciem. 

Treści modułu kształcenia: 



Cele, zasady, zaletyiwadyochrony in situ i ex situ. Akty prawne, kryteria wyboru gatunków do 
objęcia ochroną prawną. Organizacje rządowe i pozarządowe w ochronie zwierząt. Krajowe i 
światowe projekty restytucji ras i gatunków wymarłych, zagrożonych wyginięciem oraz ras 
zwierząt użytkowych. Hodowlezachowawczezwierzątudomowionychi wolnożyjących, rezerwaty w 
Polsce. Charakterystyka polskich i europejskich ras rodzimych i wskazania do ich ochrony. 
Kriokonserwacja zarodków, oocytów, nasienia i tkanek. 
Metodygenetycznestosowaneprzyrestytucjiginącychrasigatunków. Skutkispecjalizacjiras w 
różnychwarunkachśrodowiskowych. Skutkiutratygenów „ważnych” dlazwierząt. 
Wykorzystanierzadkichraszwierząt w hodowlihobbystycznejizachowawczej.  

Literatura podstawowa: 

Litwińczuk Z.: Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących. PWRiL 
2011. 
Żuk B.: Genetyka populacji i metody hodowlane. PWRiL 2011. 
Wybrane internetowe strony tematyczne 

Literatura dodatkowa: 

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.  

 

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  
Udział w ćwiczeniach  
Udział w konsultacjach  
Przygotowanie się do ćwiczeń 
Przygotowanie się do kolokwium  
Razem  
Razem  

 
- 0 godz. 
–15 godz. 
– 10 godz. 
- 0 godz. 
– 25 godz. 
– 50 godz. 
– 2 pkt.  ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 


