
 

C 1. Przedmioty kierunkowe fakultatywne  

(Przedmiot fakultatywny 1, 2, 3, 4, 5) 

 

1 Alternatywne użytkowanie zwierząt 

2 Gospodarka łowiecka 

3 Hodowle amatorskie 

4 Kynologia  

5 Metody doskonalenia pasz 

6 Bioróżnorodność zwierząt 

7 Nowe technologie w produkcji trzody chlewnej 

8 Podstawy żywienia człowieka 

9 Wolierowy chów ptaków  

10 Drób w kulturze i tradycji  

11 Bydło mięsne  

12 Organizmy modyfikowane genetycznie 

13 Problemy wysokowydajnych stad bydła mięsnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Alternatywne użytkowanie zwierząt 

Nazwa w języku angielskim:  Alternative Use of 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):  fakultatywny 

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:  3 

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

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  Dr inż. Dorota Kołodziejczyk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem nauczania modułu jest zapoznanie z 
alternatywnymi i niekonwencjonalnymi 
możliwościami użytkowania wybranych gatunków 
zwierząt. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę o wybranych gatunkach zwierząt użytkowanych w hodowlach 
alternatywnych i niekonwencjonalnych 

K_W01,  
K_W06,  
K_W13 

W_02  
Posiada wiedzę o miejscach występowania i zróżnicowania gatunków 
zwierząt użytkowanych alternatywnie 

K_W14,  
K_W06,  

W_03 Zna wymagania pokarmowe i warunki utrzymania zwierząt  alternatywnych 
K_W08,  
K_W16 

W_04  
Zna zasady rozrodu, odchowu, pielęgnacji i profilaktyki zdrowotnej u 
alternatywnie użytkowanych gatunków zwierząt  

K_W13 

W_05 
Student rozumie zasady organizacji chowu i hodowli wybranych gatunków 
zwierząt użytkowanych alternatywnie 

K_W24 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi definiować i określać różnice pomiędzy poszczególnymi gatunkami 
zwierząt  

K_U01 

U_02 
Potrafi określić wartość użytkową i cel chowu wybranych gatunków 
zwierząt 

K_U03 

U_03 
Umie określić potrzeby pokarmowe i warunki utrzymania różnych zwierząt 
niegospodarskich  

K_U02,  
K_U16 

U_04 
Umie dostosować chów poszczególnych gatunków zwierząt do 
istniejących możliwości i potrzeb  

K_U03,  
K_U18 

U_05 
Potrafi zapobiegać chorobom i chronić zdrowie u wybranych gatunków 
zwierząt    

K_W17,  
K_U18 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student potrafi ocenić potrzeby społeczne w zakresie zainteresowania 
określonym rodzajem działalności 

K_K05,  
K_K11 

K_02 Umie zorganizować określony rodzaj  działalności  K_K05,  



K_K07 

K_03 
Student potrafi definiować oddziaływanie różnych czynników na  potrzeby 
człowieka  

K_K07 

K_04 Student widzi konieczność ciągłego dokształcania się  
K_K01,  
K_K03,  
K_K10 

K_05 Student potrafi definiować podstawowe prawa społeczno-ekonomiczne  
K_K05,  
K_K07 

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. Znaczenie alternatywnego i niekonwencjonalnego użytkowania zwierząt w różnych kulturach 

społeczności ludzkiej. Zmienność gatunkowa, odmianowa zwierząt utrzymywanych w hodowlach 
niekonwencjonalnych 

2. Zmiany zachodzące w użytkowaniu alternatywnym i niekonwencjonalnym niektórych gatunków zwierząt 
gospodarskich. 

3. Użytkowanie niekonwencjonalne bydła - walki byków, użytkowanie zaprzęgowe.  Użytkowanie 
niekonwencjonalne koni - juczne, terapeutyczne; drobiu - sportowe walki. 

4. Inne nietypowe użytkowane gatunki zwierząt: psów - sportowe, gołębi - pocztowe i mięsne; 
niekonwencjonalne użytkowanie kotów, węży, dżdżownic. 

5. Wykorzystanie niekonwencjonalne zwierząt we współczesnych doświadczeniach i badaniach nad 
organizmami transgenicznymi, biotechnologii, transplantacji i ksenotransplantacji. Wykorzystanie 
zwierząt w „pseudobadaniach”.   

6. Wykorzystanie zwierząt w kulturze i sztuce dawnej i współczesnej. 
7. Biologiczna charakterystyka zwierząt użytkowanych w chowach alternatywnych i niekonwencjonalnych. 

Praca hodowlana wśród zwierząt wykorzystywanych w hodowlach niekonwencjonalnych.  
8. Specyfika żywienie wybranych gatunków, próba oszacowania potrzeb pokarmowych i bilansu 

składników pokarmowych 
9. Pomieszczenia dla poszczególnych gatunków zwierząt w hodowlach alternatywnych 

i niekonwencjonalnych. 
10. Specyfika warunków chowu i  żywienie zwierząt, pielęgnacja, choroby i profilaktyka zwierząt w 

hodowlach niekonwencjonalnych. 
11. Choroby i szczepienia ochronne - choroby zakaźne, choroby niezaraźliwe, zatrucia, choroby 

inwazyjne, terminy szczepień ochronnych. Ochrona zdrowia zwierząt jako podstawa efektywnej 
produkcji. 

12. Dysproporcje budowy i rozwoju zwierząt w hodowlach alternatywnych i niekonwencjonalnych.    
13. Zagrożenia dla człowieka i zwierząt płynące z użytkowania alternatywnego i niekonwencjonalnego 

zwierząt.  
13. Ogrody zoologiczne a wykorzystanie alternatywne i niekonwencjonalne zwierząt. 
14. Przyszłość i perspektywy hodowli niekonwencjonalnej zwierząt. Związki hodowców zwierząt hodowli 

alternatywnych i niekonwencjonalnych, ich  znaczenie i rola w propagowaniu tych hodowli. 
15. Repetytorium 

Literatura podstawowa: 

Dieker A., Steinkamp J., 1997: Królik miniatorowy. PWRiL Warszawa. 
Dziecięca Biblioteka Przyrody, 1991: Psy. KiW. 
Hutt F. B., 1972: Genetyka zwierząt. PWRiL Warszawa.    
Fisher J., 1993: Okiem psa. PWRiL, Warszawa. 
Huszcz M., 1997: Szczur biały, mysz biała. PWRiL Warszawa 1997. 
Jorggina W.N. (redaktor), 2003: Biologia. PZWL Warszawa. 
Koch-Kostersitz M., 1994: 400 rad dla miłośników psów. PWRiL Warszawa.  
Konarska-Szubska A., 1993: Koty syjamskie orientalne. PWRiL  Warszawa. 
Kopański R, 1989: Chów królików angorskich. PWRiL   Warszawa. 
Kruszewicz A. G., 1995: Kanarek. PWRiL  Warszawa 



Lush J. L. 1961: Doskonalenie zwierząt. PWRiL Warszawa. 
Najmanova D., Humpal Z., 1983: Psy rasowe. PWRiL Warszawa. 
Neson A., Dehaan R. L., 1981: Świat biologii. PWRiL Warszawa. 
Nowicki B., Pawlina E., 1997: Gołębie pocztowe. PWRiL Warszawa. 
Nowicki B., Pawlina E., Dubiel A., 1996: Gołębie chów, hodowla, rasy. PWRiL Warszawa. 
Petrovicky I., 1987: Tropikalne ryby akwaryjne. PWRiL Warszawa. 
Pogodała P., 1991: Ptaki egzotyczne. PWRiL Warszawa. 
Praca zbiorowa, 1985: Zootechnika: 1-3 tom. PWRiL Warszawa (również inne wydania).. 
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.. 
Sasimowski E., 1976: Zarys szczegółowej hodowli zwierząt. PWN 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. 
Urbanek A. (redaktor) 1999: Biologia - encyklopedia szkolna. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A. 

Warszawa. 
Villee C. A. 1987: Biologia. PWRiL Warszawa. 
Weisz P. B., 1977: Biologia ogólna. PWN Warszawa. 
Wydanie encyklopedyczne: Ptaki i ssaki. 
Zwierzchowski L (praca zbiorowa) 1996: Biotechnologia zwierząt. PWN Warszawa (wybrane zagadnienia). 
Pogodała P., 1991: Ptaki egzotyczne. PWRiL Warszawa. 
Rogner M., Philippen H. D., 1993: Żółw ozdobny. PWRiL Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład: tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi 

Ćwiczenia: w formie zajęć konwersatoryjno-seminaryjnych – rozwiązywanie zagadnień problemowych 

związanych z chowem i hodowlą zwierząt użytkowanych jako alternatywne.    

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

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

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 

 
Zaliczenie pisemne (lub ustne) 100 pkt. 
Poprawy: zgodnie z regulaminem studiów 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność  Obciążenie studenta (godz.) 

 Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Udział w wykładach 10 10 

Udział w ćwiczeniach 25 10 

Konsultacje 10 5 

Samodzielne przygotowanie się do 
kolokwiów 

15 25 



Samodzielne przygotowanie się do 
zaliczenia 

15 25 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 3 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Gospodarka łowiecka 

Nazwa w języku angielskim:  Hunting economy 

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):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr hab. Elżbieta Bombik, prof. nzw. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. Elżbieta Bombik, prof. nzw. UPH 

Założenia i cele przedmiotu 
Zapoznanie z prawem łowieckim, biologią 
zwierząt łownych i gospodarką łowiecką 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Ma podstawowa wiedzę z zakresu łowiectwa K_W01 

W_02 Rozumie znaczenie bioróżnorodności świata zwierząt w przyrodzie i dla łowiectwa K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi przygotować ustną prezentację dotyczącą zagadnień łowieckich K_U20 

U_02 Potrafi mówić o zagadnieniach łowieckich zrozumiałym językiem K_U06 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Zna zasób własnej wiedzy w zakresie łowiectwa K_K01  

Forma i typy zajęć: 
Studia stacjonarne wykłady (10 godz.), ćwiczenia (25) 
Studia niestacjonarne wykłady (10 godz.), ćwiczenia (10) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych pojęć po zajęciach z zoologii z ekologią 

Treści modułu kształcenia: 

Historia i społeczne znaczenie łowiectwa. Prawo łowieckie, etyka, tradycje i zwyczaje łowieckie. 
Metody inwentaryzacji zwierząt łownych. Ocena stanu populacji poszczególnych gatunków 
zwierząt łownych w Polsce. Biologia i ekologia zwierzyny płowej i czarnej. Biologia i ekologia 
zwierzyny drobnej. Polowania i odłowy, przesiedlenia i zasiedlenia zwierzyny. Zasady 
postępowania z ubitą zwierzyną. Zasady gospodarowania populacjami zwierząt łownych w 
łowisku. Organizacja poletek łowieckich i metody dokarmiania zwierzyny.Choroby zwierząt 
łownych. 

Literatura podstawowa: 



1. Okarma H., Tomek A. 2008. Łowiectwo. Wyd. Edukacyjno-Naukowe H2O 
2. Fruziński B. 2002: Gospodarka łowiecka. Wyd. Łowiec Polski 
3. Pasławski T., 1994: Łowiectwo, Wyd. Świat, Warszawa 
4. Biały K., 1994: Podstawy Łowiectwa, Wyd. Łowiec Polski 
5. Tropiłło J., Kiszczak L., Kryński A., 1999: Łowiectwo, weterynaria, higiena. PZŁ 

Literatura dodatkowa: 

1. Fruziński B., Łabudzki L., Wlazełko M., 1991: Ćwiczenia z gospodarstwa łowieckiego,  
Skrypt AR Poznań 

2. Łowiectwo – Praca zbiorowa., 1989, PWRiL 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, zajęcia terenowe w łowisku. 

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 10 godz. 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach 25 godz. 10 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 10 godz. 10 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 30 godz. 45 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 3 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Hodowle amatorskie 

Nazwa w języku angielskim:  Amateur 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):  fakultatywny 

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:  3 

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

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr inż. Dorota Kołodziejczyk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem nauczania modułu jest zapoznanie studentów 
z chowem i hodowlą gatunków zwierząt 
utrzymywanych w chowie amatorskim, poznanie 
czynników wpływających na efekty chowu tych 
zwierząt 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę o wybranych gatunkach zwierząt znajdujących się w chowach 
amatorskich. 

K_W01, 
 K_W06,  
K_W13 

W_02  
Zna geografię występowania i zróżnicowanie wybranych gatunków 
zwierząt chowanych przez człowieka. 

K_W14,  
K_W06,  

W_03 
Zna wymagania pokarmowe i warunki utrzymania poszczególnych 
gatunków. 

K_W08,  
K_W16 

W_04  
Zna zasady rozrodu, odchowu, pielęgnacji i profilaktyki zdrowotnej u 
wybranych gatunków zwierząt  

K_W13 

W_05 
Student rozumie zasady organizacji chowu i hodowli oraz obrotu 
wybranych gatunków zwierząt użytkowanych w chowach amatorskich. 

K_W24 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi definiować i określać różnice pomiędzy poszczególnymi gatunkami 
zwierząt. 

K_U01 

U_02 
Potrafi określić wartość użytkową i cel chowu wybranych gatunków 
zwierząt utrzymywanych w chowach amatorskich. 

K_U03 

U_03 
Umie określić potrzeby pokarmowe i warunki utrzymania zwierząt 
znajdujących się w chowach amatorskich. 

K_U02,  
K_U16 

U_04 
Umie dostosować chów poszczególnych gatunków zwierząt amatorskich 
do istniejących możliwości i potrzeb. 

K_U03,  
K_U18 

U_05 
Potrafi zapobiegać chorobom i chronić zdrowie u wybranych gatunków 
zwierząt. 

K_W17,  
K_U18 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student potrafi ocenić potrzeby społeczne w zakresie zainteresowania 
określonym rodzajem działalności. 

K_K05,  
K_K11 



K_02 Umie zorganizować określony rodzaj  produkcji. 
K_K05,  
K_K07 

K_03 
Student potrafi definiować oddziaływanie różnych czynników na 
preferencje zainteresowań poszczególnych grup wiekowych i społecznych 
ludzi. 

K_K07 

K_04 
Student jest świadomy ograniczeń swojej wiedzy i widzi konieczność 
dokształcania się. 

K_K01,  
K_K03,  
K_K10 

K_05 
Student potrafi definiować podstawowe prawa ekonomiczne w nawiązaniu 
do określonego rodzaju działalności. 

K_K05,  
K_K07 

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 hodowli, rola i znaczenie zwierząt w hodowlach amatorskich. 

2. Pochodzenie wybranych gatunków zwierząt amatorskich i laboratoryjnych (koty, gołębie, kanarki, 
papugi, żółwie, chomiki, świnki morskie i inne gryzonie oraz inne zwierzęta spotykane w hodowlach 
hobbistów). Geografia występowania poszczególnych gatunków w przyrodzie. 

3. Biologiczna charakterystyka zwierząt amatorskich i laboratoryjnych. Charakterystyka poszczególnych 
podgatunków, ras, linii lub odmian barwnych.  

4. Zmienność gatunkowa, odmianowa zwierząt utrzymywanych w hodowlach amatorskich 
5. Znaczenie wychowawcze i społeczne chowów i hodowli amatorskiej zwierząt. 
6. Wybór zwierząt do chowu. 
7. Zachowanie się w warunkach chowu i hodowli zwierząt amatorskich i laboratoryjnych. 
8. Rozmnażanie zwierząt i odchów młodych. 
9. Żywienie wybranych gatunków, próba oszacowania potrzeb pokarmowych i bilansu składników 

pokarmowych. 
10. Warunki chowu. Pomieszczenia dla poszczególnych gatunków zwierząt w hodowli amatorskiej. 
11. Pielęgnacja wybranych gatunków zwierząt utrzymywanych w hodowli amatorskiej 
12. Profilaktyka zwierząt. Choroby i szczepienia ochronne - choroby zakaźne, choroby niezaraźliwe, 

zatrucia, choroby inwazyjne, terminy szczepień ochronnych. Ochrona zdrowia zwierząt jako podstawa 
efektywnej produkcji. 

13. Wystawy i pokazy zwierząt amatorskich., znaczenie ogrodów zoologicznych 
14. Związki hodowców zwierząt amatorskich, ich  znaczenie i rola w propagowaniu hodowli amatorskich 

(hobbystycznych). Dokumentacja prowadzona w hodowlach amatorskich. 
15. Repetytorium. 

Literatura podstawowa: 

Cholewa R., Nowak K. W., Świtoński M., 2003: Amatorski chów królików. AR Poznań. 
Dieker A., Steinkamp J., 1997: Królik miniatorowy. PWRiL Warszawa. 
Fisher J., 1993: Okiem psa. PWRiL, Warszawa. 
Huszcz M., 1997: Szczur biały, mysz biała. PWRiL Warszawa 1997. 
Jakubowski H., Ring J., 1988: Ryby w akwarium. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa. 
Koch-Kostersitz M., 1994: 400 rad dla miłośników psów. PWRiL Warszawa.  
Konarska-Szubska A., 1993: Koty europejskie. PWRiL  Warszawa. 
Konarska-Szubska A., 1993: Koty perskie. PWRiL,  Warszawa. 
Konarska-Szubska A., 1993: Koty rasowe. PWRiL  Warszawa. 
Konarska-Szubska A., 1993: Koty syjamskie orientalne. PWRiL  Warszawa. 
Kopański R, 1989: Chów królików angorskich. PWRiL   Warszawa. 
Korczak J., 1991: Nierozłączki. PWRiL  Warszawa. 
Korczak J, 1992: Nimfy. PWRiL  Warszawa. 
Korczak J., 1990: Papużki faliste. PWRiL  Warszawa. 
Kruszewicz A. G., 1995: Kanarek. PWRiL  Warszawa. 
Kruszewicz A. G., 1996: Nimfa. PWRiL  Warszawa. 
Najmanova D., Humpal Z., 1983: Psy rasowe. PWRiL Warszawa. 



Nowicki B., Pawlina E., 1997: Gołębie pocztowe. PWRiL Warszawa. 
Nowicki B., Pawlina E., Dubiel A., 1996: Gołębie chów, hodowla, rasy. PWRiL Warszawa. 
Dziecięca Biblioteka Przyrody, 1991: Psy. KiW. 
Petrovicky I., 1987: Tropikalne ryby akwaryjne. PWRiL Warszawa. 
Pogodała P., 1991: Ptaki egzotyczne. PWRiL Warszawa. 
Rogner M., Philippen H. D., 1993: Żółw ozdobny. PWRiL 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. 

Literatura dodatkowa: 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład: tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. 

Ćwiczenia: w formie zajęć konwersatoryjno-seminaryjnych – rozwiązywanie zagadnień problemowych 

związanych z chowem i hodowlą zwierząt amatorskich.    

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

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

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

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność  Obciążenie studenta (godz.) 

 Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Udział w wykładach 10 10 

Udział w ćwiczeniach 25 10 

Konsultacje 10 5 

Samodzielna przygotowanie się 
do kolokwiów 

15 25 

Samodzielne przygotowanie się 
do zaliczenia 

15 25 

Sumaryczne obciążenie pracą 
studenta 

75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 3 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Kynologia 

Nazwa w języku angielskim:  Cynology 

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):   fakultatywny 

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 inż. Elżbieta Horoszewicz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr inż. Elżbieta Horoszewicz 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem kształcenia jest zapoznanie studentów 
podstawowymi pojęciami z zakresu chow i 
hodowli psów rasowych. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student ma podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii psów. K_W01 

W_02 Zna podstawowe rasy psów. K_W10 

W_03 Zna podstawy genetyki psów, zasady dziedziczenia cech. K_W14 

W_04 
Zna zasady selekcji, kojarzeń i krzyżowań stosowne w hodowli 
psów. 

K_W15 

W_05 Ma wiedzę z zakresu żywienia różnych grup psów. K_W16 

W_06 Zna organizację hodowli psów rasowych. K_W23, K_W24 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi opracować dawkę żywieniową dla różnych grup psów K_U02 

U_02 
Potrafi podjąć standardowe działania związane z rozrodem psów 
oraz oceną miotów  

K_U15, K_U16, 

U_03 
Potrafi przygotować ustną prezentację dotyczącą różnych grup oraz 
ras psów 

K_U20 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i źródłach 
elektronicznych. 

K_K02 

K_02 
Ma świadomość odpowiedzialności za: prawidłowo prowadzoną 
hodowlę oraz dobrostan zwierząt  

K_K08 

Forma i typy zajęć: 
wykłady (10 godz.), ćwiczenia (30 godz.) 
wykłady (10 godz.), ćwiczenia (10 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Dobra znajomość anatomii i fizjologii zwierząt, podstawy genetyki 

Treści modułu kształcenia: 



Pochodzenie i udomowienie psa domowego i zasady systematyki ras. Anatomia i fizjologia 

układów; specyfika narządów i zmysłów. Ocena zootechniczna psów. Praktyczne wskazówki 

dotyczące nauki, wychowania i tresury psów. Zasady racjonalnego żywienia i pielęgnacji psów. 

Dziedziczenie cech ilościowych i jakościowych u psów. Selekcja i specyfika pracy hodowlanej u 

psów. Fizjologia rozrodu; poród i pielęgnacja suki i szczeniąt. Choroby spotykane u psów; 

profilaktyka i terminy szczepień. Związki hodowców psów; ich rola i historia. Znaczenie wystaw i 

konkursów jako podstawy pracy hodowlanej i popularyzacji hodowli psów. Zasady organizacji 

wystaw, pokazów, konkursów. Zasady wystawiania i sędziowania psów. Schroniska dla psów - 

cel i specyfika utrzymania. Wzorce rasowe ustalane przez FCI. 

Literatura podstawowa: 

1. Jerzy Monkiewicz, Jolanta Wajdzik – Kynologia wiedza o psie. UWP Wrocław 2007. 
2. Kazimierz Ściesiński – Hodowla Psów. Wyd. SGGW Warszawa 2004. 
3. Andrzej Dubiela – Rozród psów. AXA Wrocław 2004 
4. Malcolm B. Willis – Poradnik dla hodowców psów. Genetyka w praktyce. PWRiL 1999 

Literatura dodatkowa: 

1. Joel Dehasse – Agresja u psów. Galaktyka2006. 
2. Tadeusz Kaleta, Katarzyna Fiszdon – Wybrane zagadnienia z genetyki i zachowania się 

psów. Wyd. SGGW 2002. 
3. Linda P. Case – Pies, zachowanie, żywienie i zdrowie. Galaktyka 2010. 

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_W10, K_W14, K_W15, 
K_W16, K_U02 

Zajęcia praktyczne 

Weryfikacja efektów 
kształcenia w zakresie 
umiejętności i kompetencji 
następuje podczas prezentacji 
wybranych ras psów oraz 
oceny psów podczas wystaw 

K_W23, K_W24, K_U20, 
K_K02 

 

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 10 10 

Udział w ćwiczeniach 30 10 

Udział w konsultacjach 2,5 10 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy, w tym:   

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 2,5 10 

Samodzielne wykonanie projektu, 
sprawozdania, inne 

10 15 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 5 10 

Przygotowanie do egzaminu i obecność na 
egzaminie 

15 10 

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: Metody doskonalenia pasz 

Nazwa w języku angielskim:  Methods for improvingfeed 

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):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:    Trzeci 

Semestr:    Piąty 

Liczba punktów ECTS:       4 

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

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

Założenia i cele przedmiotu:   

Celem realizowanego przedmiotu jest 
zapoznanie studentów z różnymi metodami 
doskonalenia pasz gospodarskich i treściwych 
oraz ich wpływu na efekty żywieniowe u drobiu, 
świń i bydła.  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego/ 
specjalnościowego  WIEDZA 

W_01 
Zna problemy żywienia poszczególnych grup wiekowych i 
gatunków zwierząt 

K_W13 
K_W16 

W_02 
Zna metody poprawy wartości pokarmowej pasz i ich wpływ 
na jakość produktów zwierzęcych 

K_W18 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Dobiera najlepsze metody doskonalenia pasz gospodarskich i  
treściwych 

K_U03 
K_U17 

U_02 
Potrafi podejmować działania związane z doskonaleniem 
pasz w żywieniu zwierząt  

K_U14 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Wykazuje się sumiennością w pracy związanej z 
przygotowaniem dobrej jakości pasz   

K_K06 

K_02 
Rozumie konieczność stałego pogłębiania wiedzy z zakresu 
żywienia zwierząt 

K_K03 
K_K10 

Forma i typy zajęć: Wykłady, ćwiczenia  

Wymagania wstępne i dodatkowe:   

Znajomość wartości pokarmowej i przydatności pasz dla poszczególnych gatunków zwierząt 

Treści modułu kształcenia: 

Cel doskonalenia pasz gospodarskich i treściwych. Doskonalenie pasz z trwałych użytków 
zielonych. Kiszenie jako metoda doskonalenia pasz objętościowych soczystych. Substancje 



antyodżywcze zawarte w paszach i nabyte w czasie ich produkcji. Metody uzdatniania pasz 
treściwych. Natłuszczanie jako metoda uzdatniania pasz. GMO jako pasze uzdatnione. Zmiany 
spowodowane uzdatnianiem pasz. Preparaty poprawiające wykorzystanie pasz. Efekty 
żywieniowe i ekonomiczne stosowania zabiegów uszlachetniających pasze  
 

Literatura podstawowa: 

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo tom I, II, III, PWN Warszawa 2013 

Doskonalenie produkcji pasz objętościowych na użytkach zielonych z uwzględnieniem aspektów 
ochrony środowiska IMUZ Falenty 2004 

Grochowicz J.,1996, Technologia produkcji mieszanek paszowych 

Ustawa o paszach 2006 

Literatura dodatkowa: 

Zastawny J .,Wróbel B., Produkcja kiszonek i sianokiszonek , Przegl.Hod.4/2004, Polskie 
Drobiarstwo, Hodowla Bydła, Hodowla Trzody Chlewnej, Pasze Przemysłowe, Przegląd 
Hodowlany 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany środkami multimedialnymi. 

Ćwiczenia – analiza możliwości doskonalenia pasz i efektów uzyskiwanych poprzez różne 
procesy. Ocena wielkości zmian wywołanych doskonaleniem, oraz maksymalne wykorzystanie 
tych pasz w żywieniu poszczególnych gatunków zwierząt. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie znajomości metod doskonalenia pasz  gospodarskich 
i przemysłowych. Znajomość metod i racjonalne ich stosowanie  w  doskonaleniu pasz. 

Forma i warunki zaliczenia:   

Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnego kolokwium 

  Zaliczenie przedmiotu wykładów w formie ustnej. 

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

Kryterium oceny 

91-100% - 5,0 

81-90% - 4,5 

71-80% - 4,0 

61-70% - 3,5  

51-60% - 3,0 

50 – 0% - 2,0 

Bilans punktów ECTS: 

Forma pracy/Aktywność studenta 
Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne Niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 
10 

Udział w ćwiczeniach 30 
10 



Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 
25 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 15 
20 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 
15 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na 
egzaminie 

15 
20 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 
100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Bioróżnorodność zwierząt 

Nazwa w języku angielskim:  Animal biodiversity 

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):  pierwszegostopnia 

Rok studiów:  2 

Semestr:  4 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Ewa Wójcik    

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Ewa Wójcik,   Katarzyna Andraszek 

Założenia i cele przedmiotu: 

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

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć dotyczących 
bioróżnorodności zwierząt.  

K_W02 

W_02 
Rozumie znaczenie ochrony in situ i ex situ zagrożonych ras  i 
gatunków zwierząt.  

K_W06 

W_03 
Zna gatunki i rasy zwierząt objęte programem ochrony zasobów 
genetycznych. 

K_W10 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi zastosować narzędzia ochrony dla poszczególnych ras i 
gatunków.  

K_U06 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Zna zasób swojej wiedzy, potrafi ją pogłębiać. K_K01, K_K10 

K_02 
Ma świadomość konieczności ochrony genetycznej rodzimych 
ras i gatunków zwierząt. 

K_K08, K_K09 

Forma i typy zajęć: Wykłady, ćwiczenia  

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: 



Cele i metody ochrony zasobów genowych. Akty prawne – Konwencja o ochronie  bioróżnorodności. 
Organizacje rządowe i pozarządowe ich rola w ochronie bioróżnorodności. Metody ochrony 
bioróżnorodności roślin i zwierząt praktykowane w Europie i w Świecie. Hodowle zachowawcze. Organizmy 
hodowlane i wolno żyjące. Ochrona in situ i ex-stu - zasady, zalety i wady. Miary genetycznego 
zróżnicowania wewnątrz i między populacjami. Źródła genetyczne zmienności, czynniki odpowiedzialne za 
ich ubożenie. Charakterystyka polskich i europejskich ras rodzimych i wskazania do ich ochrony. 

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: 

Konwencja o Różnorodności Biologicznej, 1992. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski na 
lata 2007-2013. 
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, prezentacja, praca w grupach, dyskusja. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Ocena projektu. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Skala ocen 

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

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

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

Bilans punktów ECTS*: 

St. stacjonarne 

Udział w wykładach –10 godz. 

Udział w ćwiczeniach – 25 godz. 

Udział w konsultacjach – 5 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń–15 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium – 20 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 –25godz. 

Razem – 75 godz. 

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



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Nowe technologie w produkcji trzody chlewnej 

Nazwa w języku angielskim:  New technologies in pig production 

Język wykładowy: polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:  Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Oceny Mięsa 

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

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

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  czwarty 

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  
nowoczesnych i unikatowych technologii 
wykorzystywanych w produkcji trzody chlewnej 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student zapoznał się z nowoczesnymi systemami  utrzymania świń K_W21, K_W23 

W_02 Student zapoznał się z nowoczesnym odchowem prosiąt K_W24 

W_03 
Student zapoznał się  z podstawowymi procedurami prawnymi 
związanymi z nowoczesną organizacją produkcji na fermie 

K_W23, K_W24 

W_04 
Student zapoznał się z charakterystyką nowych linii hybrydowych 
świń wykorzystywanych  w modyfikacji programu produkcji towarowej 
tuczników  

K_W15 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student potrafi opracować w sposób nowoczesny  harmonogram 
pracy w sektorze rozrodu i odchowalni prosiąt, z uwzględnieniem 
synchronizacji rui 

K_U01 

U_02 Student potrafi zaprojektować nowoczesne wyposażenie tuczarni K_U10 

 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 nowoczesnych 
technologii w produkcji trzody chlewnej 

K_K03; K_K04 

Forma i typy zajęć: wykłady, ćwiczenia  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Znajomość podstaw anatomii i fizjologii zwierząt, ogólnych zagadnień z genetyki i metod 
hodowlanych oraz biologii rozrodu i żywienia zwierząt gospodarskich. Podstawy hodowli trzody 
chlewnej.  

Treści modułu kształcenia: 

Nowoczesne systemy utrzymania świń. Techniki informatyczne wykorzystywane w budowie 
chlewni. Nowoczesne konstrukcje i wyposażenie chlewni. Opracowanie nowoczesnego 
harmonogramu pracy w sektorze rozrodu, odchowalni oraz w sektorze tuczu. Aspekty dobrostanu 
w nowoczesnej hodowli trzody chlewnej. Charakterystyka wyprowadzonych nowych linii 
hybrydowych w konstrukcji i modyfikacji programu produkcji towarowej tuczników. 

Literatura podstawowa: 

Babicz M. 2014. Hodowla i chow świń. UP Lublin 
Tuczarnie na medal. 2013. – opracowanie zbiorowe; wyd. Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. 
z.o.o. 
Odchów prosiąt. 2012. – praca zbiorowa, Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. 

Literatura dodatkowa: 

Trzoda Chlewna - miesięcznik 
Przegląd Hodowlany – miesięcznik 
Hodowca trzody chlewnej - dwumiesięcznik 
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  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01, W_02, W_03, W_04 - sprawdzane są na  kolokwium z wykładów; efekty U_01, 
U_02 - sprawdzane są na kolokwium z ćwiczeń; efekty K_01, K_02 – sprawdzane są na 
kolokwium z ćwiczeń i wykładów 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie przedmiotu: Zaliczenie ćwiczeń i wykładów 

1. co najwyżej 2 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach – na studiach 
stacjonarnych 

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

3. zaliczone 1 kolokwium z ćwiczeń na ocenę pozytywną zgodnie z przyjmowaną skalą ocen  
4. zaliczone  1 kolokwium z wykładów na ocenę pozytywną zgodnie z przyjmowaną skalą  
5. zaliczenie zadań i projektów wykonywanych w trakcie odbywających się ćwiczeń 

Forma zaliczeń kolokwium: test wyboru i uzupełnień 
 Poprawa każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. Druga poprawa każdego z kolokwium 
w sesji egzaminacyjnej 

Bilans punktów ECTS*: 

 stacjonarne niestacjonarne 

Udział w wykładach 10 10 

Udział w ćwiczeniach 25 10 

Samodzielne przygotowanie się do 
ćwiczeń 

10 15 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 10 10 



Samodzielne wykonanie zadań, projektów 10 15 

Samodzielne przygotowanie się do 
kolokwium 

10 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia  

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Podstawy żywienia człowieka 

Nazwa w języku angielskim:  Basic humannutrition 

Język wykładowy: Język 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):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi, trzeci 

Semestr:  czwarty, piąty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: 
Dr hab. Anna Milczarek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr hab. Anna Milczarek 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie z budową i podstawami 
funkcjonowania przewodu pokarmowego, 
przemianami składników odżywczych w 
organizmie oraz wpływem tych składników na 
organizm człowieka. Poznać wartość 
energetyczną i odżywczą produktów 
spożywczych oraz zapotrzebowanie organizmu 
na składniki odżywcze, potrafi je wyliczyć. 
Wiedzieć jaki jest związek sposobu żywienia ze 
zdrowiem. Umieć dokonać oceny sposobu 
żywienia w odniesieniu do norm i zaleceń 
żywieniowych.  Potrafi dokonać oceny stanu 
odżywienia na podstawie pomiarów 
antropometrycznych. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Wyjaśnia  cele i zadania dotyczące żywienia,  charakteryzuje 
znaczenie składników odżywczych dla człowieka oraz wyjaśnia 
zasady racjonalnego żywienia człowieka 

K_W02 

W_02 
Wymienia i charakteryzuje budowę i funkcje układu pokarmowego 
oraz układów uczestniczących w odżywianiu się człowieka  

K_W01 

W_03 
Charakteryzuje główne asortymenty produktów żywnościowych, zna 
ich wartość odżywczą i pożądaną wielkość spożycia   

K_W18 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi określić przydatność danego asortymentu żywności w 
planowaniu  żywienia człowieka. Umie dokonać oceny sposobu 
żywienia i stanu odżywienia człowieka. 

K_U08 

U_02 Umie korzystać z norm żywienia człowieka K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w 
zakresie wartości pokarmowej dostępnej żywności i jej przydatności 
w żywieniu różnych grup ludności. 

K_K01 

K_02 
Jest gotów do ponoszenia społecznej i etycznej odpowiedzialności 
za produkcję żywności, jej wpływ na zdrowie konsumenta. 

K_K08 



Forma i typy zajęć: 
Wykłady (10 godzin), ćwiczenia (25 godzin) – st. stacjonarne 
Wykłady (10 godzin), ćwiczenia (10 godzin) – st. niestacjonarne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wymagana znajomość: funkcjonowanie podstawowych układów organizmu człowieka z 
uwzględnieniem wpływu rodzaju wysiłku. 

Treści modułu kształcenia: 

Podstawowe składniki pokarmowe w ciele ludzi i pożywieniu. Podział składników pokarmowych. 
Spożywanie pokarmu – mechanizmy regulacyjne. Budowa układu pokarmowego. Trawienie i 
wchłanianie składników pokarmowych. Energia i jej przemiany. Określanie podstawowej i 
całkowitej przemiany materii. Charakterystyka i rola podstawowych składników odżywczych 
(białko, tłuszcz, węglowodany) w organizmie. Wartość odżywcza i źródła białka, węglowodanów i 
tłuszczów w żywieniu. Rola składników mineralnych (makroelementów i mikroelementów) i 
witamin w żywieniu człowieka. Źródła w diecie i występowanie w żywności. Podziały produktów 
spożywczych. Charakterystyka wartości odżywczej grup produktów spożywczych. Czynniki 
warunkujące wartość odżywczą żywności. Zalecenia żywieniowe. Aktualne normy żywienia 
człowieka. Zalecane modelowe racje pokarmowe. Planowanie jadłospisów. 

Literatura podstawowa: 

1. GawęckiJ. (red.), Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu PWN 2017. 
2. Gertig H., Przysławski J., 2015, Bromatologia Zarys nauki o żywności i żywieniu. 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 
3. Langley-Evans S. (red. nauk. wyd. polskiego Jarosz M.), 2015, Żywienie. Wpływ na 

zdrowie człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
4. Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. Wartość odżywcza wybranych 

produktów spożywczych i typowych potraw. PZWL 2012 
5. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K. Tabele składu i wartości odżywczej 

żywności. PZWL, Warszawa 2017. 
6. Jarosz M. (red.), Normy żywienia dla populacji Polski. Instytut Żywności i Żywienia 2017. 

Literatura dodatkowa: 

1. Pisulewski M., Pysz M., 2008, Żywienie człowieka. Zbiór ćwiczeń, Wyd. AR Kraków. 
2. Jarosz M., Bułhak- Jachymczyk B. Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości 

i chorób niezakaźnych.  PZWL 2008. 
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia – zapoznanie z wartością 
pokarmową i przydatnością różnych rodzajów żywności w optymalizacji żywienia  różnych grup 
ludności.    

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Sposoby weryfikacji: zaliczenie z wykładów , kolokwium- podczas ćwiczeń, ocena opracowania 

własnego  studenta. Weryfikacja umiejętności na podstawie wyników kolokwium, oceny prac 

wykonywanych na zajęciach. Weryfikacja wiedzy i kompetencji społecznych następuje na 

kolokwium i zaliczeniu wykładów. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek zaliczenia przedmiotu: uzyskanie co najmniej 51% punktów z  zaliczenia na egzaminie i  
kolokwium oraz zaliczenie opracowania własnego studenta.  
0-50%- ndst.; 51-60%- dost; 61-70%- dost plus;71-80%- dobry; 81-90% dobry plus; 91-100%- 
bardzo dobry 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 



 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

Udział w wykładach 10 10 

Udział w ćwiczeniach 25 10 

Udział w konsultacjach 10 15 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w 
tym: 

  

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 20 

Przygotowanie do egzaminu   

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium i 
zaliczenia materiału wykładów  

20 20 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

* rozpisać  na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Wolierowy chów ptaków 

Nazwa w języku angielskim:  Aviary breeding of birds 

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):  I° 

Rok studiów:  2(st. stacjonarne), 3 (st. niestacjonarne) 

Semestr:  4 (st. stacjonarne), 5 (st. niestacjonarne) 

Liczba punktów ECTS:  3 

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: 
Student zna  zasady i sposoby utrzymania 
ptaków, dostosowane do kierunku ich 
użytkowania. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Ma podstawową wiedzę z zakresu fizjologii zwierząt K_W01 

W_02 
Zna podstawowe pojęci, regulacje prawne i ekonomiczne dotyczące 
działalności gospodarczej 

K_W04 

W_03 
Ma podstawową wiedzę z zakresu technologii i systemów 
utrzymania zwierząt 

K_W08 

W_04 Ma podstawową wiedzę z zakresu zoohigieny K_W17 

 UMIEJĘTNOŚCI  

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

K_U01 

U_02 Potrafi zaprojektować budynek dla drobiu K_U10 

U_03 
Posiada umiejętności związane z różnymi technologiami utrzymania 
młodych ptaków  

K_U18 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Zna zasób własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia 
się 

K_K01 

K_02 Potrafi ustalić hierarchię ważności celów realizowanych zadań K_K05 

K_03 
Potrafi rozwiązywać problemy pojawiające się w trakcie realizacji 
zadań 

K_K07 

Forma i typy zajęć: 
studia stacjonarne: wykład (10 godz.), ćwiczenia (25 godz.); studia 
niestacjonarne: wykład (10 godz.), ćwiczenia (10 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Biologia i ekologia ptaków, behawior ptaków 



Treści modułu kształcenia: 

System wolierowy jako alternatywny system utrzymania drobiu. Wady i zalety wolierowego 
utrzymania drobiu w produkcji wielkotowarowej. Wolierowy system odchowu kurek. Wolierowe 
utrzymanie stad kur towarowych. Wolieowy chów kuropatw. Wolierowy chów bażantów. Projekt 
wolierowego chowu stada reprodukcyjnego bażantów.  

Literatura podstawowa: 

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

Big Dutchman – Instrukcja utrzymania drobiu w systemie wolierowym. Wyd. wł. 2016. 

Literatura dodatkowa: 

 
Polskie drobiarstwo, miesięcznik. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady wspomagane technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia odbędzie się na podstawie kolokwium.  

Forma i warunki zaliczenia: 

 

Uzyskanie co najmniej  51 procent liczby punktów z zaliczenia 

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

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

Bilans punktów ECTS*: 

 stacjonarne niestacjonarne 

Udział w wykładach 10 10 

Samodzielne przygotowanie się do wykładów  15 20 

Udział w ćwiczeniach 25 10 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 15 

Udział w konsultacjach  5 5 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 3 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Drób w kulturze i tradycji 

Nazwa w języku angielskim:  Poultry in culture and tradition 

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):  pierwszego 

Rok studiów:  2(st. stacjonarne), 3 (st. niestacjonarne) 

Semestr:  4 (st. stacjonarne), 5 (st. niestacjonarne) 

Liczba punktów ECTS:  3 

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: 
Zapoznanie studentów z procesem 
udomowienia ptaków i ich roli w wierzeniach i 
tradycjach  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Zna sprzęt , oprogramowanie służące do przesyłania, prezentowania 
i zabezpieczania informacji dotyczących udomowienia ptaków i ich 
roli w kulturze i tradycji ludzi  

K_W03 

W_02 
Rozumie znaczenie bioróżnorodności   świata zwierząt w przyrodzie 
i hodowli 

K_W06 

W_03 Zna podstawowe typy i rasy zwierząt, w tym ptaki K_W10 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi mówić o zagadnieniach zootechnicznych potocznym, 
zrozumiałym językiem 

K_U06 

U_02 
Potrafi precyzyjnie zadawać pytania służące pogłębieniu wiedzy 
zootechnicznej 

K_U07 

U_03 Korzysta na poziomie podstawowym z literatury w języku obcym K_U21 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Zna zasób własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia 
się 

K_K01 

K_02 
Potrafi samodzielnie wyszukiwać informację w literaturze i źródłach 
elektronicznych 

K_K02 

K_03 
Potrafi precyzyjnie formułować pytania służące pogłębieniu własnej 
wiedzy 

K_K03 

Forma i typy zajęć: 
studia stacjonarne: wykład (10 godz.), ćwiczenia (25 godz.); studia 
niestacjonarne: wykład (10 godz.), ćwiczenia (10 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Biologia ptaków 



Treści modułu kształcenia: 

Historia udomowienia ptaków. Symbolika jaj w obrzędowości różnych kultur. Zdobienie jaj. Jaja w 
malarstwie i literaturze. Ptaki w ikonografii i heraldyce. Drób w tradycjach kulinarnych. 
Gallustyczne rozmaitości. Anserytyczne historie. Kacze ciekawostki. 

Literatura podstawowa: 

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

Majewska T. Drobiarstwo niekonwencjonalnie . Wyd. Hoża 

Wszystko o kaczce. Red. E. Gilewicz,  K. Ziejewska, 2014. Krajowy Związek Grup Producentów 
Rolnych, Warszawa 

Wszystko o gęsi i gęsinie, czyli … Red. E. Gilewicz,  K. Ziejewska, 2014. Krajowy Związek Grup 
Producentów Rolnych, Warszawa 

Literatura dodatkowa: 

 
Polskie drobiarstwo, miesięcznik. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady wspomagane technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia odbędzie się na podstawie kolokwium.  

Forma i warunki zaliczenia: 

 

Uzyskanie co najmniej  51 procent liczby punktów z zaliczenia 

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

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

Bilans punktów ECTS*: 

 stacjonarne niestacjonarne 

Udział w wykładach 10 10 

Samodzielne przygotowanie się do wykładów  15 20 

Udział w ćwiczeniach 25 10 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 15 

Udział w konsultacjach  5 5 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 3 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Bydło mięsne 

Nazwa w języku angielskim:  Beef cattle 

Język wykładowy: polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:  Wydział Przyrodniczy,Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt 

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

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

Rok studiów:   II 

Semestr:  4 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu: 

Dr hab. Krzysztof Młynek 

Imię i nazwisko prowadzących 
zajęcia: 

Dr hab. Krzysztof Młynek 

Założenia i cele 
przedmiotu: 

Umiejętność orientowania się w możliwościach efektywnego 
zwiększania produkcji mięsa wołowego oraz doskonalenia jego jakości 
kulinarnej i cech funkcjonalnych. Wypracowanie kompetencyjności w 
zakresie szacowania i perspektywicznego myślenia i działania w 
określonych warunkach produkcyjnych. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę w zakresie systemów utrzymania i technologii produkcji 
bydła mięsnego. Zna rasy bydła mięsnego oraz podstawy 
fizjologiczne związane z produkcją wołowiny. 

K_W08, K_W10, 
K_W13 

W_02 
Zna metody stosowane w ocenie cech użytkowych bydła mięsnego 
oraz zasady prowadzenia selekcji związane z doskonaleniem cech 
fizyko-chemicznych mięsa wołowego. 

K_W15 

W_03 
Ma wiedzę dotyczącą żywienia i utrzymania bydła mięsnego oraz ich 
wpływu na cechy użytkowe tego gatunku oraz związek z jakością 
produkowanych tusz i wołowiny. 

K_W16, K_W18 

   

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Potrafi prawidłowo dokonać wyboru rasy bydła mięsnego do 
panujących warunków środowiska (gospodarstwa). Umie 
wykorzystywać aktualne warunki produkcyjne do doskonalenia 
efektywności produkcji. 

K_U01, K_U03  

U_02 
Potrafi posługiwać się wskaźnikami charakteryzującymi efektywność 
produkcji w stadach mięsnych 

K_U4 

   

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma umiejętność posługiwania się fachowym słownictwem i zdolność 
przekazywania zdobytej wiedzy w sposób zrozumiały i przystępny.  

K_K02, K_K04 



K_02 
Ma świadomość występowania zagrożeń dla środowiska i 
związanych z nimi  ograniczeń w produkcji mięsa wołowego. 

K_K08 

Forma i typy zajęć:  Wykłady, ćwiczenia audytoryjne i konwersatoria 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu biologii i fizjologii bydła oraz elementarną wiedzę z 
zakresu technik hodowlanych wykorzystywanych w produkcji zwierzęcej. Ponadto mieć wiedzę 
dodatkową zakresu możliwości kształtowania najważniejszych cech produkcyjnych i 
jakościowych tusz i mięsa. 

Treści modułu kształcenia: 

Poznanie zasad chowu i hodowli bydła mięsnego i wytwarzania kulinarnego mięsa wołowego: 
gospodarcze znaczenie, stan i perspektywy hodowli w Polsce i na świecie. Poznanie etycznych 
zasad dotyczących produkcji zwierzęcej i zasad stosowania w doskonaleniu  produkcji i jakości 
żywności pochodzenia zwierzęcego. Znaczenie czynniki genetycznych i środowiskowych jako 
elementów warunkujących działania w zakresie doskonalenia produkcji i wołowiny kulinarnej. 
Zapoznanie z zależnościami występującymi pomiędzy cechami struktury mięśni szkieletowych i 
fizjologią z doskonaleniem cech użytkowych. Omówienie trendów produkcyjnych w chowie bydła 
mięsnego w aspekcie obciążania tą produkcją środowiska.   
Wykłady:  

1. Uwarunkowania i stan hodowli bydła mięsnego. Trendy i perspektywy rozwoju chowu i 
użytkowości bydła mięsnego. 

2. Czynniki genetyczne i środowiskowe warunkujące produkcje wołowiny kulinarnej, technologiczne 
i biologiczne aspekty hodowli bydła mięsnego w zakresie zwiększania efektywności produkcji 
wołowiny. 

3. Podstawy hodowli bydła mięsnego, charakterystyka i przydatność ras bydła mięsnego do 
produkcji wołowiny wysokiej jakości w określonych warunkach środowiskowych. Aspekty etyczne 
i społeczne.    

4. Możliwości i metody bioinżynieryjne wykorzystywane w produkcji mięsa wołowego. 
5. Sposoby pozyskiwania materiału hodowlanego dla stad mięsnych oraz ich organizacja.  
6. Podstawowe wymagania dotyczące jakości wołowiny i przydatności technologicznej tusz 

wołowych. 
7. Możliwości kształtowania składu tkankowego tusz oraz struktury mięśni szkieletowych w świetle 

właściwości fizyko-chemicznych wołowiny. 
Ćwiczenia: 

1. Charakterystyka pokroju bydła mięsnego, metody diagnozowania przydatności opasowej i 
wartości rzeźnej bydła. Możliwości doskonalenia najważniejszych cech produkcyjnych z 
wykorzystaniem technik bioinżynieriach.   

2. Modele i cykle produkcyjne w aspekcie reprodukcji w stadach bydła mięsnego. Sterowanie 
procesem rozrodczym w zakresie zarządzania efektywnością produkcji. 

3. Podstawy oceny materiału rzeźnego. Klasyfikacja i ocena bydła rzeźnego (ćwiczenia terenowe) 
4. Podstawy weryfikacji cech fizyko-chemiczna wołowiny oraz czynniki warunkujące jakość 

kulinarną mięsa. 
5. Praktyczne zastosowanie metod oceny do diagnozowania jakości mięsa kulinarnego (ćwiczenia 

laboratoryjne). 
6. Konwersatoria tematyczne w ramach multimedialnych prezentacji przygotowywanych przez 

słuchaczy: 
(tematyka ustalana na początku ćwiczeń) 
Literatura podstawowa: 

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

Literatura dodatkowa: 

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



2/ Hodowla bydła mięsnego w Sudetach, 
3/ Litwińczuk A., Litwińczuk Z., Barłowska J., Florek M.: Surowce zwierzęce, ocena i 
wykorzystanie. PWRiL, Warszwa, 2004. 
4/ Standardy mięsa wołowego: Wierzbicki J., Wierzbicka A., Lendzion K., Wierzbicka A. 2016. 
PZPBM, Warszawa 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady, prezentacje multimedialne, konwersatorium 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Zdobyta wiedza zweryfikowana zostanie w formie pisemnej (kolokwium). 

Umiejętność interpretacji zebranych informacji podczas przygotowania prezentacji oraz jej 
przekazanie grupie. 

Kompetencje ocenione zostaną na podstawie poprawności doboru prezentowanych informacji 
oraz merytorycznej aktywności podczas zajęć. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną. Podstawą do zaliczenia będą oceny z prezentowanych indywidualnie 
prezentacji multimedialnych na jeden z tematów związanych z treściami programowymi 
przedmiotu oraz kolokwium obejmującego treści wykładowe. 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność 

Obciążenie studenta ( w godzinach) 

studia stacjonarne 
studia 

niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

Udział w wykładach 10 10 

Udział w ćwiczeniach 25 10 

Udział w konsultacjach 2 2 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w 
tym: 

  

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 7 15 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium 15 18 

Przygotowanie się do egzaminu 16 20 

3. Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 3 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Organizmy modyfikowane genetycznie 

Nazwa w języku angielskim:  Genetically modified organisms 

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):  pierwszegostopnia 

Rok studiów:  2 

Semestr:  4 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Katarzyna Andraszek    

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Katarzyna Andraszek, Ewa Wójcik    

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przedstawienie głównych 
osiągnięć biotechnologii molekularnej w 
zakresie GMO oraz wykorzystanie organizmów 
modyfikowanych genetycznie w różnych 
dziedzinach współczesnego życia. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę z zakresu funkcjonowania genomów organizmów 
prokariotycznych i eukariotycznych. 

K_W01 

W_02 Rozumie znaczenie modyfikacji genetycznych. K_W02 

W_03 Rozumie wpływ GMO na jakość produktów roślinnych i zwierzęcych. K_W03 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi wytypować organizm i procedurę transgenezy do 
określonego przypadku badawczego. 

K_U01 

U_02 Potrafi ocenić perspektywy stosowania GMO. K_U15 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest świadomy wpływu GMO i rozumie kontrowersje wynikające z 
ich wykorzystania.  

K_K04 

Forma i typy zajęć: Wykłady, ćwiczenia  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowe zagadnienia z genetyki i genomiki zwierząt. Opanowane podstawowe wiadomości z 
zakresu funkcjonowania organizmu zwierzęcego oraz procesów dziedziczenia.  

Treści modułu kształcenia: 

Transformacja genetyczna. Metody wprowadzania obcego DNA do genomu. Klonowanie. 
Transgeniczne drobnoustroje, rośliny i zwierzęta. Problematyka organizmów modyfikowanych 
genetycznie i genetycznie modyfikowanej żywności. Cechy produkcyjne zwierząt hodowlanych 
podlegające manipulacjom genetycznym. Modyfikacje genetyczne zwierząt laboratoryjnych. 



Literatura podstawowa: 

1. Buchowicz J. Biotechnologia molekularna. PWN, Warszawa, 2006. 
2. Malepszy S. (red.), Biotechnologia roślin. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2005. 
3. McHughen: Żywność modyfikowana genetycznie. WNT, Warszawa, 2004. 

Literatura dodatkowa: 

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

2. Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H., Krótkie wykłady. Biologia 
molekularna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2005 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład z wykorzystaniem środków multimedialnych. 
Ćwiczenia przedmiotowe, prezentacja, praca w grupach, dyskusja. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Ocena projektu. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Skala ocen 

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

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

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

Bilans punktów ECTS*: 

St. stacjonarne 

Udział w wykładach –10 godz. 

Udział w ćwiczeniach – 25 godz. 

Udział w konsultacjach – 5 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń–15 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium – 20 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 –25godz. 

Razem – 75 godz. 

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

 

 

 

 

 



 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia  

Nazwa przedmiotu/modułu 
kształcenia: 

Problemy wysokowydajnych stad bydła mlecznego 

Nazwa w języku angielskim:  The problems of high-yielding dairy herds 
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):  

 I stopień 

Rok studiów:   2 

Semestr:   4 
Liczba punktów 
ECTS:  

 3 

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. 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przedstawienie problemów 
występujących w stadach bydła charakteryzujących 
się wysokim poziomem produkcji mlecznej. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma zaawansowaną wiedzę na temat konsekwencji intensyfikacji 
produkcji dla użytkowości mlecznej, rozpłodowej i 
długowieczności bydła.  

K_W08, K_W20 

W_02 
Zna problemy występujące w wysokowydajnych stadach bydła 
mlecznego. 

K_W08, K_W15 

W_03 
Zna kierunki doskonalenia bydła mlecznego w Polsce i na 
świecie. Zna rolę cech funkcjonalnych bydła w programach jego 
doskonalenia.  

K_W15, K_W23 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Posiada umiejętność poszukiwania i efektywnego 
wykorzystywania informacji na temat problemów związanych z 
produkcją mleka. 

K_U01,K_U16,K_U15 

U_02 
Potrafi wykorzystywać wyniki badań i prac badawczych i 
prezentować je w formie werbalnej, pisemnej i graficznej. 

K_U06,K_U09, 
K_U20 

U_03 
Potrafi poszukiwać i efektywnie wykorzystywać informacje z 
różnych źródeł związane z działalnością naukową z zakresu 
chowu i hodowli bydła i produkcji mleka. 

K_U21 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

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

K_K01 

K_02 

Student  ma świadomość  problemów związanych z 
intensyfikacją produkcji mleka w XXI wieku; czuje potrzebę ich 
rozwiązywania w duchu pogłębiania wiedzy specjalistycznej, 
sumienności i współpracy na różnych płaszczyznach 
organizacyjnych związanych z chowem  i hodowlą bydła. 

K_K08 

Forma i typy zajęć:  Wykłady, ćwiczenia  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Podstawowa wiedza z zakresu chowu i hodowli bydła, żywienia bydła, fizjologii zwierząt, 
anatomii, zoologii, biochemii  i mikrobiologii 

Treści modułu kształcenia: 

 Zwierzę – rasa jako podstawowe ogniwo w systemie produkcji mleka. Kryteria podziału ras 
bydła.  Zasady wyboru rasy do warunków występujących w danym stadzie.  

 Skutki intensyfikacji produkcji mleka w II połowie XX wieku w Polsce i na świecie. 
Zwiększanie homozygotyczności i problem ras zachowawczych niskoprodukcyjnych.  

 Znaczenie produkcji  i przetwórstwa mleka dla gospodarki żywnościowej kraju i świata. 

 Problemy związane z podnoszeniem  wydajności mleka w stadach bydła. Choroby wymion 
jako  konsekwencja spadku odporności zwierząt wysokowydajnych. Ketoza i inne choroby 
metaboliczne jako skutek problemów z racjonalnym bilansowaniem potrzeb pokarmowych 
krów mlecznych. 

 Możliwości podnoszenia skuteczności reprodukcji. 

 Ekonomiczne aspekty produkcji mleka w gospodarstwach wielkotowarowych. Zastosowanie  

nowoczesnych technologii w zarządzaniu stadem bydła mlecznego.  
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Fundacja Rozwój SGGW. 
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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.  
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Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

 Weryfikacja efektów kształcenia następuje na zaliczeniu końcowym. 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

 
       Zaliczenie max.   100 pkt 
 
Poprawy : zgodnie z regulaminem studiów 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność studenta  
Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:  
 

wykłady 10 
10 

ćwiczenia 25 
10 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy 
studenta 

35 
50 

3. Udział w konsultacjach 5 
5 

4. Łączny nakład pracy studenta w ramach 
przedmiotu 

75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 3 

 


