
 

 

D. Moduły przedmiotowe specjalnościowe: 
 

D1. Specjalność: Hodowla zwierząt 
 
 
 
 

1 Budownictwo inwentarskie 

2 Optymalizacja produkcji wieprzowiny 

3 Optymalizacja produkcji mleka i bydła mięsnego 

4 Technologia produkcji drobiarskiej 

5 Etologia zwierząt 

6 Zarządzanie w produkcji pasz 

7 Chów i hodowla kóz 

8 Ochrona środowiska w produkcji zwierzęcej 

9 Zwierzęta w agroturystyce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Budownictwo inwentarskie 

Nazwa w języku angielskim:  Animal husbandry buildings 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Zootechnika 

Jednostka realizująca:  Zakład Agrometeorologii i Inżynierii Rolniczej 

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

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

Rok studiów:   3 

Semestr:   6 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr inż. Krzysztof Kapela 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
wymogami dotyczącymi standardów utrzymania, 
spełniających wymogi dobrostanu, 
podstawowych gatunków zwierząt hodowlanych. 
Studenci poznają zasady projektowania 
budynków inwentarskich. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego 

 WIEDZA 

W_01 
Ma podstawową wiedzę z zakresu systemów utrzymania zwierząt 
oraz budownictwa wiejskiego 

K_W08 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi zaprojektować budynki inwentarskie oraz budowle 
towarzyszące z zachowaniem zasad funkcjonalności 

K_U10 

U_02 
Potrafi przygotować i zaprezentować ustną prezentację dotyczącą 
budownictwa inwentarskiego 

K_U20 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i źródłach 
elektronicznychoraz efektywnie je wykorzystać 

K_K02 

Forma i typy zajęć: wykład, ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

Znajomość fizjologii podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich, wiedza z zakresu 
mechanizacji w produkcji zwierzęcej oraz podstaw rysunku technicznego. 

Treści modułu kształcenia:  

Przegląd podstawowych akt prawnych dotyczących budownictwa inwentarskiego. Procedury 
uzyskania pozwolenia na budowę. Układy konstrukcyjne budynków inwentarskich. Przegląd 
rozwiązań funkcjonalnych budynków inwentarskich. Wymagania dotyczące systemów utrzymania 
podstawowych gatunków zwierząt inwentarskich. Budowle towarzyszące obiektom budowlanym. 
Projekt budowlany wybranego budynku inwentarskiego z obiektami towarzyszącymi w zakresie 
rozwiązań funkcjonalnych, architektury i konstrukcji. 



Literatura podstawowa: 

1. Dobkowski A., Staśkiewicz K. 2008. Budynki dla bydła. Poradnik. Agrosukces, Warszawa. 
2. Lenard J. 1993. Budownictwo wiejskie. SGGW, Warszawa. 
3. Maj T. 2011. Zawodowy rysunek budowlany. Wydanie IV, Wydawnictwa Szkolne i 
Pedagogiczne, Warszawa.  
4. Myczko A. 1998. Projektowanie, budowa i wyposażanie budynków inwentarskich. IBMER, 
Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

1. Podawca K. 2007. Zarys budownictwa ogólnego. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.   

2. Top Agrar Polska 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

- wykład z prezentacją multimedialną, 

- ćwiczenia laboratoryjne: wykonanie projektu budowlanego (rysunek) 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Kolokwium (pisemne) 33,3% W_01; K_01 

Ocena rysunku projektowego 33,3% U_01; K_01 

Ocena prezentacji multimedialnej 33,3% U_02 
 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: spełnienie każdego z niżej opisanych warunków 
1. uzyskanie co najmniej 3 punktów z kolokwium, 
2. uzyskanie co najmniej 3 punktów z rysunku projektowego, 
3. uzyskanie co najmniej 3 punktów z prezentacji.  

Przedział punktowy 0-7,5 7,75-9,0  9,25-10,5 10,75-12,0 12,25-13,5 13,75-15 

Ocena  2 3 3,5 4 4,5 5 

Sposób uzyskania punktów: 
1. kolokwium: 5 pkt 
2. rysunek projektowy: 5 pkt 
3. prezentacja multimedialna (budynek inwentarski): 5 pkt  

Poprawy: 
Jednorazowa poprawa kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

Udział w wykładach  15 10 

Udział w ćwiczeniach 15 10 

Udział w konsultacjach 10 10 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w 
tym: 

 
 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 15 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium 15 20 

Przegotowanie prezentacji multimedialnej 5 10 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Optymalizacja produkcji wieprzowiny 

Nazwa w języku angielskim:  Optimization of pork production 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:  ZHTCH i OM,  

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

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

Rok studiów:  III 

Semestr:  VI 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr hab. Andrzej Zybert 

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

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom 
wiedzy w zakresie możliwości produkcji 
wieprzowiny poprzez wykorzystanie 
odpowiednio opracowanej strategii 
postępowania hodowlanego uwzględniającego 
punkty krytyczne w produkcji, dobrostan 
zwierząt oraz bioasekurację. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Student posiada wiedzę z zakresu technologii produkcji trzody chlewnej 
oraz systemów utrzymania zwierząt 

K_W08 

W_02 
Student posiada wiedzę w zakresie poprawy jakości tuszy poprzez 
optymalizację czynników genetycznych i środowiskowych 

K_W18 

W_03 
Student posiada wiedzę w zakresie wymogów dotyczących warunków 
środowiskowych, dobrostanu i bioasekuracji, mających wpływ na cechy 
jakości tuszy 

K_W13 

W_04 

Zna programy współpracy pomiędzy przemysłem mięsnym a grupami 
producentów, systemy rozliczeń z dostawcami surowca wieprzowego za 
jakość w Polsce i krajach UE oraz posiada wiedzę na temat klasyfikacji 
aparaturowej tusz wieprzowych 

K_W20 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student posiada umiejętność wyliczenia efektu heterozji w różnych 
wariantach krzyżowania w celu oszacowania efektywności rozrodu, 
intensywności i ekonomiki produkcji 

K_U14, K_U15 

U_02 
Posiada umiejętność oszacowania i wyliczenia opłacalności produkcji 
prosiąt w zależności od plenności lochy 

K_U01, K_U03 

U_03 
Student potrafi oszacować opłacalność tuczników w zależności od 
spożycia paszy i skali produkcji 

K_U01, K_U03 

U_04 
Student potrafi wycenić wartość tusz zgodnie z systemem premiowania 
dostawców surowca rzeźnego przez przemysł mięsny, uwzględniający 
wagę bitą ciepłą (wbc) i mięsność oraz masę tuszy ciepłej i mięsność 

K_U01 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  



K_01 

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, 
poprzez wprowadzanie nowych treści zgodnie z tendencjami 
współczesnych osiągnięć nauki gwarantującej produkcję towarową 
tuczników o optymalnej zawartości mięsa w tuszy i szerokorozumianej jej 
wysokiej jakości 

K_K01 

K_02 

Potrafi formułować pytania i opinie na temat produkcji wysokomięsnych 
tuczników przez zapewnienie im odpowiednich warunków utrzymania, 
właściwy, właściwy dobór ras do kojarzeń i krzyżowania oraz praktyczne 
wykorzystanie w pracy hodowlanej osiągnięć genetyki molekularnej 

K_K03 

Forma i typy zajęć: 
wykłady (30 godz. studia stacjonarne, 20 godz. studia niestacjonarne), ćwiczenia (30 
godz. studia stacjonarne, 20 godz. studia niestacjonarne) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw biochemii zwierząt, żywienia zwierząt i paszoznawstwa, genetyki i metod hodowlanych 
zwierząt oraz Hodowli i chowu trzody chlewnej 

Treści modułu kształcenia: 

Standardy i wymagania w zakresie umięśnienia, otłuszczenia oraz masy tuszy ciepłej na rynku polskim oraz rynkach 
zagranicznych; Zasady konstruowania programów hodowlanych gwarantujących produkcję wysokomięsnych 
tuczników o wysokiej jakości mięsa; Przydatność wybranych ras w produkcji towarowej tuczników. Efektywność 
różnych wariantów krzyżowania celem optymalizacji jakości tuszy; Opłacalność produkcji świń- produkcja prosiąt; 
Opłacalność produkcji tuczników w zależności od spożycia paszy i skali produkcji; Wymogi w zakresie warunków 
środowiskowych i dobrostanu świń; Poprawa jakości tuszy poprzez optymalizację czynników środowiskowych; 
Dobrostan jako środek poprawy zdrowotności i ekonomiki produkcji; Bioasekuracja jako sposób ochrony świń przed 
chorobami; Poprawa jakości tuszy poprzez optymalizację czynników genetycznych; Rola i zadania grup 
producenckich w poprawie opłacalności produkcji i doskonaleniu jakości wieprzowiny; Wybrane systemy produkcji 
świń; Programy współpracy pomiędzy przemysłem mięsnym a grupami producentów; Klasyfikacja aparaturowa tusz 
wieprzowych; Systemy rozliczeń z dostawcami surowca wieprzowego za jego jakość w Polsce i innych krajach Unii   
Europejskiej. Wycena wartości tusz z uwzględnieniem systemu premiowania dostawców surowca rzeźnego przez 
przemysł mięsny (wbc i mięsność) oraz (mtc i mięsność) 

Literatura podstawowa: 

Grudniewska B., 1998: Hodowla i użytkowanie świń. Rozdział 11: Wrażliwość świń na stres (Maria Koćwin-

Podsiadła). Rozdział 19: Zasady skupu i oceny wartości rzeźnej trzody chlewnej (Stanisław Wajda, Maria Koćwin-

Podsiadła). Wyd. AR-T Olsztyn.  

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

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

Literatura dodatkowa: 

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

Trzoda chlewna – miesięcznik 

Raporty rynkowe 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnym,  

Ćwiczenia -  treści teoretyczne wspomagane technikami multimedialnymi, filmami wideo 

treści praktyczne – w postaci projektów, zadań, wyliczeń rachunkowych 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W01, W02, W03, W04, U01, U02, U03 i U04 sprawdzane będą na kolokwium zaliczającym 
i egzaminie 



Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Zaliczenie ćwiczeń: 
co najwyżej 2 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach; zaliczone  1 kolokwium na ocenę pozytywną 
zgodnie z przyjmowaną skalą ocen; zaliczenie zadań 
Forma zaliczeń kolokwium na ostatnich zajęciach w semestrze: test uzupełnień oraz wyboru 
Poprawa kolokwium w sesji egzaminacyjnej przed pierwszym terminem egzaminu 
Egzamin:  
pisemny – test uzupełnień oraz wyboru; 3 terminy egzaminu 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Udział w wykładach 30 20 

Udział w ćwiczeniach 30 20 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 5 10 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 5 

Samodzielne wykonanie zadań i sprawozdań 8 10 

Samodzielne przygotowanie się do końcowego 
zaliczenia przedmiotu 

25 35 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Optymalizacja produkcji mleka i bydła mięsnego 

Nazwa w języku angielskim:  Optimalization of milk and meat cattle production  

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:              Zootechnika  

Jednostka realizująca:   Katedra Hodowli Bydła, Owiec i Oceny Mleka 

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

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

Rok studiów:   3 

Semestr:   6 

Liczba punktów ECTS:  5 

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

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Prof. dr hab. Piotr Guliński , Dr hab. Krzysztof 
Młynek, Dr Ewa  Salamończyk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
wybranymi metodami postępowania przy 
występujących współczesnej hodowli - 
problemach i wyzwaniach.  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna cele i zasady limitowania produkcji mleka w Polsce i w UE. K_W01 

W_02 
Opisuje nowoczesne narzędzia wykorzystywane we współczesnej 
hodowli do zarządzania stadem bydła mlecznego. 

K_W01,K_W02 

W_03 
Zna konsekwencje intensyfikacji produkcji dla użytkowości mlecznej, 
rozpłodowej i długowieczności bydła. Zna problemy występujące w 
wysokowydajnych stadach bydła mlecznego. 

K_W01,K_W02 

W_04 
Tłumaczy przyczyny obniżania skuteczności reprodukcji w wysoko 
wydajnych stadach bydła mlecznego w kraju. Definiuje zasadnicze 
czynniki wpływające na obniżanie wskaźnika zapładnialności krów. 

K_W03 

W_05 
Charakteryzuje kierunki doskonalenia bydła mlecznego w Polsce i 
na świecie. Zna rolę cech funkcjonalnych bydła w programach jego 
doskonalenia.  

K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Posiada umiejętność przeprowadzania typowych metod i testów 
wykorzystywanych w zarządzaniu stadem bydła mlecznego. 

K_U01, K_U02, 
K_U06 

U_02 
Potrafi wykorzystywać wyniki oceny wartości użytkowej i pokroju 
bydła w codziennej praktyce produkcyjnej i hodowlanej. 

K_U03,K_U07, 
K_U08 

U_03 
Właściwie interpretuje czynniki warunkujące skuteczność reprodukcji 
w stadach bydła mlecznego; Projektuje technikę i termin inseminacji 
krów do występujących   w danym stadzie możliwości. 

K_U04 

U_04 
Wybiera racjonalny sposób prowadzenia doboru par do rozpłodu z 
uwzględnieniem przyjętych celów hodowlanych. 

K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

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

K_K03 

K_02 

Student  ma świadomość  problemów związanych z intensyfikacją 
produkcji mleka i mięsa wołowego 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_K02, K_K03 

Forma i typy zajęć:  Wykłady, ćwiczenia  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu chowu i hodowli bydła 



Treści modułu kształcenia: 

 Uwarunkowania prowadzenia gospodarstw mleczarskich w Unii Europejskiej. Kwotowanie 
produkcji mleka. Cele i zasady systemu kwot mlecznych. Kwota narodowa, hurtowa i 
sprzedaży bezpośredniej. Administracja systemem kwotowania. Obrót kwotami 
mlecznymi. Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. 

 Podstawowe normatywy technologiczne dla poszczególnych kategorii bydła mlecznego. 
Wady i zalety systemu wolnowybiegowego i stanowiskowego. Typy dojarni. Znaczenie 
systemu utrzymania dla jakości pozyskiwanego mleka. Prawa zwierząt oraz potrzeby 
środowiskowe krów mlecznych i cieląt. Przegląd systemów utrzymania bydła stosowanych 
w kraju i na świecie. 

 Narzędzia do oceny prawidłowego zarządzania stadem bydła mlecznego. Ocena kondycji 
ciała. Poziom mocznika w mleku. Tłuszcz i białko w mleku. Ocena strukturalności dawki 
pokarmowej. Poziom komórek somatycznych i liczba bakterii jako wyznaczniki jakości 
higienicznej mleka surowego. Praktyczna ocena kondycji krów mlecznych. Znaczenie 
własnej kondycji dla produkcji i reprodukcji zwierząt w poszczególnych fazach cyklu 
produkcyjnego. 

 Praktyczne możliwości kontrolowania poprawności żywienia krów. Odczytywanie 
i interpretacja poziomu mocznika w mleku. Ocena strukturalności dawki pokarmowej 
z wykorzystaniem systemu PSFPS (PennStateForageParticle Separator). 

 Możliwości sterowania składem chemicznym mleka. Główne prekursory wykorzystywane 
w gruczole mlekowym do syntezy tłuszczu. Czynniki oddziaływujące na wielkość syntezy 
kwasu octowego w żwaczu. Znaczenie włókna w dawkach pokarmowych i pH żwacza dla 
składu chemicznego mleka. Rola dodatków buforujących treść żwacza we współczesnej 
hodowli bydła mlecznego. 

 Mastistis u bydła. Elementy komórkowe jako podstawowe kryterium oceny stanu 
zdrowotnego wymion i jakości cytologicznej mleka. Strategie walki z mastitis. Możliwości 
kontrolowania stanów zapalnych wymion – mastitis. 5 zasad programu kontroli mastistis w 
stadzie: dezynfekcja poudojowa strzyków, uniwersalna terapia antybiotykowa krów 
zasuszonych, odpowiednie leczenie krów ze stanami klinicznymi, brakowanie chronicznie 
chorych krów i utrzymanie urządzeń udojowych w odpowiednim stanie higienicznym. 
Zasady biologicznej ochrony zwierząt przed występowaniem mastitis. Ekonomiczne 
aspekty występowania stanów zapalnych wymion w stadzie bydła mlecznego. Zasady 
higieny podczas doju. Chłodzenie mleka. 

 Problemy wysokowydajnych stad bydła mlecznego. Użytkowość mleczna a użytkowość 
rozpłodowa. Znaczenie wieku I wycielenia dla użytkowości mlecznej krów. Długość laktacji 
a produkcja mleczna. Problematyka przedłużanych laktacji. Znaczenie czynników 
genetycznych i środowiskowych dla przedłużania laktacji. Znaczenie wytrwałości w laktacji 
dla produkcyjności zwierząt. Długość użytkowania krów a ich wydajność mleczna. 

 Czynniki warunkujące skuteczność reprodukcji w stadach bydła mlecznego /kontrolowane 
przez hodowcę,  układ rozrodczy i cechy osobnicze zwierząt/. Poprawność wykrywania rui, 
umiejętności i kwalifikacje osób wykonujących zabiegi inseminacji, utrzymanie optymalnej 
temperatury  w obiektach inwentarskich szczególnie w okresie pierwszych 3 dni po 
zabiegu, trudne porody (dystocia), cysty(torbiele) jajnikowe, wczesne zamieranie 
zarodków, zatrzymanie łożyska– zasadniczymi przyczynami obniżania skuteczności 
reprodukcji w stadach bydła mlecznego w kraju. Efekty ekonomiczne obniżania reprodukcji 
w stadzie. Znaczenie dokładności rozpoznawania zewnętrznych objawów rujowych (errors 
of commision) i okresów cyklu płciowego u krów (errors of omission). Produkty 
wspomagające wykrywanie rui. 

 Możliwości sterowania reprodukcją w stadzie bydła mlecznego. Systemy rozrodu 
sterowanego: synchronizacja rui, zmodyfikowana synchronizacja rui, synchronizacja 
owulacji. Wady i zalety stosowanych systemów rozrodu kontrolowanego.  

 Krzyżowanie ras bydła mlecznego jako metoda poprawy składu mleka, zdrowia, płodności 
i długowieczności zwierząt. Podstawowe programy krzyżowania ras bydła mlecznego 
stosowane w hodowli bydła w świecie. Inbreeding w hodowli bydła mlecznego i jego 
znaczenie dla użytkowości. Programy hodowli bydła mlecznego w świecie. Indeksy 



hodowlane i ich rola w doskonaleniu cech produkcyjnych i funkcjonalnych u bydła. 
Wybrane cechy funkcjonalne i ich znaczenie w doskonaleniu bydła mlecznego. Kierunki 
doskonalenia genetycznego bydła mlecznego na świecie.  

 Rozwój sektora mleczarskiego na Podlasiu – przykładem sukcesu rolnictwa we wschodniej 
Polsce. 

Literatura podstawowa: 

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

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

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

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

 Pod red. Preś J., Mordak R., 2008: Wybrane elementy żywienia a problemy zdrowotne 
krów mlecznych. Wyd. MedPharm Polska, Wrocław. 

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

 Mordak R., 2008: Monitorowanie problemów zdrowotnych stad bydła. Wyd. MedPharm 
Polska, Wrocław. 

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

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

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

Literatura dodatkowa: 

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

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

 Litwińczuk Z., 2011: Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko 
żyjących. Wydawnictwo PWRiL Warszawa.  

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

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

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

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

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład problemowy, tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi; ćwiczenia 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie końcowe pisemne oraz dwa kolokwia w czasie ćwiczeń. Weryfikacja efektów 
kształcenia w zakresie umiejętności następuje na kolokwiach w trakcie ćwiczeń. Weryfikacja 
efektów kształcenia w zakresie wiedzy i kompetencji społecznych następuje na kolokwiach w 
trakcie ćwiczeń i na zaliczeniu końcowym. 



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

kolokwiów. 
 

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

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

 
        Zaliczenie  max. - 100 pkt. 
Poprawy : zgodnie z regulaminem studiów 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność studenta 
Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne niestacjonarne 

Liczba godzin kontaktowych, w tym: 95 65 

wykłady 30 30 

ćwiczenia 60 30 

konsultacje 5 5 

1. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 30 60 

2. Łączny nakład pracy studenta w ramach 
przedmiotu 

125 125 

Punkty ECTS za przedmiot 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Technologia produkcji drobiarskiej 

Nazwa w językuangielskim:  The technology of poultry productions 

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:  3 

Semestr:  6 

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: 

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie do pracy 
zawodowej, zwłaszcza w produkcji drobiarskiej. 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
technologią produkcji jaj (spożywczych i wylęgowych) 
i mięsa drobiowego różnych gatunków ptaków 
domowych 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna nowoczesne systemy utrzymania drobiu (różnych gatunków) K_W19 

W_02 
Zna problemy żywieniowe poszczególnych gatunków, typów 
użytkowych i grup wiekowych drobiu 

K_W13  
K_W16 

W_03 
Zna budowę i funkcjonowanie sprzętów i urządzeń w kurnikach i 
pomieszczeniach dla innych gatunków drobiu 

K_W21 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Obsługuje urządzenia stosowane w budynkach przeznaczonych do 
chowu drobiu różnych gatunków oraz w różnych grupach 
produkcyjnych i wiekowych  

K_U10 
K_U18 

U_02 Potrafi planować i programować produkcję drobiarską 
K_U15 
K_U17 

U_03 
Ma umiejętność opracowania preliminarza pasz dla różnych 
gatunków drobiu 

K_U03 
K_U17 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Potrafi rozwiązywać problemy pojawiające się w trakcie pracy 
zawodowej kierując się uczciwością i sumiennością  

K_K06 

K_02 
Rozumie konieczność pogłębiania własnej wiedzy z zakresu 
zmieniającej się technologii produkcji drobiarskiej 

K_K03 
K_K10 

Forma i typy zajęć: 
studia stacjonarne: wykład (30 godz.), ćwiczenia (30 godz.); studia 
niestacjonarne: wykład (20 godz.), ćwiczenia (20 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Wiedza z zakresu chowu i hodowli drobiu 

Treści modułu kształcenia: 

Systemy chowu kur nieśnych – klatki nowego typu i kurniki jedno- i wielopoziomowe podłogowe. 
Wymagania technologiczne odchowu kurcząt brojlerów. Technologia produkcji kaczek brojlerów, 
gęsi owsianych oraz indyków  i indyczek rzeźnych. Użytkowanie reprodukcyjne kur, gęsi, kaczek i 
indyków. Produkcja jaj i mięsa strusiego. 

Literatura podstawowa: 

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

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

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

Literatura dodatkowa: 

Polskie Drobiarstwo – miesięcznik 
Indyk Polski – miesięcznik 

Wiadomości Drobiarskie – kwartalnik 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Klasyczne wykłady i ćwiczenia wspomagane treściami przedstawianymi za pomocą sprzętów 
audiowizualnych 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

kolokwium, 3 samodzielne projekty  

Forma i warunki zaliczenia: 

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

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

Egzamin ustny : 

Przedział 
punktacji 

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

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

Egzamin ustny – max 100pkt. 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Udział w wykładach 30 20 

Samodzielne przygotowanie się do wykładów  5 10 

Udział w ćwiczeniach 30 20 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń i 
udział w konsultacjach 

5 15 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 5 10 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 



Punkty ECTS za przedmiot 3 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Etologia zwierząt 

Nazwa w języku angielskim:  Animal Ethology 

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:  Trzeci 

Semestr:  Szósty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Stanisław Socha 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dorota Kołodziejczyk, Stanisław Socha 

Założenia i cele przedmiotu: 

 Celem nauczania modułu jest poznanie 
elementów związanych z zachowania się 
zwierząt oraz czynników, które mają wpływ na 
nie. Analiza czynników wpływających na 
zachowanie się zwierząt pod kątem stworzenia 
optymalnych warunków ich utrzymania. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Ma wiedzę na temat potrzeb organizmów zwierzęcych K_W13, K_W16  

W_02  Zna procesy fizjologiczne i ich wpływ na zachowanie się zwierząt K_W16 

W_03 Ma wiedzę na temat różnych technologii utrzymania zwierząt K_W18, K_W19 

W_04  
Ma wiedzę na temat zmian zachodzących w środowisku 
przyrodniczym  
i hodowlanym 

K_W15 

W_05 
Ma wiedzę na temat przepisów związanych z ochroną zwierząt,  
ich dobrostanem i organizacją hodowli 

K_W21, K_W23,  
K_W13, K_W15 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Student potrafi ocenić zachowanie zwierząt  K_U01, K_U16 

U_02 Umie zorganizować określony rodzaj  działalności  K_U01 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Student widzi konieczność ciągłego dokształcania się K_K03 

K_02 Student potrafi współdziałać w grupie, przyjmując różne role K_K04, K_K06 

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 i moduły z poszczególnych chowów. 



Treści modułu kształcenia: 

1. Teoria zachowania się organizmów (definicja, terminologia, istota reakcji organizmów). Dobór 
naturalny i sztuczny a zachowanie się zwierząt. 

2. Zachowanie się popędowe i instynktowne (emocje, pojęcie instynktu, faza i etapy zachowania 
się instynktowego). Konkurencja o zasoby: swobodne i despotyczne rozmieszczenie 
osobników.  

3. Genetyczne uwarunkowanie zachowania się zwierząt (parametry genetyczne cech 
behawioralnych, selekcja zwierząt na cechy związane z zachowaniem zwierząt). 

4. Charakterystyka podstawowych mechanizmów związanych z fizjologią zachowania się 
zwierząt (reakcje hormonalne, rytmy biologiczne). Zwierzęta, a życie w grupach - unikanie 
drapieżnictwa a zdobywanie pokarmu.  

5. Ból, definicja, rodzaje, przyczyny, terapia bólu, metody badania bólu. Obserwacje zachowania 
się zwierząt chorych. 

6. Regulacja homeostazy wewnątrzustrojowej, mechanizmy, gospodarka wodno-elektrolitowa, 
regulacja temperatury. 

7. Czynności ochronne organizmów - walki w świecie zwierząt, ochrona przed 
niebezpieczeństwem, agresywność a hormony, stany lękowe. 

8. Środowisko życia zwierząt - miejsca bytowania zwierząt, życie zbiorowe zwierząt, dominacja. 
9. Bodźce - rodzaje, funkcje, różnicowanie w czasie. Badania dobrostanu i zachowaniem się 

zwierząt - obserwacje zachowania się zwierząt w czasie pobierania pokarmu, karmienia 
młodych, odpoczynku, analiza czasu przeznaczonego na poszczególne funkcje życiowe 
zwierząt. 

10. Zachowanie się płciowe zwierząt: samic i  samców - przy różnych systemach krycia. Badania 
nad opieką rodzicielską i systemach rozrodczych zwierząt. 

11. Zachowania się zwierząt w okresie odchowywania - samice i potomstwo. Dobór płciowy w 
świecie zwierząt, a konflikty płciowe. 

12. Zachowywanie się zwierząt przy różnych systemach chowu i utrzymania, a ich dobrostan 
zwierząt. Zmiany zachowywanie się zwierząt w technologiach o wysokich koncentracjach.  

13. Obserwacje zachowa się zwierząt żyjących gromadnie w środowisku naturalnym 
i hodowlanych. 

14. Biotechnologia a zachowanie zwierząt.  
Dobrostan zwierząt w świetle obowiązujących przepisów o hodowli i ochronie zwierząt. 

Literatura podstawowa: 

Andrzejewski R., Falińska K., i wsp., 1986: Populacje roślin i zwierząt. Ekologiczne studium 
porównawcze. PWN, Warszawa. 

Kaleta T., Fiszdom K., 2002: Wybrane zagadnienia z genetyki i zachowania się psów. 
Wydawnictwo SGGW, Warszawa.   

Kosowska B., Zwolińska-Bartczak I., 1999: Zarys historii zootechniki. Wydawnictwo AR Wrocław.  
Krebs J.R., Davies N.B., 2001: Wprowadzenie do ekologii behawioralnej. PWN, Warszawa. 
Maciejowski J., Zięba J., 1982:  Genetyka zwierząt i metody hodowlane.  PWN Warszawa. 
Nowicki B, Kosowska B., 1995: Genetyka i podstawy hodowli zwierząt. PWRiL Warszawa. 
Nowicki B., Pawlina E., Kruszyński W., Łoś P., 1994: Leksykon terminów z zakresu genetyki 

i hodowli zwierząt. PTZ, Warszawa. 
Nowicki B., Zwolińska-Bartczak I., 1995:  Zachowanie się zwierząt gospodarskich. PWRiL, 

Warszawa. 
Praca zbiorowa, 1985: Zootechnika t. 1-3. PWRiL, Warszawa 
Praca zbiorowa pod redakcją Zwierzchowskiego L., 1996: Biotechnologia zwierząt. PWN 

Warszawa (wybrane zagadnienia). 
Radomska M. J., Knothe A. M., 1990: Podstawy zootechniki. PWN, Warszawa.  
Skinner B. F. 1995: Zachowanie się organizmów. PWN, Warszawa.   
Sadowski B., 2001: Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. PWN, Warszawa. 

Wybrane zagadnienia z „Przeglądu Hodowlanego” dotyczące zachowania się i dobrostanu 
zwierząt  za okres ostatnich dziesięciu lat. PTZ, 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: 

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 15 10 

Udział w ćwiczeniach 15 10 

Konsultacje 10 5 

Samodzielna praca studenta  35 50 

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:  Zarządzanie w produkcji pasz 

Nazwa w języku angielskim:  Management in feed production 

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:  4 

Semestr:   7 

Liczba punktów ECTS:    4 

Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu:  

dr hab. Anna Milczarek 

Imię i nazwisko 
prowadzących zajęcia:  

dr hab. Anna Milczarek, dr hab. Alina Janocha, dr hab. B. 
Olkowski 

Założenia i cele przedmiotu: 
   

Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie z definicją i istotą 
zarządzania, racjonalnym wykorzystaniem pasz w chowie 
zwierząt gospodarskich, systemami żywienia zwierząt z 
maksymalnym wykorzystaniem pasz produkowanych we 
własnym gospodarstwie, zasadami wprowadzania do żywienia 
poszczególnych gatunków zwierząt pasz przemysłowych, 
warunkami działania przedsiębiorstw paszowych na rynku 
krajowym, istotą marketingu w produkcji pasz przemysłowych, 
zasadami penetracji rynku oraz metod wspierania sprzedaży 
pasz przemysłowych. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Charakteryzuje potrzeby paszowe poszczególnych gatunków 
zwierząt 

K_W13; 
K_W16 

W_02 
Zna założenia „Białej Księgi Wspólnoty Europejskiej”( ekologiczne 
rolnictwo, a środki żywienia zwierząt) 

K_W16 

W_03 Opisuje kierunki zmian w produkcji pasz – priorytety w UE K_W07 

W_04 Zna czynniki warunkujące substytucję pasz  K_W08 

W_05 Charakteryzuje systemy zarządzania produkcją pasz 
K_W04 
K_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Analizuje i interpretuje jakość pasz i sposoby jej poprawy 
K_U02 

 

U_02 Kontroluje jakość pasz K_U03 

U_03 
Ocenia ogólne i rynkowe warunki działania przedsiębiorstw 
paszowych 

K_U08 

U_04 Umiejętnie wprowadza strategie marketingowe firm paszowych oraz 
analizuje i interpretuje finansowe mierniki firm paszowych 

K_U04 
K_U05 



 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość potrzeby konsultacji i dokształcania  w zakresie 
zarządzania produkcją pasz  

K_K01 
K_K02 

K_02 
Jest świadomy konsekwencji popełnionych błędów w zarządzaniu 
produkcją pasz  

K_K02 
K_K11 

Forma i typy zajęć: Wykłady,  ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość wymagań żywieniowych poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich oraz 
paszoznawstwa. 

Treści modułu kształcenia: 

Krajowe zasoby paszowe i racjonalne ich wykorzystanie w żywieniu zwierząt. Preliminarz pasz w 
zależności od kierunku produkcji. Jakość pasz i ich przydatność w różnych kierunkach produkcji. 
Wprowadzanie pasz GMO do żywienia poszczególnych gatunków zwierząt. Działalność 
przedsiębiorstwa paszowego, a segmentacja rynku. Kalkulacja kosztów w produkcji pasz 
gospodarskich i przemysłowych. Rentowność i sposoby jej poprawy w produkcji pasz. Marketing 
pasz przemysłowych w skali mikro i makro. 

Literatura podstawowa: 

Kapusta F., 2010, Agrobiznes 
 Bryś J., Bryś R., 2002, Zarządzanie firm 
 Duczkowska - Piasecka M.,1996, Marketing w agrobiznesie 

Literatura dodatkowa: 

Rozporządzenia Rady UE w zakresie ekologicznej produkcji pasz. 
Pasze przemysłowe (czasopismo branżowe) 

Materiały szkoleniowe i konferencyjne  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany środkami multimedialnymi 
Ćwiczenia – praca w zespołach z wykorzystaniem programów komputerowych 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie ćwiczeń w formie sprawozdania z poszczególnych zadań problematycznych oraz 
pisemnego sprawdzianu  wiadomości z wykładów 

Forma i warunki zaliczenia:   

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

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

ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
 

Bilans punktów ECTS: 

Forma pracy/Aktywność studenta 
Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 10 

Udział w ćwiczeniach 30 20 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 20 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 10 10 



Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 15 20 

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: Chów i hodowla kóz 

Nazwa w języku angielskim:  Goats of breeding 

Język wykładowy: polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika  

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

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

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

Rok studiów:  czwarty 

Semestr:   Siódmy 

Liczba punktów ECTS:   4 

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

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

Założenia i cele przedmiotu: 

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

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Zna podstawowe zagadnienia z zakresu technologii chowu kóz. 
Typy użytkowe i rasy kóz.  

K_W08, K_W10 

W_02 
Zna problematykę z zakresu żywienia poszczególnych grup 
wiekowych oraz rozrodu kóz 

K_W13, K_W15, 
K_W16 

W_03 
Zna budowę i funkcjonowanie urządzeń w koziarni specjalizującej 
się w produkcji mleka 

K_W03 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi zaprojektować budynki do hodowli kóz. Potrafi zaplanować 
dawki pokarmowe, preliminarz paszowy dla kóz. Konstruuje obrót 
stadem hodowlanym 

K_U02, K_U10, 
K_U11, K_U12,  

U_02 
Potrafi określić predyspozycje kóz do produkcji surowców (mleko, 
mięso, wełna). 

K_U01, K_U03, 
K_U16 

U_03 Posiada umiejętność interpretowania objawów chorobowych u kóz. K_U01 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość walorów prozdrowotnych surowców pozyskiwanych 
od kóz.  

K_K08 

Forma i typy zajęć: 
 wykłady (15 godz.), ćwiczenia (30 godz.) 
wykłady (10 godz.), ćwiczenia (20 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw anatomii i fizjologii zwierząt oraz podstaw genetyki populacji i dziedziczenia 
cech. 

Treści modułu kształcenia: 



Wprowadzenie, pochodzenie i udomowienie kóz. Gospodarcze znaczenie chowu kóz w 

powiązaniu z ich geograficznym rozmieszczeniem i typem użytkowym. Rasy i odmiany kóz 

hodowanych w Polsce i na świecie. Konstytucja i metody oceny fenotypu kóz (indeksy 

pokrojowe). Znakowanie, dokumentacja hodowlana, zasady wpisu kóz do ksiąg hodowlanych. 

Praca hodowlana w stadzie kóz. Użytkowanie kóz i sposoby zagospodarowania produktów przez 

nie wytwarzanych. Biologia rozrodu, systemy krycia kóz i wychów koźląt. Pasze stosowane w 

żywieniu kóz. Żywienie poszczególnych grup technologicznych kóz. Sporządzenie preliminarza 

pasz. Pomieszczenia i wyposażenie. Choroby kóz i profilaktyka. Organizacja gospodarstw 

koziarskich z uwzględnieniem przetwórstwa i dystrybucji produktów kozich. Opłacalność produkcji 

kóz, wprowadzenie do sporządzenia biznes planu. Kozy w gospodarstwach agroturystycznych – 

postępowanie i opieka. 

Literatura podstawowa: 

1. Helmut Kuhnemann – Hodowla kóz. Rasy, zdrowie, opieka. Wyd. RM 2009 

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

3. Jacek Sikora – ABC chorób kóz – Wyd. SI-MA Warszawa 2009. 

Literatura dodatkowa: 

1. Zbigniew Jan Tyszka – Przydomowy chów kóz. Multico 1996. 
2. Przegląd Hodowlany. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia wspomagane technikami 
multimedialnymi, zajęcia w terenie. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Kolokwium pisemne, projekt koziarni. 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową 
Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Kolokwium pisemne 

Weryfikacja efektów 
kształcenia w zakresie 
wiedzy, umiejętności 
następuje na kolokwium 

K_W08, K_W10, K_W13, 
K_W15, K_16, K_U01K_U03, 

K_U16  

Projekt koziarni 

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

K_U02, K_U10, K_U11, 
K_U12, 

 

Forma i warunki zaliczenia: 

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

Przedział punktacji 
(%) 

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

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

Sposób uzyskania punktów: 
1. pierwsze kolokwium: 15 pkt. 
2. drugie kolokwium: 15 pkt. 



3. zajęcia praktyczne 20 pkt. 
4. Zaliczenie: 50 pkt. 

Poprawy: zgodnie z regulaminem studiów 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność studenta 
Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym   

Udział w wykładach 15 10 

Udział w ćwiczeniach 30 20 

Udział w konsultacjach 5 5 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy, w tym:   

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 10 20 

Samodzielne wykonanie projektu, 
sprawozdania, inne 

15 10 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 20 

Przygotowanie do egzaminu i obecność na 
egzaminie 

15 15 

3. Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 100 

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



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Ochrona środowiska w produkcji zwierzęcej 

Nazwa w języku angielskim:  Environmental protection in animal production 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Zootechnika 

Jednostka realizująca:   Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt 

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

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

Rok studiów:   czwarty 

Semestr:   siódmy 

Liczba punktów ECTS:   3 

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

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
dr hab. Elżbieta Bombik, prof. nadzw.,  
dr hab. Krzysztof Górski 

Założenia i cele przedmiotu 
Zapoznanie z wpływem produkcji zwierzęcej na 
środowisko i nowoczesnymi metodami jego 
ochrony 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Zna nowoczesne systemy utrzymania zwierząt gospodarskich 
wykorzystywane w Polsce i na świecie 

K_W18 
K_W19 

W_02 
Zna specyfikę pracy hodowlanej z poszczególnymi typami 
użytkowymi i rasami zwierząt gospodarskich 

K_W13 
K_W15  

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi określić zdolność zwierząt do określonego sposobu produkcji K_U01 

U_02 
Potrafi rozpoznać i interpretować zachowania zdrowych i chorych 
zwierząt 

K_U01 
K_U16 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość, pogłębiania wiedzy specjalistycznej z zakresu 
ochronę środowiska w produkcji zwierzęcej 

K_K03 

Forma i typy zajęć: 
wykłady (15 godz.), ćwiczenia (15 godz.) - studia stacjonarne 
wykłady (10 godz.), ćwiczenia (10 godz.) - studia niestacjonarne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Znajomość podstawowych zagadnień z chemii i ekologii 

Treści modułu kształcenia: 



Wybrane pojęcia z zakresu ochrony środowiska i higienizacji na obszarach wiejskich. Źródła 
skażeń środowiska w działalności rolniczej. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami  
z przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Ochrona środowiska hodowlanego przed 
zanieczyszczeniami. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne w ochronie środowiska. 
Skażenie środowiska związkami chemicznymi toksycznymi dla zwierząt. Ekotoksykologiczne 
problemy chowu zwierząt w rejonach skażeń metalami ciężkimi. Ochrona gleb przed degradacją 
spowodowaną produkcją zwierzęcą. Metody ochrony powietrza atmosferycznego przed odorami 
z ferm. Ochrona środowiska przed hałasem. Wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii 
przy produkcji zwierzęcej. 

Literatura podstawowa: 

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

2. Dobrzański G., Dobrzańska B., Kiełczewski D., 2010: Ochrona środowiska przyrodniczego. 
PWN, Warszawa 

3. Jastrzębska G., 2007: Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne. Wyd. Nauk.-Tech., 
Warszawa 

4. Barej W., 1991: Środowisko a zdrowie i produkcyjność zwierząt. PWRiL, Warszawa 
5. Kośmider J., Mazur -Chrzanowska B., Wyszyński B., 2002: Odory. PWN, Warszawa 

Literatura dodatkowa: 

1. Kośla T., 1999: Biologiczne i chemiczne zanieczyszczenie produktów rolniczych. Wyd. SGGW, 
Warszawa. 

2. Pyłka - Gutowska E., 2000: Ekologia z ochroną środowiska. Wyd. Oświata, Warszawa 
3. Bezak - Mazur E., 1999: Elementy toksykologii środowiskowej. Wyd. Politechniki 

Świętokrzyskiej, Kielce. 
4. Maciak F., 2003: Ochrona i rekultywacja środowiska. Wyd. SGGW, Warszawa. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. 

Ćwiczenia praktyczne uzupełniane technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

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

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

 - zaliczeniu pisemnym, obejmujące treści programowe wykładów. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Uzyskanie co najmniej 51% liczby punktów: 

- z każdego kolokwium, 

- z zaliczenia pisemnego wykładów. 

Zaliczenie przedmiotu (na ocenę): średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń i wykładów 
 

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

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

 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność 
Obciążenie studenta 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział w wykładach 15 godz. 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach 15 godz. 10 godz. 

Udział w konsultacjach 10 godz. 5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 godz. 10 godz. 

Przygotowanie się do kolokwiów 10 godz. 15 godz. 

Przygotowanie się do zaliczenia  15 godz. 25 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 3 ECTS 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Zwierzęta w agroturystyce 

Nazwa w języku angielskim:  Animalson a Farm 

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):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  czwarty 

Semestr:  siódmy 

Liczba punktów ECTS:   4  

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr inż. Agata Danielewicz 

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

Założenia i cele przedmiotu 

Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie 

studentów z wiadomościami w zakresie 

wykorzystania zwierząt w działalności 

agroturystycznej. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę dotycząca specyfiki hodowli poszczególnych zwierząt 
gospodarskich oraz utrzymywanych amatorsko. 

K_W01 

W_02 
Zna zasady żywienia, potrzeb rozrodczych oraz pracy hodowlanej 

nad udoskonalaniem poszczególnych gatunków zwierząt. K_W08 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Umie wykorzystać wiedzę na temat produkcji zwierzęcej i jej 
zastosowania w celach agroturystycznych z uwzględnieniem 
predyspozycji gatunkowych. 

K_U01 
K_U05 

U_02 
Orientuje się w interpretacji wyników pracy hodowlanej nad 
zwierzętami. 

K_U05, K_U12 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest świadomy potrzeby umiejętności pracy grupowej, niezbędnej w 

działalności turystycznej. 
K_K04 

K_02 
Rozumie potrzebę nieustannego samodoskonalenia w zakresie 
zdobytej wiedzy. 

K_K10 
K_K11 

Forma i typy zajęć:  wykłady, laboratorium, ćwiczenia terenowe 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu turystyki i rekreacji oraz agroturystyki. 

Student powinien biegle posługiwać się terminologią zootechniczną. 

Treści modułu kształcenia: 

 Podstawowe pojęcia i definicje związane z szeroko rozumianą dziedziną turystyki na 

obszarach wiejskich. Agroturystyka – wytyczne prawne i odpowiedzialność cywilna. 

 Zwierzęta domowe w gospodarstwie agroturystycznym, specyfika utrzymania 

 Dzikie zwierzęta w gospodarstwie agroturystycznym 

 Regulacje prawne dotyczące wykorzystania zwierząt w agroturystyce. Dobrostan zwierząt 

oraz zasady bezpieczeństwa w pracy z żywymi zwierzętami. 

 Szczególna rola koni w turystyce. 

 Sposoby wykorzystania zwierząt w działalności edukacyjnej agroturystyki. 

 Sposoby uatrakcyjnienia działalności agroturystycznej – produkcja ekologiczna, atrakcje, 

imprezy, współpraca z innymi jednostkami itp. 

 Oferta agroturystyczna dla ludzi w różnym wieku. 

 Oferta agroturystyczna dla osób niepełnosprawnych. 

 Zooterapia i jej rodzaje. 

Literatura podstawowa: 

1. Knecht D., 2009, Agroturystyka w agrobiznesie,  Wydawnictwo C. H. Beck.  

2. Młynarczyk K. Agroturystyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, 
Olsztyn 2002 

3. Sikora J., 2012, Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich , Wydawnictwo 
C. H. Beck. 

4. Sznajder M., Przezbórska M., 2006,  Agroturystyka. Wydawnictwo PWE. 

Literatura dodatkowa: 

1. Kutkowska B. Prowadzę gospodarstwo agroturystyczne. Wydawnictwo FAPA 2000. 

2. Świetlikowska U. Agroturystyka. Wydawnictwo SGGW Warszawa 2000. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady w tradycyjnej formie podającej. 

Ćwiczenia; metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i praktyczna, tj. opis, 
objaśnienie, dyskusja itp. Zajęcia terenowe. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia osiąganych przez studenta polega na przygotowaniu i 
przedstawieniu prezentacji tematycznej z wykorzystaniem środków multimedialnych, ocenie 
aktywności na zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia: 
 



Zaliczenie przedmiotu na ocenę. Warunkiem zaliczenia przedmiotu: uzyskanie co najmniej 51% 
punktów ze wszystkich form zaliczeń. 

0-50% - ndst.; 51-60 – dost.; 61-70%  - dost. plus; 71-80% - dobry; 81-90% - dobry plus; 91-
100% - bardzo dobry.  

1. sporządzenie projektu – 35 pkt, 

2. pisemne zaliczenie z wykładów – 35 pkt, 

3. aktywność na zajęciach – 15 pkt. 
4. aktywność na wykładach – 15 pkt. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym: 35 35 

Udział w wykładach 15 10 

Udział w ćwiczeniach 13 8 

Udział w zajęciach terenowych 2 2 

Udział w konsultacjach 5 15 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy, w 
tym: 

65 65 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 
materiału z wykładów 

16 16 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 12 12 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium 22 22 

Aktywność podczas zajęć terenowych  5 5 

Samodzielne wykonanie projektu 10 10 

3. Sumaryczne obciążenie pracą 
studenta 

100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


