
 

D. Moduły przedmiotowe specjalnościowe: 
 

 

D3. Specjalność: Profilaktyka zootechniczno-   

weterynaryjna w utrzymaniu zwierząt 

 

1 Prewencja w żywieniu zwierząt 

2 Środowiskowe uwarunkowania zdrowia zwierząt 

3 Bioasekuracja w fermach zwierząt 

4 Diagnostyka chorób zwierząt 

5 Epidemiologia zwierząt 

6 Biomonitoring genetyczny zwierząt 

7 Zoopsychologia 

8 Podstawy oceny sanitarnej surowców zwierzęcych  

9 Regulacje prawne w ochronie zdrowia zwierząt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Prewencja w żywieniu zwierząt 

Nazwa w języku angielskim:  Preventionin animal nutrition 

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):  I stopnia  

Rok studiów:   III  

Semestr:   6 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Alina Janocha prof. nzw. 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem realizowanego przedmiotu są 
zagadnienia z zakresu: żywienie a problemy 
zdrowotne poszczególnych gatunków zwierząt 
gospodarskich i amatorskich  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W01 
Ma wiedzę z zakresu nauk podstawowychi procesów biochemicznych 
zachodzących w organizmie zwierząt.  

K_W01, K_W02, 

K_W06, 

W02 
Zna budowę komórek, tkanek i układów anatomicznych oraz zna procesy 
fizjologiczne zachodzące u zwierząt zdrowych i chorych.    

K_W02, K_W11, 
K_W12 

W03 
Zna potrzeby żywieniowe i dietetyczne w celu zapewnienia im właściwego 
stanu zdrowia 

K_W13, K_W16 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 

Potrafi  dobrać odpowiednie żywienie i dietę zwierząt w celu zapewnienia 
im prawidłowego wzrostu i rozwoju, Rozumie wpływ nieprawidłowej diety 
zwierząt na ich stan fizjologiczny.   

K_U02, K_U11, 
K_U16 

U02 

Potrafi identyfikować przyczyny powstawania i objawy chorób u zwierząt. 

Podejmuje działania prewencyjne.  K_U13 

U03 
Potrafi umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę wspólnie z właścicielem 
fermy w zakresie profilaktyki zdrowia zwierząt   

K_U06, K_U09, 
K_U20, K_U21 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia warsztatu 
pracy. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacji w literaturze i źródłach 
elektronicznych. 

K_K01, K_K02 

K02 

Ma świadomość społecznej i etycznej odpowiedzialności w aspekcie 

ochrony zdrowia zwierząt i ludzi. W tym celu potrafi współpracować z 

właścicielem fermy na poziomie prewencyjnym 

K_K04, K_K05 



K03 
Potrafi zorganizować stanowisko pracy i pracować zespołowo w celu 

rozwiązywania problemu. 

K_K07, K_K08, 

K_K09, K_K10 

Forma i typy zajęć: 
 Wykłady  (10 godz.), ćwiczenia ( 30 godz.) – studia stacjonarne 
Wykłady  (10 godz.), ćwiczenia ( 20 godz.) – studia niestacjonarne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

 

Treści modułu kształcenia: 

Znaczenie podstawowych składników pokarmowych, witamin i składników mineralnych w 
żywieniu zwierząt. Trawienie i metabolizm. Składniki antyżywieniowe naturalne i nabyte. 
Mikotoksykozy jako groźny problem epidemiologiczny i kliniczny.  Pasze naturalne i 
przetworzone, dodatki paszowe.Ocena jakościowa pasz (chemiczna, biologiczna, 
organoleptyczna). Zasady żywienia poszczególnych gatunków zwierząt. Podstawowe problemy 
zdrowotne krów związane z żywieniem. Choroby trzody chlewnej wywołane niewłaściwym 
żywieniem. Choroby metaboliczne drobiu. Żywienie a choroby zwierząt towarzyszących ( psów i 
kotów). Układanie dawek pokarmowych oraz bilansowanie receptur mieszanek. 
 

Literatura podstawowa: 

Jerzy Preś, Ryszard Mordak. Wybrane elementy żywienia, a problemy zdrowotne krów mlecznych, 2010, 
WydMedPharm, Wrocław 

Marian Kuczaj, Jerzy Preś. Wybrane elementy żywienia, a problemy zdrowotne krów mlecznych, część II. 
2014, WydMedPharm, Wrocław 

Krzysztof Gliński, Zdzisław F.Gliński, Eugeniusz G.Grela, Zbigniew Grądzki, Antoni Kopczewski 
Choroby zakaźne i parazytozy trzody chlewnej Podstawy żywienia, odporność, patologia, terapia, 
zoonozy UP, Lublin, 2008 

M. Ceregrzyn, R. Lechowski, B. Barszczewska. Podstawy żywienia psów i kotów. Podręcznik dla lekarzy i 
studentów weterynarii. 2013, ELSEVIER,  

M. Pattison, P.F. McMullin, J.M. Bradbury, D.J. Alexander. Choroby drobiu, wyd. I polskie, red. A. 
Wieliczko, 2011 ELSEVIER, 

 

Literatura dodatkowa: 

Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo tom 1,2,3, Praca zbiorowa 2001 i 2004 ,Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa. 

Hodowla i użytkowanie drobiu red. Jan Jankowski PWRiL, 2012, Warszawa 

Normy Żywienia poszczególnych gatunków zwierząt. 

Hodowca Drobiu, Polskie Drobiarstwo, Trzoda Chlewna, Bydło, Hodowca Bydła 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Tradycyjne wykłady wspomagane prezentacjami multimedialnymi i z elementami dyskusji. 

Ćwiczenia laboratoryjne (ocena jakościowa pasz – chemiczna, biologiczna i organoleptyczna) 
rozpoznawanie pasz, w pracowni komputerowej- układanie dawek pokarmowych dla 
poszczególnych gatunków zwierząt, prezentacje, konsultacje 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 



Samodzielne rozwiązywanie zadań i problemów, Zaliczenie pisemne, forum dyskusyjne, 
prezentacja multimedialna 

Forma i warunki zaliczenia: 

Treści wykładowe włączone do zaliczenia ćwiczeń.  

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę. Ocena końcowa z ćwiczeń ustalona na podstawie obecności, 
ocen cząstkowych z dwóch kolokwiów teoretycznych, 1 prezentacji w formie multimedialnej na 
zadany temat oraz opanowania umiejętności opracowania programu żywieniowego. 
 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 stacjonarne niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 10 

Udział w ćwiczeniach 30 20 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 10 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 15 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 10 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na 
egzaminie 

5 10 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Środowiskowe uwarunkowania zdrowia zwierząt 

Nazwa w języku angielskim:  Environmental determinantsof animal health 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:   Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt 

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

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

Rok studiów:  trzeci 

Semestr:  szósty 

Liczba punktów ECTS:  3 

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

Imię i nazwisko prowadzących przedmiot: 
dr hab. Elżbieta Bombik, prof. nzw., dr hab. Krzysztof 
Górski 

Założenia i cele przedmiotu 
Zapoznanie z czynnikami środowiskowymi wpływającymi 
na zdrowie zwierząt i możliwościami ich poprawy 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
specjalnościowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna procesy fizjologiczne zachodzące u zwierząt chorych i zdrowych K_W02, K_W11, 

K_W12 

W_02 
Zna zasady funkcjonowania systemu produkcji na fermie z 
uwzględnieniem oceny warunków zoohigienicznych i zdrowotnych 
zwierząt 

K_W15, K_W17 

W_03 
Opisuje relacje pomiędzy produkcją zwierzęcą a środowiskiem. 
Posiada podstawową wiedzę w zakresie prewencji i diagnozowania 
chorób występujących u zwierząt. 

K_W13, K_W17 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi ocenić wpływ czynników środowiska na stan zdrowia zwierząt. 
Ocenia parametry i stan zdrowia zwierząt. 

K_U01, K_U13, K_U18 

U_02 
Ma umiejętność identyfikacji warunków zoohigienicznych na fermie dla 
zapewnienia prawidłowego dobrostanu zwierząt. 

K_U10, K_U16 

U_03 Umie wykorzystać zasady dobrej praktyki w chowie zwierząt K_U07, K_U18 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość społecznej i etycznej odpowiedzialności w aspekcie 
ochrony zdrowia zwierząt i ludzi 

K_K03, K_K05, K_K08 

K_02 
Jest świadomy wpływu czynników środowiska na stan zdrowia 
zwierząt. Potrafi je interpretować i im zapobiegać. zna zasady 
humanitarnego traktowania zwierząt gospodarskich. 

K_K07, K_K08, 
K_K09, K_K10 

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

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych zagadnień z chemii, ekologii, ochrony środowiska 

Treści modułu kształcenia: 



Źródła skażeń środowiska i ich oddziaływanie na organizm zwierząt. Ekotoksykologiczne problemy utrzymania 

zwierząt w rejonach skażeń metalami ciężkimi. Znaczenie zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby w prewencji 

weterynaryjnej. Ochrona środowiska naturalnego i hodowlanego przed zanieczyszczeniami. Warunki środowiskowe 

a dobrostan poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich. Ocena i optymalizacja warunków zoohigienicznych 

w chowie zwierząt. Zdrowie zwierząt i podstawowe wskaźniki jego oceny.  Higiena pomieszczeń (dezynfekcja, 

dezynsekcja i deratyzacja).Dobre praktyki produkcyjne w utrzymaniu zwierząt w aspekcie zdrowia zwierząt i  jakości 

surowców.  

Literatura podstawowa: 

Saba L., Nowakowicz-Dębek B., Bis-Wencel H., 2000. Ochrona zdrowia zwierząt. Wyd. AR Lublin 

Siemiński M., 2001. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wyd. PWN Warszawa 

Barej W., 1991. Środowisko a zdrowie i produkcyjność zwierząt. PWRiLWarszawa 

Manahan Stanley E. 2006. Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biologiczne. Wyd. PWN Warszawa 

Kołacz R., Dobrzański Z., 2006. Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich. Wyd. AR Wrocław 

Kośla T., 2011. Metodyka badań z higieny zwierząt i prewencji weterynaryjnej. Wyd. SGGW Warszawa 

Literatura dodatkowa: 

Kośmider J., Mazur -Chrzanowska B., Wyszyński B., 2002: Odory. PWN Warszawa 

Bezak - Mazur E., 1999. Elementy toksykologii środowiskowej. Wyd. Politechnika Świętokrzyska Kielce 

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 odbędzie się na podstawie dwóch zaliczeń: cząstkowego i końcowego 
oraz egzaminu 

Forma i warunki zaliczenia: 

Uzyskanie co najmniej  51 procent liczby punktów z zaliczenia cząstkowego i końcowego. 

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

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

Elementy i ich waga mająca wpływ na ocenę końcową: 
I kolokwium – 50 % 
II kolokwium– 50 % 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność 
Obciążenie studenta 

studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 godz. 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 20 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  10 godz. 20 godz. 

Udział w konsultacjach  5 godz. 10 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 15 godz. 15 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: Bioasekuracja  w fermach zwierząt 

Nazwa w języku angielskim:  Biosecurity in the animal farms 

Język wykładowy: polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:  

Katedra Hodowli Bydła, Owiec i Oceny Mleka 
Katedra Metod Hodowlanych i  Hodowli Drobiu 
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Oceny Mięsa 
Katedra Genetyki i Hodowli Koni 

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

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

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:   szósty 

Liczba punktów ECTS:  7 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  

Prof. dr hab. Piotr Guliński 
Prof. nzw. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga 
Prof. nzw. dr hab. Roman Niedziółka 
Prof. nzw. Halina Sieczkowska 
Dr inż. Agata Danielewicz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  

Prof. dr hab. Piotr Guliński 
Prof. nzw. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga 
Prof. nzw. dr hab. Roman Niedziółka 
Prof. nzw. Halina Sieczkowska 
Dr inż. Agata Danielewicz 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
czynnościami i zasadami, które mają zapobiegać lub 
ograniczać możliwości występowania chorób na 
fermach bydła, drobiu, trzody chlewnej, koni oraz 
owiec i kóz. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Zna zasady postępowania w zakresie prewencji i diagnozowania chorób 
występujących w stadach bydła, drobiu, trzody chlewnej, koni i owiec i kóz 

K_W06, K_W07 

W_02 
Zna zasady funkcjonowania produkcji na fermach zwierząt gospodarskich 
z uwzględnieniem warunków zoohigienicznych i zdrowotnych zwierząt. 
Opisuje relacje pomiędzy produkcją zwierzęcą a środowiskiem.  

K_W06, K_W09 

W_03 
Zna potrzeby żywieniowe zwierząt w celu zapewnienia im właściwego 
stanu zdrowia i utrzymania produkcji. Posiada wiedzę z zakresu 
stosowania zabiegów pielęgnacyjnych u zwierząt. 

K_W08, K_W05 

W_04 Zna zasady nadzoru sanitarno - weterynaryjnego  K_W08 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi identyfikować przyczyny powstawania i objawy chorób bydła, 
drobiu, trzody chlewnej, koni oraz owiec i kóz.. 

K_U03, K_U04, 
K_U05 

U_02 
Umie wskazać prawidłowe warunki zoohigieniczne na fermach zwierząt 
gospodarskich. . 

K_U01, K_U04 



U_03 
Potrafi umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę w zakresie profilaktyki 
zdrowia i pielęgnacji zwierząt. 

K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość społecznej i etycznej odpowiedzialności w aspekcie 
ochrony zdrowia zwierząt i ludzi. W tym celu potrafi współpracować z 
właścicielem fermy na poziomie prewencyjnym. 

K_08, K_K02 

K_02 
Jest świadomy wpływu czynników środowiskowych na stan zdrowia 
zwierząt. Potrafi je interpretować i im zapobiegać zgodnie z 
ustawodawstwem. Zna zasady humanitarnego traktowania zwierząt. 

K_K04 

K_03 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.  K_02, K_K01 

Forma i typy zajęć: 
Stacjonarne: wykłady (30 godz.), ćwiczenia (100 godz.) 
Niestacjonarne: wykłady (20 godz.), ćwiczenia (60 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu szczegółowych hodowli  zwierząt gospodarskich i ich 
fizjologii.. 

Treści modułu kształcenia: 

 Zarządzanie zdrowiem – higiena w oborze. Zasady bioasekuracji w oborze. Zarządzanie stadem bydła 

w aspekcie chorób zakaźnych – bioasekuracja, profilaktyka swoista, programy dostosowane do profilu 

produkcji i wielkości stada. Bioasekuracja, diagnostyka i profilaktyka mastitis u krów. Komórki somatyczne 

– podstawowym kryterium oceny stanu zdrowotnego gruczołu mlekowego.  Zachowanie bydła mlecznego i 

możliwości oceny dobrostanu.  Metody poprawy skuteczności reprodukcji u bydła. Dobrostan i 

bioasekuracja podstawą zdrowia i reprodukcji krów.  Mocznik w mleku – nowy parametr diagnostyczny w 

hodowli bydła mlecznego. Choroby metaboliczne u bydła. Konsekwencje negatywnego bilansu 

energetycznego u krów mlecznych. Ketoza i ciała ketonowe w mleku krów. Stosunek tłuszczowo-białkowy 

w mleku – praktycznym kryterium diagnozowania ketozy w stadzie bydła mlecznego. 

Znaczenie bioasekuracji na fermach drobiu. Zewnętrzne i wewnętrzne bariery sanitarne stosowane na 

fermach drobiarskich. Odkażanie pomieszczeń. Higiena jaj wylęgowych. Deratyzacja i dezynsekcja. 

Higiena żywienia i pojenia ptaków. Immunoprofilaktyka jako element bioasekuracji. Monitoring 

weterynaryjny w stadach hodowlanych drobiu, zakładach wylęgowych i stadach towarowych. Choroby 

zakaźne ptaków podlegające obowiązkowi zwalczania i rejestracji. Krajowy program zwalczania zakażeń 

pałeczkami Salmonella. Krajowy i międzynarodowy obrót drobiem i jego produktami. 

Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia i wydajności owiec i kóz. Czynniki kształtujące dobrostan 

zwierząt oraz środki warunkujące jego realizację. Zabiegi profilaktyczne w cyklu produkcyjnym stada 

owiec i kóz z uwzględnieniem grup technologicznych. Pielęgnacja racic, dekornizacja rogów, kastracja 

tryczków i koziołków, odrobaczanie. Zabiegi pielęgnacyjne wełny, postępowanie podczas strzyży i po 

zabiegu strzyży. Higiena pozyskiwania mleka kóz. Podstawowe schorzenia inwazyjne i nieinwazyjne  

występujące w stadzie owiec i kóz. Nadzór i monitorowanie  weterynaryjne w stadzie hodowlanym owiec i 

kóz. 

Aktualne wymagania prawne dotyczące bioasekuracji chlewni. Omówienie podstawowych zasad 

bioasekuracji w stadach trzody chlewnej. Oszacowanie zasad bioasekuracji a wydajnością produkcji, 

zdrowiem i leczeniem świń w stadach trzody chlewnej. Organizacja pracy na fermie trzody chlewnej 

opierająca się o zasadę zapewniającą skuteczne zastosowanie dezynfekcji tj.: „całe pomieszczenie pełne, 

całe pomieszczenie puste”. Program czyszczenia i dezynfekcji fermy oraz sprzętów inwentarskich. 

Omówienie zasad kwarantanny na fermach świń. Program zabiegów i szczepień obowiązujący na fermach 

trzody chlewnej. 



Podstawowe pojęcia i definicje związane z szeroko rozumianą dziedziną bioasekuracji w chowie o hodowli 

koni. Bioasekuracja – biologiczna ochrona fermy, program zdrowotny. Wymagania i sposoby 

postępowania przy utrzymaniu koni z uwzględnieniem norm ochrony określonych w przepisach UE. 

Minimalne warunki utrzymania konni. Bioasekuracja, czynniki ryzyka, reżim sanitarny. Tworzenie barier 

sanitarnych wokół ferm i w samych fermach. Metody ograniczania niebezpieczeństwa przenikania 

czynników zakaźnych oraz ich eliminacji: dezynfekcja, dezynsekcja i  deratyzacja. Podstawowe elementy 

bioprewencji: wybór miejsca pod budowę fermy z możliwością utworzenia strefy ochronnej, zapewnienie 

wysokiego poziomu dobrostanu koni. 

Literatura podstawowa: 

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

 Choroby bydła. 2014. Poradnik eksperta. Dodatek dla lekarzy weterynarii, zootechników i 

hodowców bydła. Wyd. I. Top Agrar Polska. 

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

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

 Kostro K. (pr. Zbiorowa) 2013. Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt 

gospodarskich. Cz. II. Chroby zakaźne owiec i kóz. Wyd. UP Lublin. 

 Niżnikowski R. (red.) 2011. Hodowla, chów i użytkowanie owiec. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa. 

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

 Rekiel A., Kondracki S., Górski K., 2014. Dobrostan trzody chlewnej. 

 Bakuła T., 2014. Bioasekuracja w hodowli zwierząt, w przemyśle paszowym i spożywczym. UWM 

Olsztyn.Kośla T., 1999. Biologiczne i chemiczne zanieczyszczenie produktów rolniczych. SGGW 

Warszawa. 

 Pruski W., Grabowski J., Chuch S., 2007. Hodowla koni. PWRiL Warszawa. 

 Kaproń M., 1999. Metody doskonalenia koni. AR Lublin.  

Literatura dodatkowa: 

 Bydło – miesięcznik 

 Hodowla bydła – miesięcznik 

 Medycyna Weterynaryjna – miesięcznik  

 Polskie drobiarstwo – miesięcznik 

 Hodowca drobiu – miesięcznik 

 Informator drobiarski 

 Przegląd hodowlany – dwumiesięcznik  
 Trzoda Chlewna – miesięcznik 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi.  

Ćwiczenia przedmiotowe obejmują teoretyczne i praktyczne przedstawienie treści programowych 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia studenta to egzamin pisemny. Weryfikacja efektów kształcenia w 

zakresie wiedzy, umiejętności następuje na kolokwium z ćwiczeń. Weryfikacja efektów kształcenia w 

zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych następuje na egzaminie. 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową 
Symbol przedmiotowego efektu 
kształcenia 

Kolokwium pisemne 
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie 
wiedzy, umiejętności następuje na kolokwium. 

W_01, W_02, U_01, U_02 

Zajęcia praktyczne Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie W_01, U_01, U_02, K_01 



umiejętności i kompetencji następuje podczas 
zajęć praktycznych. 

Egzamin  Weryfikacja zdobytych umiejętności. W_01, W_02, U_02, K_01, K_02 
 

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: 
Kolokwium 20 pkt. 
Aktywność na zajęciach 15 pkt. 
Zaliczenie końcowe 25 pkt. 
Egzamin 40 pkt. 
 
Poprawy: 
Zgodnie z regulaminem studiów 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 stacjonarne niestacjonarne 

Liczba godzin kontaktowych   

Udział w wykładach 30 20 

Udział w ćwiczeniach 100 60 

Udział w konsultacjach  z przedmiotu 15 12 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta w tym:   

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 40 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 8 35 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na 
egzaminie 

7 8 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 godz. 175 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 7 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Diagnostyka chorób zwierząt 

Nazwa w języku angielskim:  
Diagnosis of Animals diseases 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Zootechnika 

Jednostka realizująca:  Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt 

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

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

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:   6 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  lekarz weterynarii 

Założenia i cele przedmiotu 

Zapoznanie ze sposobami i metodami badań 
diagnostycznych poszczególnych układów u 
zwierząt. Wprowadzenie do praktycznego 
badania klinicznego i badań dodatkowych w tym 
laboratoryjnych oraz interpretacji wyników. 
Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie 
zasad diagnozowania głównych chorób 
zwierząt. Osiągniecie przez studenta wszystkich 
przedmiotowych efektów kształcenia. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Zna podstawowe założenia i zadania diagnozowania głównych 

chorób zwierząt gospodarskich i towarzyszących.  KW_06 

W_02 
Posiada wiedzę dotyczącą podstaw sposobów postępowania w 
przypadku głównych chorób u zwierząt i  masowych zagrożeń 
środowiskowych. 

KW_07, KW_08 

W_03 
Zna wzajemne relacje między hodowlą i chowem zwierząt, 
produkcją surowców zwierzęcych a zdrowiem i potrafi je 
wykorzystać w praktyce. 

KW_04, KW_05,  

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Rozumie zasady postępowania diagnostycznego (z uwzględnieniem 
diagnostyki różnicowej) i terapeutycznego, przeprowadza 
badaniekliniczne pacjenta, zbiera, analizuje i właściwie interpretuje 
dane kliniczne oraz wyniki badań laboratoryjnych.  Potrafi 
wykorzystać wiedzę z zakresu diagnozowania głównych chorób 
zwierząt w pracy zawodowej. 

KU_01, KU_03, 
KU_04 

U_02 

Umie przeprowadzić wywiad weterynaryjno-zootechniczny w celu 
uzyskania informacji o zwierzętach orazich środowisku. Bezpiecznie 
i humanitarnie postępuje ze zwierzętami oraz instruuje innych w tym 
zakresie.Potrafi przeprowadzać wstępne badanie kliniczne 
zwierzęciaPosiada świadomość ograniczeń swoich umiejętności. 

KU_04, KU_05 



Wie kiedy musi skorzystać z porady specjalisty – lekarza weterynarii. 

U_03 

Umie pobierać, zabezpieczaćpróbki, wykonywaćpodstawowe testy 
laboratoryjne. 
Analizuje i interpretuje wyniki badań laboratoryjnych, stosuje 
podstawową aparaturę diagnostycznązgodnie z przeznaczeniem. 
Wykorzystuje zdobytą wiedzę w pracy zawodowej w aspekcie 
zapewnienia bezpieczeństwa w chowie hodowli zwierząt. 

KU_05, KU_06, 
KU_07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Zna społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia zwierząt i ich 
wpływu na bezpieczeństwo publiczne. Jest odpowiedzialny za 
podejmowane decyzje, przestrzega zasad etycznych w pracy.  

KK_01, KK_02 

K_02 Ma świadomość konieczności ochrony zdrowia zwierząt w Polsce. KK_02, KK_04 

Forma i typy zajęć: 
 wykłady ( 0 godz.), ćwiczenia ( 60 godz.) 
wykłady ( 0 godz.), ćwiczenia ( 40 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wymagane wiadomości z zakresu; fizjologia zwierząt, zoohigiena zwierząt,  

Treści modułu kształcenia: 

Wprowadzenie do diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej. Badanie stanu obecnego. Diagnostyka 
chorób skóry,  układu oddechowego, układu krążenia, układu pokarmowego, układu nerwowego, 
układu moczowego. Uzyskiwanie i przygotowanie materiału biologicznego do badań 
laboratoryjnych.  Przechowywanie i transport prób do badań laboratoryjnych. Organizacja 
laboratorium weterynaryjnego. Metody diagnostyczne stosowane w diagnostyce laboratoryjnej 
chorób wewnętrznych. 
Badanie układu pokarmowego: powłoki brzuszne, narządy jamy brzusznej (oglądanie, 
omacywanie, opukiwanie, osłuchiwanie), sondowanie żołądka i żwacza, badanie przez prostnicę, 
nakłucia do jamy otrzewnowej, pobieranie i badanie płynu otrzewnowego. Płynna treść żwacza: 
badanie właściwości fizycznych, chemicznych, żywotności i liczby wymoczków. Badanie układu 
nerwowego i ruchu.  
Zachowanie się zwierzęcia, czaszka i kręgosłup, czucie powierzchowne i głębokie, czynności 
ruchowe, narządy zmysłów, nakłucia podpotyliczne i lędźwiowe. Badanie układu moczowego: 
oglądanie, omacywanie, cewnikowanie pęcherza moczowego. Ćwiczenia 
laboratoryjne:organizacja laboratorium, pobieranie, przechowywanie, transport materiału 
biologicznego. Badanie laboratoryjne moczu, Badanie morfologiczne krwi obwodowej. Ogólny 
profil zdrowotny zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Przeprowadzanie badan dodatkowych 
na zwierzętach i ocena tych badań. Praktyczne nauczenie studenta wykonywania zdjęć 
rentgenowskich, zapoznanie ze sprzętem rentgenowskim, doskonalenie stawiania diagnozy na 
podstawie zdjęć. pokazanie w jaki sposób metody obrazowania służą jako badanie dodatkowe 
przy stawianiu różnych diagnoz chorobowych. 

Literatura podstawowa: 

Baumgartner W., 2011r., "Diagnostyka kliniczna zwierząt", wyd. Elsevier Urban & Partner 
Wrocław  

Markiewicz Z., 1989r., "Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z diagnostyki chorób 
wewnętrznych", wyd. Wyd. ART,  

Nagórski F., Stankiewicz W., 1968r., "Diagnostyka kliniczna chorób wewnętrznych zwierząt 
użytkowych", wyd. PWN,  

Marek J. , Mocsy J., 1958r., "Diagnostyka kliniczna chorób zwierząt domowych", wyd. PWRol. i 



L.,  

J. Mocsy, 1971r., "Weterynaryjna diagnostyka kliniczna",  

Rosenberger W. , 1974r.,"Badanie kliniczne bydła", wyd. PWRol. i L.,  

Nicpoń J. (Red), 2010r., "Badania kliniczne i laboratoryjne w diagnostyce chorób zwierząt", wyd.  
UP Wrocław,  

Lorenz M.D., Neer T.M., Demars P.L., 2010r., "Od objawu do rozpoznania , postępowanie 
diagnostyczne u małych zwierząt", wyd. Galaktyka, 

Susan M. Taylor, 2011r., "Zabiegi diagnostyczne i lecznicze u psów i kotów", wyd. Elsevier Urban 
& Partner Wrocław,  

Muller E.1979. Poradnik weterynaryjny dla rolników. PWIRL 

Literatura dodatkowa: 

3) Artykuły z czasopism specjalistycznych przeznaczonych dla zootechników i lekarzy 
weterynarii. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

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

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. 

 

Zajęcia praktyczne 

Weryfikacja efektów kształcenia w 
zakresie umiejętności i kompetencji 
następuje podczas rozmowy z 
właścicielem kłopotliwego zwierzęcia 
oraz stworzeniem planu terapii lub 
tresury. 

 

 

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: 
 
kolokwium – 35 pkt. 
aktywność na zajęciach – 15 pkt 
egzamin – 35 pkt. 
aktywność na wykładach - 15 
 
Poprawy: zgodnie z regulaminem studiów 



Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 stacjonarne niestacjonarne 

Udział w wykładach - - 

Udział w ćwiczeniach 60 40 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 20 25 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 15 10 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 20 25 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na 
egzaminie 

10 25 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 125 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Biomonitoring genetyczny zwierząt 

Nazwa w języku angielskim:  Animal genetic biomonitoring 

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:  4 

Semestr:  7 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Ewa Wójcik    

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Ewa Wójcik, Katarzyna Andraszek  

Założenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z 
biomonitoringu genetycznego zwierząt. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 

Ma wiedzę z zakresu monitoringu biologicznego zwierząt. Ma 
wiedzę z podstawowych pojęć genetyki, bioróżnorodności zwierząt  
wykorzystywanych jako biomarkery środowiskowe.Zna możliwości 
wykorzystania różnych testów genetycznych służących 
diagnozowaniu uszkodzeń DNA i chromosomów pod wpływem 
czynników endo- i egzogennych.  

K_W04 
K_W06 
K_W13 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Potrafi dobrać odpowiednie testy genetyczne pozwalające 
identyfikować uszkodzenia DNA i chromosomów pod wpływem 
czynników środowiskowych i ocenić ich wpływ na stan zdrowotny 
zwierząt. 

K_U01 
K_U06 
K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest świadomy wpływu czynników środowiska na genom zwierząt i 
skutków na stan zdrowotny zwierząt.  

K_K04 

Forma i typy zajęć: Wykłady, ćwiczenia  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych pojęć z biomonitoringu genetycznego i wykorzystywanych do tego 
celu testów mutagenności. 

Treści modułu kształcenia: 



Budowa struktury DNA i chromosomów. Monitoring biologiczny in situ. Znaczenie biomonitoringu 
genetycznego. Biomarkery genetyczne. Bioindykacja. Wykorzystanie bioindykatorów w ocenie 
zanieczyszczeń środowiska. Bioindykatory zwierzęce. Mutacje, mutageneza i czynniki 
mutagenne. Hodowle tkankowe in vitro. Ocena stabilności genetycznej. Testy identyfikacji 
genotoksyczności i mutagenności. Testy: SCE, FRA, CA i MN. Analiza niestabilności genetycznej 
w systemie CSS Multiscan. 

Literatura podstawowa: 

1. Świtoński M., Słota E., Jaszczak K., 2006: Diagnostyka cytogenetyczna zwierząt domowych. 
Wydawnictwo Akademii Rolniczej In. Agusta Cieszkowskiego w Poznaniu. 

2. Charon K.M., Świtoński M., 2000: Genetyka zwierząt. Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa. 

3. Kosowska B., Nowicki B., 1999: Genetyka weterynaryjna. PZWL, Warszawa 
4. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L., 2001: Genetyka – krótkie wykłady. PWN, Warszawa.  
5. Zwierzchowski L., Jaszczak K., Modliński J.A., 1997. Biotechnologia zwierząt. Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

1. Olszewska M.J., 1981: Metody badania chromosomów. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i 
Leśne, Warszawa. 

2. Rogalska S., Małuszyńska J., Olszewska M.J., 2005: Podstawy cytogenetyki roślin. PWN, 
Warszawa 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład z wykorzystaniem środków multimedialnych.  
Ćwiczenia przedmiotowe, laboratoryjne, praca w grupach, interpretacja wyników analiz, dyskusja.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

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

Forma i warunki zaliczenia: 

Skala ocen 

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

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

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

Bilans punktów ECTS*: 

St. stacjonarne 

Udział w wykładach –15 godz. 

Udział w ćwiczeniach – 30 godz. 

Udział w konsultacjach – 10 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń– 5 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium – 20 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu – 20 godz. 

Razem – 100 godz. 

Razem – 4 pkt.  ECTS 

St. stacjonarne 

Udział w wykładach –10 godz. 

Udział w ćwiczeniach – 20 godz. 

Udział w konsultacjach –10godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń–20 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium –20godz. 

Przygotowanie się do egzaminu – 20 godz. 

Razem – 100 godz. 

Razem – 4 pkt.  ECTS 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Zoopsychologia 

Nazwa w języku angielskim:  Zoopsychology 

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:  czwarty 

Semestr:   Siódmy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr inż. Elżbieta Horoszewicz 

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

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
zaburzeniami występującymi w psychice 
zwierząt oraz stosowanymi metodami terapiami 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Student ma podstawową wiedzę z zakresu zoopsychologii oraz 
sposobów szkolenia 

K_W01 

W_02 Zna organizację pracy zoopsychologa  K_W03, K_W04 

W_03 

Zna mechanizm tworzenia zależności pomiędzy właścicielem a 
zwierzęciem  
i otaczającym go światem (relacje pomiędzy zwierzętami) oraz 
utrwalania prawidłowych zachowań 

K_W06, K_W13, 
K_W14, KW15 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi mówić o zagadnieniach zoopsychologicznych związanych z 
hodowlą zwierząt towarzyszących w sposób zrozumiały 

K_U06 

U_02 
Potrafi zastosować odpowiednią terapię oraz sposób tresury w 
przypadku wystąpienia problemów 

K_U01, K_U07 

U_03 Potrafi doradzić w doborze zwierząt do stylu życia różnych osób K_U14, K_U15 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Potrafi wykorzystać własną wiedzę i umiejętności K_K01, K_K02 

K_02 
Jest świadomy potrzeby bezwzględnego przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa w kontakcie ze zwierzętami. K_K08, K_K09 

Forma i typy zajęć: 
ćwiczenia (25 godz.) 
ćwiczenia (20 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

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

Treści modułu kształcenia: 



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

nabywaniu różnych umiejętności. Proces socjalizacji wewnątrzgatunkowej. Patologia zachowań – 

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

Charakterystyka chorób wpływających na wystąpienie niektórych zaburzeń w zachowaniu. 

Dostosowanie pracy do indywidualnych predyspozycji i możliwości zwierząt i ludzi. Samodzielne 

planowanie terapii oraz rozwiązanie przykładowych problemów w zachowaniu zwierząt 

towarzyszących 

Literatura podstawowa: 

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

2. Linda P. Case – Pies, zachowanie, żywienie i zdrowie. Galaktyka 2010. 

3. Joel Dehasse – Agresja u psów. Galaktyka 2006. 

4. Tadeusz Kaleta, Katarzyna Fiszdon – Wybrane zagadnienia z genetyki i zachowania się 
psów. Wyd. SGGW 2002. 

Literatura dodatkowa: 

1. TempleGrandin, Catherine Johnson – Zrozumieć zwierzęta. Media Rodzina 2011. 

2. Karen Pryor – Najpierw wytresuj kurczaka. Media Rodzina 2004. 

3. James Serpell – W towarzystwie zwierząt. Państwowy Instytut Wydawniczy 1999 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, zajęcia praktyczne z udziałem 
zwierząt i ich właścicieli. 

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_W01, K_W03, K_W04, 
K_W06, K_W13, K_W14, 
K_W15 

Zajęcia praktyczne 

Weryfikacja efektów 
kształcenia w zakresie 
umiejętności i kompetencji 
następuje podczas rozmowy z 
właścicielem kłopotliwego 
zwierzęcia oraz stworzeniem 
planu terapii  

K_U06, K_U01, K_U07, 
K_U14, K_U15 

 

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. zajęcia praktyczne 20 pkt. 
3. Zaliczenie: 35pkt. 

Poprawy: zgodnie z regulaminem studiów 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność studenta 
Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym   

Udział w ćwiczeniach 25 20 

Udział w konsultacjach 5 10 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy, w tym:   

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 10 10 

Samodzielne wykonanie projektu, 
sprawozdania, inne 

15 20 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 15 10 

Przygotowanie do egzaminu i obecność na 
egzaminie 

5 5 

3. 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:  Regulacje prawne w ochronie zdrowia zwierząt 

Nazwa w języku angielskim:  Law regulations in preventive animal health 

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:   2 

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 
Poznanie podstaw prawa i kompetencji Inspekcji 
Weterynaryjnej w ochronie zdrowia zwierząt 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Posiada podstawową wiedzę w zakresie prewencji i diagnozowania chorób 
występujących u zwierząt. Opisuje relacje pomiędzy produkcją zwierzęcą a 
środowiskiem 

K_W13, K_W17 

W_02 
Rozumie rolę uregulowań prawnych i społecznych w celu ochrony zdrowia 
zwierząt i ludzi. Zna zasady funkcjonowania nadzoru sanitarno-
weterynaryjnego 

K_W20, K_W22 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi identyfikować przyczyny powstawania i objawy chorób u zwierząt. 
Podejmuje działania prewencyjne. 

K_U13 

U_02 
Potrafi umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę wspólnie z właścicielem 
fermy w zakresie profilaktyki zdrowia zwierząt 

K_U06, K_U09, 
K_U20, K_U21 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość społecznej i etycznej odpowiedzialności w aspekcie 
ochrony zdrowia zwierząt i ludzi. W tym celu potrafi współpracować z 
właścicielem fermy na poziomie prewencyjnym 

K_K03, K_K05, 
K_K08 

K_02 
Jest świadomy wpływu czynników środowiska na stan zdrowia zwierząt. 
Potrafi je interpretować i im zapobiegać zgodnie z ustawodawstwem. Zna 
zasady humanitarnego traktowania zwierząt gospodarskich 

K_K07, K_K08, 
K_K09, K_K10 

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

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Treści programowe z hodowli i chowu zwierząt 

Treści modułu kształcenia: 



 

Geneza i rozwój prawodawstwa w zakresie ochrony zwierząt. Wymagania dotyczące zdrowia zwierząt 
gospodarskich. Ochrona zdrowia zwierząt w świetle prawa światowego i ustawodawstwa polskiego oraz 
minimalne warunki utrzymania. Inspekcja Weterynaryjna (struktura, organizacja i zadania). Zasady 
weterynaryjnej kontroli granicznej. Wymogi weterynaryjne w transporcie zwierząt. Ubój rytualny w prawie 
administracyjnym. 

Literatura podstawowa: 

Prawodawstwo krajowe i unijne (ustawy, rozporządzenia i dyrektywy) 
Saba L., Nowakowicz-Dębek B., Bis-Wencel H. 2002. Ochrona zdrowia zwierząt. Wyd. AR Lublin. 
Radecki W. 2012. Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz. Wyd. Diffin. 

Literatura dodatkowa: 

Rudy M., Rudy A., Mazur P. 2013. Ubój rytualny w prawie administracyjnym. Kancelaria Prawna 
Result. Warszawa. 
Białocerkiewicz J., 2005. Status prawny zwierząt. Prawa zwierząt, czy prawna ochrona zwierząt. 
Towarzystwo Naukowe Organizacji Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, Toruń.  
Goettel M., 2013. Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym. Wyd. Wolters Kluwer. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

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

- zaliczenie (dwa kolokwia w semestrze, obejmujące treści programowe wykładów). 

Forma i warunki zaliczenia: 

Uzyskanie co najmniej 51% liczby punktów z każdego kolokwium. 
 

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

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

 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność 
Obciążenie studenta 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 10  

Udział w konsultacjachz przedmiotu 15 15. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium 20 25 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 2 ECTS 


