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Kynologia i felinologia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zootechnika

Specjalność

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WBiHZBZOHZS.MI2C.1130.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny
Zootechnika i rybactwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Magdalena Zatoń-Dobrowolska

Pozostali prowadzący Magdalena Zatoń-Dobrowolska

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia terenowe: 14
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 6

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Podczas zajęć omawiane są zagadnienia związane z szerokim aspektem hodowli psów i kotów.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawy organizacji hodowli psów i kotów BH_P7S_WG01
Projekt, Aktywność na
zajęciach, Referat,
Prezentacja, Udział w
dyskusji

W2 anatomię, fizjologię, genetykę i behawior psów i kotów BH_P7S_WG01
Projekt, Aktywność na
zajęciach, Referat,
Prezentacja, Udział w
dyskusji

W3 specyficzne wymagania w zakresie hodowli psów
i kotów

BH_ P7S_WG06,
BH_P7S_WG01

Projekt, Aktywność na
zajęciach, Referat,
Prezentacja, Udział w
dyskusji

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Identyfikować odmiany i rasy w obrębie gatunku BH_ P7S_UW05, BH_
P7S_UW06

Projekt, Referat,
Prezentacja

U2 Planować hodowlę danego gatunku i rasy BH_ P7S_UW05, BH_
P7S_UW06

Projekt, Referat,
Prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia terenowe 14

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 6

Przygotowanie prezentacji/referatu 15

Przygotowanie projektu 15

Przygotowanie do zajęć 10

Konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
77

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
37

ECTS
1.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Pochodzenie psów i kotów
Topografia, fizjologia układów obu gatunków.
Specyfika narządów zmysłów psów i kotów.
Genetyka umaszczeń,  wady i choroby dziedziczne, metody hodowli psów i kotów.
Rozród psów i kotów, pielęgnacja samicy oraz miotu.
Zasady żywienia psów i kotów z uwzględnienim ich stanu fizjologicznego i wieku
Choroby, profilaktyka, terminy szczepień psów i kotów.
Organizacje kynologiczne. Grupy kynologiczne. Organizacje fenologiczne.
Szkolenia psów.
Organizacja wystaw i zasady oceny psów i kotów.

Wykład

2.
Warsztaty z dogoterapii.
Udział w wystawie psów połączony z realizacją projektu
Wizyta w schronisku dla bezdomnych zwierząt połączona z analizą warunków
utrzymania.

Ćwiczenia terenowe

3.
Projekt dotyczący oceny użytkowej psów podczas wystawy.

Opracowanie wybranego zagadnienia z zakresu felinologii lub kynologii w opraciu
o analize literatury naukowej.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Aktywność na zajęciach, Udział w dyskusji 10%

Ćwiczenia terenowe Projekt, Referat 45%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt, Prezentacja 45%

Wymagania wstępne
Anatomia, fizjologia, genetyka, żywienie zwierząt
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MONKIEWICZ J., WAJDZIK J. 2008: Kynologia – wiedza o psie, Wydawnictwo UP Wrocław1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BH_ P7S_UW05

Absolwent potrafi samodzielnie projektować i weryfikować innowacyjne systemy utrzymania zwierząt
będących przedmiotem hodowli, chowu lub utrzymania oraz systemy produkcji pasz; dokonać
szczegółowej analizy ekonomicznej i modyfikacji każdego etapu produkcji zwierzęcej lub produkcji pasz z
identyfikacją i uwzględnieniem elementów krytycznych i zrealizować je w konkretnych warunkach
produkcyjnych

BH_ P7S_UW06
Absolwent potrafi samodzielnie dokonać oceny warunków utrzymania zwierząt będących przedmiotem
hodowli, chowu lub utrzymania jak również stanu zdrowia zwierząt oraz dobrać odpowiednie metody ich
optymalizacji

BH_P7S_WG01 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu fizjologii i użytkowania zwierząt

BH_ P7S_WG06 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu produkcji zwierzęcej; wykazuje
szczegółową znajomość metod hodowlanych stosowanych w produkcji zwierzęcej


