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Ogólna hodowla zwierząt
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zootechnika

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WBiHZBZOS.I4B.3070.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Zootechnika i rybactwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Wojciech Kruszyński

Pozostali prowadzący Wojciech Kruszyński

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przedstawienie podstawowych aspektów hodowli zwierząt i pracy hodowlanej takich jak: podział zwierząt na typy
użytkowe, rodzaje użytkowości, metody oceny wartości użytkowej i genetycznej, rodzaje selekcji, kojarzenia
i krzyżowania, parametry statystyczne charakteryzujące populacje zwierząt hodowlanych.
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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 podstawową i uniwersalną terminologię z zakresu
hodowli zwierząt oraz zasady pracy hodowlanej. BH_ P6S_WG06

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Projekt, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1
przypisać daną rasę do określonego typu użytkowego,
analizować rodowód zwierzęcia; umie przeprowadzić
analizę wzrostu zwierząt oraz umie obliczyć
współczynniki pokrewieństwa i inbredu.

BH_ P6S_UW01, BH_
P6S_UW06

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Projekt, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przyjmowania odpowiedzialności związanej
z wykonywaniem zawodu zootechnika związanej
z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony zwierząt oraz środowiska hodowlanego
a także prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania
dylematów związanych z hodowlą zwierząt, mając
w świadomości odpowiedzialności za skutki
niewłaściwego użytkowania zwierząt będących
przedmiotem chowu, hodowli czy użytkowania

BH_ P6S_KR03

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia audytoryjne 30

Przygotowanie projektu 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Przygotowanie do ćwiczeń 30

Konsultacje 2

Udział w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
119

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
49

ECTS
1.9



3 / 5

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Podział zwierząt na grupy. Pochodzenie i skutki udomowienia zwierząt.
2. Wzrost i rozwój w okresie embrionalnym i postembrionalnym.
3. Podstawowe wiadomości z zakresu rozrodu zwierząt gospodarskich.
4. Kryteria podziału zwierząt gospodarskich na grupy oraz typy użytkowe bydła i
koni.
5. Typy użytkowe i najważniejsze rasy świń, owiec, kóz, kur i gołębi hodowanych
w Polsce i w świecie.
6. Kierunki użytkowania zwierząt gospodarskich i omówienie użytkowości
rozpłodowej i mlecznej.
7. Omówienie użytkowości mięsnej, wełnistej, nieśnej, roboczej, futrzarskiej,
miodowej i jedwabniczej.
8. Zasady kontroli użytkowości i metody identyfikacji zwierząt.
9. Kryteria wyboru zwierząt do hodowli.
10. Wartość fenotypowa i hodowlana zwierząt w zakresie cech użytkowych.
11. Pojęcie selekcji i jej znaczenie w hodowli zwierząt.
12. Reakcja stada na selekcję. Postęp hodowlany i produkcyjny
13. Metody kojarzenia zwierząt.
14. Metody krzyżowania i bastardyzacji zwierząt.
15. Postęp produkcyjny i hodowlany.

Wykład

2.

1. Umaszczenia zwierząt (2 godz.).
2. Analiza wzrostu i rozwoju zwierząt gospodarskich (2 godz.).
3. Przodkowie i krewniacy zwierząt gospodarskich (ćwiczenia w zoo, 2 godz.).
4. Metody znakowania zwierząt gospodarskich (2 godz.).
5. Rysopis zwierząt gospodarskich (2 godz)
6. Zootechniczna terminologia czesci ciała zwierząt (2 godz)
7. Pomiary zwierząt. (2 godz)
8. Rodowód, jego czytanie i analiza. (2 godz)
9. Obliczanie wskaźnika pokrewieństwa (2 godz.).
10. Obliczanie wskaźnika inbredu (2 godz.)
11. Parametry statystyczne charakteryzujące grupę zwierząt (2 godz)
12. Parametry genetyczne charakteryzujące grupę zwierząt (2 godz)
13. Selekcja niezależna (2 godz.).

14. Selekcja według łacznej wartosci cech (2 godz)
15. Metody kojarzenia i krzyżowania zwierząt (2 godz)

Ćwiczenia audytoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia audytoryjne Zaliczenie pisemne, Projekt, Aktywność na zajęciach, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń 50%
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Wymagania wstępne
fizjologia, genetyka

Literatura
Obowiązkowa

Nowicki B., Kosowska B.: Genetyka i podstawy hodowli zwierząt. PWRiL, Warszawa 1995.1.
Nowicki B., Jasek S., Maciejowski J., Nowakowski P., Pawlina E.: Rasy zwierząt gospodarskich. Wydawnictwo Naukowe2.
PWN, Warszawa 2011.
Pawlina E., Kruszyński W.: Podstawy hodowli zwierząt. Przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Akademii Rolniczej3.
we Wrocławiu, nr 548, wyd. III, Wrocław 2016.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BH_ P6S_KR03

Absolwent jest gotów do przyjmowania odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zawodu
zootechnika związanej z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zwierząt oraz środowiska
hodowlanego a także prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z hodowlą zwierząt,
mając w świadomości odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użytkowania zwierząt będących
przedmiotem chowu, hodowli czy użytkowania

BH_ P6S_UW01 Absolwent potrafi analizować i rozwiązywać złożone problemy, wykorzystując do tego posiadaną wiedzę

BH_ P6S_UW06
Absolwent potrafi opracować założenia hodowlane dla każdego gatunku zwierząt; ocenić wartość
hodowlaną i użytkową zwierząt gospodarskich; a także przeprowadzić analizę każdego etapu hodowli z
uwzględnieniem elementów krytycznych oraz dobrostanu zwierząt; analizować procesy biologiczne
towarzyszące produkcji zwierzęcej, w tym w konkretnych warunkach produkcyjnych

BH_ P6S_WG06
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu produkcji zwierzęcej i
roślinnej, metody agrotechniczne stosowane w uprawie roślin oraz metody hodowlane i systemy chowu, a
także czynniki determinujące dobrostan w produkcji zwierzęcej i gospodarowaniu zwierzyną łowną


