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Fizjologia 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
2020/21

Kod przedmiotu
WBiHZBZOS.I4B.0703.20

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

Albert Czerski

Pozostali prowadzący Albert Czerski, Bożena Króliczewska, Dorota Miśta, Jolanta Bujok, Ewa Pecka-Kiełb,
Edyta Wincewicz

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii zwierząt i wskazanie jej praktycznego zastosowania.
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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 ogólną wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt BH_P6S_WG01

Egzamin pisemny,
Kolokwium, Udział w
dyskusji, Wykonanie
ćwiczeń, Studium
przypadku

W2 rozumie związek między środowiskiem życia
zwierzęcia a jego fizjologią BH_ P6S_WG05

Egzamin pisemny,
Kolokwium, Udział w
dyskusji, Wykonanie
ćwiczeń, Studium
przypadku

W3 zna podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w
organizmie zwierząt BH_ P6S_WG12

Egzamin pisemny,
Kolokwium, Udział w
dyskusji, Wykonanie
ćwiczeń, Studium
przypadku

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi wskazać związki anatomiczno-czynnościowe
między poszczególnymi narządami i układami BH_ P6S_UW01

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Studium przypadku

U2 określa zależności pomiędzy poszczególnymi
narządami i układami BH_ P6S_UW09

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Studium przypadku

U3 potrafi określić i przewidzieć ryzyko, jakie może
wyniknąć z zaburzeń poszczególnych układów BH_ P6S_UW06

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Studium przypadku

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie BH_ P6S_KK01
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Studium
przypadku

K2 potrafi w sposób odpowiedzialny odnosić się
do zwierząt BH_ P6S_KR03

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Studium
przypadku

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności
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Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 40

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Przygotowanie raportu 5

Udział w egzaminie 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
35

ECTS
1.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp. Treści programowe Formy prowadzenia

zajęć

1.

1.  Fizjologia ogólna – historia, homeostaza

 

2.  Układ mięśniowy

 

3.  Układ pokarmowy I

 

4.  Układ pokarmowy II

 

5.  Układ krwionośny - serce

 

6.  Krew i chłonka

 

7.  Białka osocza – białka ostrej fazy

 

7.  Układ odpornościowy

 

8.  Układ nerwowy (budowa, organizacja, wyższa czynność nerwowa) I

 

9.  Układ nerwowy (układ nerwowy autonomiczny, zmysły) II

 

10.  Układ oddechowy

 

11.  Układ wydalniczy

12.  Termoregulacja, Hormony 13.Układ rozrodczy samca

 

14.  Układ rozrodczy samicy

 

15. Wybrane zagadnienia z fizjologii ptaków (oddychanie, rozmnażanie, przystosowanie      do lotu)

 

Wykład
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2.

I    1. Analiza krzywej skurczu pojedynczego, tężcowego niezupełnego i tężcowego zupełnego mięśnia szkieletowego

 

2. Analiza krzywej skurczu mięśnia gładkiego

 

 

 

II  1. Potencjał spoczynkowy i czynnościowy

 

2.  Analiza łuku odruchowego

 

3.  Badanie odruchów u człowieka

 

 

 

III  1. Doświadczenie Sieczenowa ze strychniną

 

2. Akinezja

 

3. Badanie receptorów skórnych

 

 

 

IV 1. Właściwości fizjologiczne mięśnia sercowego

 

2. Kardiogram żaby

 

3. Przewiązki Stanniusa

 

 

 

V    1. Elektrokardiografia

 

2. Osłuchiwanie tonów serca

 

 

 

VI 1. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą osłuchową

 

2. Nerwowa i humoralna regulacja ciśnienia krwi

 

3. Badanie częstości tętna

 

 

 

VII    Sprawdzian

        Rozwiązywanie zadań problemowych z przerobionego materiału

 

 

VIII 1. Spirometria (pomiar pojemności życiowej płuc i jej składowych)

 

2.  Zapisywanie ruchów oddechowych klatki piersiowej

 

3.  Oznaczanie częstości oddechów przed i po wysiłku fizycznym

IX     1. Skład i funkcje krwi

 

2.  Oglądanie krwinek czerwonych płaza, ptaka i ssaka

 

3.  Wpływ ciśnienia osmotycznego na krwinki czerwone

 

 

 

X       1. Różnicowanie form leukocytów

 

2.  Grupy krwi

 

 

 

XI     1. Skład moczu

 

2.  Określanie właściwości fizycznych moczu

 

3.  Zastosowanie testów paskowych do oznaczania składników chemicznych moczu

 

 

 

XII
1. Podstawowe procesy zachodzące w żwaczu
 
 
2. Oglądanie pierwotniaków w treści żwacza
 
 
3. Rejestracja motoryki czepca i żwacza owcy
 
XIII
1. Cykl rujowy
 
 
2. Fizjologia porodu u zwierząt gospodarskich
 
XIV
Sprawdzian

Rozwiązywanie zadań problemowych z przerobionego materiału
 
XV
Rozwiązywanie zadań problemowych z przerobionego materiału
 

Ćwiczenia laboratoryjne
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Burza mózgów, Film dydaktyczny, Metoda problemowa, Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Dyskusja,
Wykład, Zajęcia praktyczne w warunkach symulacyjnych, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Prezentacja,
Kolokwium, Udział w dyskusji, Wykonanie ćwiczeń, Studium przypadku 50%

Dodatkowy opis

Studenta obowiązują dwa kolokwia w trakcie
semestru. Każde kolokwium musi być
zaliczone pozytywnie. Dodatkowo student
uzyskuje oceny z odpowiedzi ustnych lub
krótkich sprawdzianów. Egzamin końcowy
w formie opisowej (5 pytań) trwa 90 min.
Jeśli egzamin nie zostanie zliczony w
pierwszym terminie student ma prawo
ponownie go zdawać w terminie
poprawkowym. Ocena łączna z przedmiotu
stanowi 50% oceny z ćwiczeń i 50% oceny z
wykładu.

Wymagania wstępne

chemia,1.
biofizyka,2.
biochemia,3.
zoologia4.

Literatura
Obowiązkowa

Krzymowski T., Przała J. (red.): Fizjologia Zwierząt. PWR i L, Warszawa 20151.
Dusza L. (red.): Fizjologia Zwierząt z elementami anatomii. Wyd. UW-M, Olsztyn 20012.
Engelhardt W., Breves G.: Fizjologia zwierząt domowych. Tom1-2. Wydawnictwo Galaktyka, 20123.
Loeffler K.: Anatomia i fizjologia zwierząt domowych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 20134.
Zawadzki W. (red.): Fizjologia zwierząt. Przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo AR Wrocław, Wrocław, 20015.

Dodatkowa

Konturek S.: Fizjologia człowieka. Tom I-V. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 20031.
Traczyk W., Trzebski A.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie2.
PZWL, Warszawa, 2015
Bullock J., Boyle J., Wang M.B.: Fizjologia. U&P Wyd. Med., Wrocław 19973.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BH_ P6S_KK01 Absolwent jest gotów do ustawicznego zgłębiania wiedzy oraz zasięgania opinii ekspertów przy
rozwiązywaniu problemów w procesie produkcji zwierzęcej

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_UW09 Absolwent potrafi dokonać oceny stanu środowiska hodowlanego, dobrostanu zwierząt oraz ocenić
zdrowie i kondycję zwierząt

BH_P6S_WG01
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu budowy i funkcjonowania
organizmów żywych na różnym poziomie złożoności, zwłaszcza o anatomii i fizjologii zwierząt
gospodarskich

BH_ P6S_WG05
Absolwent zna i rozumie zagadnienia dotyczące ochrony środowiska oraz ekologii; a także procesy
zachodzące w środowisku hodowlanym i potencjalne zagrożenia dla środowiska naturalnego będące
efektem produkcji zwierzęcej

BH_ P6S_WG12 Absolwent zna i rozumie zasady projektowania i prowadzenia badań w naukach przyrodniczych


