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Praktyka hodowlana
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
weterynaria

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Poziom studiów
jednolite studia magisterskie

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WMWMWWN.J8B.1837.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Weterynaria

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Julia Miller

Pozostali prowadzący Julia Miller

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Praktyka: 80

Grupy zajęć standardu
E. Praktyki zawodowe, B2. Produkcja zwierzęca

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie się ze specyfiką pracy w gospodarstwie wielkotowarowym/fermie hodowlanej/stadninie koni.

C2 Poznanie organizacji produkcji zwierzęcej i organizacji żywienia oraz podstawowych zabiegów wykonywanych
na zwierzętach w zależności od grupy produkcyjnej i specyfiki produkcji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 rasy w obrębie gatunków zwierząt oraz zasady chowu
i hodowli zwierząt B.W11 Zaliczenie ustne

W2 zasady żywienia zwierząt z uwzględnieniem różnic
gatunkowych i wieku B.W13

Zaliczenie ustne,
Obecność na praktyce
oraz wypełnienie
dzienniczka praktyk (na
podstawie
wykonywanych
czynności i oglądanych
zdarzeń). Przedstawienie
pozytywnej opinii o
przebiegu praktyki.

W3 zasady układania i analizowania dawek pokarmowych B.W14 Zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
korzystać ze zgromadzonych informacji związanych
ze zdrowiem i dobrostanem zwierząt, a w wybranych
przypadkach również z produkcyjnością stada

B.U20

Zaliczenie ustne,
Obecność na praktyce
oraz wypełnienie
dzienniczka praktyk (na
podstawie
wykonywanych
czynności i oglądanych
zdarzeń). Przedstawienie
pozytywnej opinii o
przebiegu praktyki.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

prezentowania postawy zgodnej z zasadami etycznymi
i podejmowania działań w oparciu o kodeks etyki
w praktyce zawodowej oraz do wykazywania tolerancji
dla postaw i zachowań wynikających z odmiennych
uwarunkowań społecznych i kulturowych

O.K2

Obecność na praktyce
oraz wypełnienie
dzienniczka praktyk (na
podstawie
wykonywanych
czynności i oglądanych
zdarzeń). Przedstawienie
pozytywnej opinii o
przebiegu praktyki.

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności
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Praktyka 80

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Zapoznanie się ze specyfiką i organizacją pracy w gospodarstwie,
obowiązującymi przepisami bhp. 

Student poznaje podział na strefy i sektory produkcyjne oraz przydział czynności i
zadań do wykonania.

2. Poznanie zasad prowadzenia oraz rodzajów dokumentacji hodowlanej i sposobu
jej wypełniania w danym obiekcie.

3. Zapoznanie się z skalą produkcji i osiąganymi wynikami. Analiza wydajności
gospodarstwa.

4. Poznanie organizacji żywienia w gospodarstwie (komponenty paszowe, ich
pochodzenie i składowanie). Skład dawek żywieniowych oraz ich skarmianie w
zależności od stanu fizjologicznego i wielkości produkcji.

5. Przygotowanie komponentów paszowych i dawek do skarmiania zwierząt w
zależności od grupy produkcyjnej.

6. Poznanie sposobu poskramiania i przepędzania zwierząt w zależności od grupy
produkcyjnej i systemu utrzymania zwierząt.

7. Zapoznanie się z zakresem obowiązków na każdym stanowisku związanym z
bezpośrednią obsługą zwierząt.

8. Poznanie podstawowych zabiegów przeprowadzanych na zwierzętach przez
bezpośrednią obsługę oraz lekarza weterynarii.

9. Zapoznanie się ze sposobem przygotowania kojców/boksów dla zwierząt w
zależności od wieku, usuwania odchodów/obornika i sposobem jego
przechowywania.

Praktyka

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Nauka podczas pracy na fermie/gospodarstwie/stajni.
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Aktywności Metody zaliczenia

Udział
procentowy

w ocenie
łącznej

przedmiotu

Praktyka
Zaliczenie ustne, Obecność na praktyce oraz wypełnienie dzienniczka
praktyk (na podstawie wykonywanych czynności i oglądanych zdarzeń).
Przedstawienie pozytywnej opinii o przebiegu praktyki.

100%

Wymagania wstępne
Student powinien posiąść wcześniej wiedzę wykładaną w ramach przedmiotów: Chów i hodowla zwierząt, Żywienie zwierząt i
paszoznawstwo, Technologie w produkcji zwierzęcej,  Higiena zwierząt, Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt.

Literatura
Obowiązkowa

Grodzki H.: Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich, SGGW 20051.
Litwińczuk Z., Szulc T.: Hodowla i użytkowanie bydła. PWRiL 20052.
Kuczaj M. (red.). Hodowla zwierząt. Organizacja produkcji zwierzęcej. Wyd. Marian Kuczaj, Wrocław 2016.3.
Czasopisma branżowe: Hoduj z głową (bydło, świnie), Trzoda Chlewna, Hodowca bydła, Hodowca Trzody chlewnej,4.
Drobiarstwo Polskie, Top Agrar, Koń polski, Konie i rumaki.

Dodatkowa

Chów i hodowla zwierząt. Pod redakcją T.Szulc, 20131.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

B.U20 Korzystać ze zgromadzonych informacji związanych ze zdrowiem i dobrostanem zwierząt, a w wybranych
przypadkach również z produkcyjnością stada

B.W11 Rasy w obrębie gatunków zwierząt oraz zasady chowu i hodowli zwierząt

B.W13 Zasady żywienia zwierząt z uwzględnieniem różnic gatunkowych i wieku

B.W14 Zasady układania i analizowania dawek pokarmowych

O.K2
Prezentowania postawy zgodnej z zasadami etycznymi i podejmowania działań w oparciu o kodeks etyki w
praktyce zawodowej oraz do wykazywania tolerancji dla postaw i zachowań wynikających z odmiennych
uwarunkowań społecznych i kulturowych


