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Organizacja produkcji zwierzęcej w Unii Europejskiej
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
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WBiHZBZON.MI4C.1525.21

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

Marian Kuczaj

Pozostali prowadzący Marian Kuczaj

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 10

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z zasadami wzajemnej zgodności (cross compliance) obowiązującymi w dziedzinach:
ochrony środowiska, zdrowia publicznego ludzi, zdrowia zwierząt, zdrowotności roślin i dobrostanu zwierząt
gospodarskich oraz produkcji żywności bezpiecznej dla konsumenta.

C2 Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami w produkcji zwierzęcej oraz standardami ochrony
zwierzątgospodarskich podczas ich przewozu i w trakcie uboju z uwzględnieniem wymogów prawnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

uregulowania prawne dotyczące spełnienia
standardów w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia
publicznego ludzi, zwierząt
gospodarskich,zdrowotności roślin oraz identyfikacji
i rejestracji zwierząt.

BH_ P7S_WK04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

W2
wymogi w zakresie dobrostanu i ochrony zwierząt oraz
produkcji bezpiecznej żywności dla konsumenta,a
także nowoczesne technologie produkcji zwierzęcej
zgodne z zasadami wzajemnej zgodności.

BH_ P7S_WG08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

W3
zasady funkcjonowania środowiska rolniczego,ochrony
bioróżnorodności zwierząt oraz uwarunkowania
ekologicznej produkcji zwierzęcej.

BH_ P7S_WG09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1

ocenić stan środowiska, zdrowie zwierząt, zdrowotność
roślin w gospodarstwach rolnych objętych systemem
płatności bezpośrednich, weryfikować systemy
utrzymania zwierząt na fermach oraz dobrać
określone metody ich optymalizacji.

BH_ P7S_UW05 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja

U2
dokonać oceny warunków utrzymania zwierząt
i dostosować stosowane technologie w produkcji
zwierzęcej do wymogów prawnych oraz do oczekiwań
konsumentów.

BH_ P7S_UW06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja

U3

analizować i oceniać przestrzeganie wymogów cross
complinace w zagrodzie oraz obliczyć punkty, jakie
przypisuje się stwierdzonej niezgodności i oszacować
procentową wielkość zmniejszenia płatności
bezpośrednich.

BH_ P7S_UO09 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
świadomej odpowiedzialności za produkcję
bezpiecznej żywności dla konsumenta, dobrostan
zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska
naturalnego.

BH_ P7S_KR04 Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności
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Wykład 8

Ćwiczenia audytoryjne 10

Przygotowanie prezentacji/referatu 30

Przygotowanie do zajęć 25

Konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1) Globalizacja i regionalizacja w rolnictwie oraz w produkcji zwierzęcej. 2)
Przepisy prawne regulujące prowadzenie produkcji zwierzęcej. 3) Wymogi prawne
ochrony środowiska naturalnego, zdrowia ludzi i zwierząt oraz zdrowotności roślin
4) Behawior, dobrostan i ochrona zwierząt gospodarskich. Bioasekuracja w
produkcji zwierzęcej. 5) Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli. Znakowanie
i identyfikacja zwierząt. 6) Wspólnotowe i krajowe systemy jakości żywności.
Produkty regionalne i tradycyjne. 7) Sprzedaż bezpośrednia. Działalność
tradycyjna, regionalna i marginalna. 8) Organizacja wystaw hodowlanych.
Rodzime rasy zwierząt gospodarskich.

Wykład

2.

1) Uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej. Założenia do projektu „Organizacja produkcji zwierzęcej”. 2) Ocena
oddziaływania ferm zwierzęcych na środowisko naturalne. Metody kontroli
gospodarstw i ferm zwierząt gospodarskich.(„listy sprawdzające"). 3) Produkcja
zwierzęca w gospodarstwie ekologicznym. 4) Biotechniki w rozrodzie i
doskonalenie zwierząt. Wsparcie bioróżnorodności w rolnictwie. 5) Nowoczesne
technologie produkcji mleka krowiego, owczego i koziego. Ocena i klasyfikacja
mleka surowego w skupie. Rynek mleka. 6) Nowoczesne technologie produkcji
żywca wołowego i wieprzowego. Ocena i klasyfikacja półtusz w systemie EUROP.
Rynek mięsa wołowego i wieprzowego. 7) Technologie produkcji drobiarskiej.
Dobrostan i utrzymanie oraz kierunki użytkowania koni. 8) Zarządzanie ryzykiem
produkcyjnym. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zagrodzie.

Ćwiczenia audytoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Film dydaktyczny, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Kolokwium 40%

https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Globalizacja i regionalizacja w rolnictwie oraz w produkcji zwierzęcej. 2) Przepisy prawne regulujące prowadzenie produkcji zwierzęcej. 3) Wymogi prawne ochrony środowiska naturalnego, zdrowia ludzi i zwierząt oraz zdrowotności roślin 4) Behawior, dobrostan i ochrona zwierząt gospodarskich. Bioasekuracja w produkcji zwierzęcej. 5) Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli. Znakowanie i identyfikacja zwierząt. 6) Wspólnotowe i krajowe systemy jakości żywności. Produkty regionalne i tradycyjne. 7) Sprzedaż bezpośrednia. Działalność tradycyjna, regionalna i marginalna. 8) Organizacja wystaw hodowlanych. Rodzime rasy zwierząt gospodarskich.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Globalizacja i regionalizacja w rolnictwie oraz w produkcji zwierzęcej. 2) Przepisy prawne regulujące prowadzenie produkcji zwierzęcej. 3) Wymogi prawne ochrony środowiska naturalnego, zdrowia ludzi i zwierząt oraz zdrowotności roślin 4) Behawior, dobrostan i ochrona zwierząt gospodarskich. Bioasekuracja w produkcji zwierzęcej. 5) Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli. Znakowanie i identyfikacja zwierząt. 6) Wspólnotowe i krajowe systemy jakości żywności. Produkty regionalne i tradycyjne. 7) Sprzedaż bezpośrednia. Działalność tradycyjna, regionalna i marginalna. 8) Organizacja wystaw hodowlanych. Rodzime rasy zwierząt gospodarskich.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Globalizacja i regionalizacja w rolnictwie oraz w produkcji zwierzęcej. 2) Przepisy prawne regulujące prowadzenie produkcji zwierzęcej. 3) Wymogi prawne ochrony środowiska naturalnego, zdrowia ludzi i zwierząt oraz zdrowotności roślin 4) Behawior, dobrostan i ochrona zwierząt gospodarskich. Bioasekuracja w produkcji zwierzęcej. 5) Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli. Znakowanie i identyfikacja zwierząt. 6) Wspólnotowe i krajowe systemy jakości żywności. Produkty regionalne i tradycyjne. 7) Sprzedaż bezpośrednia. Działalność tradycyjna, regionalna i marginalna. 8) Organizacja wystaw hodowlanych. Rodzime rasy zwierząt gospodarskich.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Globalizacja i regionalizacja w rolnictwie oraz w produkcji zwierzęcej. 2) Przepisy prawne regulujące prowadzenie produkcji zwierzęcej. 3) Wymogi prawne ochrony środowiska naturalnego, zdrowia ludzi i zwierząt oraz zdrowotności roślin 4) Behawior, dobrostan i ochrona zwierząt gospodarskich. Bioasekuracja w produkcji zwierzęcej. 5) Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli. Znakowanie i identyfikacja zwierząt. 6) Wspólnotowe i krajowe systemy jakości żywności. Produkty regionalne i tradycyjne. 7) Sprzedaż bezpośrednia. Działalność tradycyjna, regionalna i marginalna. 8) Organizacja wystaw hodowlanych. Rodzime rasy zwierząt gospodarskich.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Globalizacja i regionalizacja w rolnictwie oraz w produkcji zwierzęcej. 2) Przepisy prawne regulujące prowadzenie produkcji zwierzęcej. 3) Wymogi prawne ochrony środowiska naturalnego, zdrowia ludzi i zwierząt oraz zdrowotności roślin 4) Behawior, dobrostan i ochrona zwierząt gospodarskich. Bioasekuracja w produkcji zwierzęcej. 5) Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli. Znakowanie i identyfikacja zwierząt. 6) Wspólnotowe i krajowe systemy jakości żywności. Produkty regionalne i tradycyjne. 7) Sprzedaż bezpośrednia. Działalność tradycyjna, regionalna i marginalna. 8) Organizacja wystaw hodowlanych. Rodzime rasy zwierząt gospodarskich.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Globalizacja i regionalizacja w rolnictwie oraz w produkcji zwierzęcej. 2) Przepisy prawne regulujące prowadzenie produkcji zwierzęcej. 3) Wymogi prawne ochrony środowiska naturalnego, zdrowia ludzi i zwierząt oraz zdrowotności roślin 4) Behawior, dobrostan i ochrona zwierząt gospodarskich. Bioasekuracja w produkcji zwierzęcej. 5) Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli. Znakowanie i identyfikacja zwierząt. 6) Wspólnotowe i krajowe systemy jakości żywności. Produkty regionalne i tradycyjne. 7) Sprzedaż bezpośrednia. Działalność tradycyjna, regionalna i marginalna. 8) Organizacja wystaw hodowlanych. Rodzime rasy zwierząt gospodarskich.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Globalizacja i regionalizacja w rolnictwie oraz w produkcji zwierzęcej. 2) Przepisy prawne regulujące prowadzenie produkcji zwierzęcej. 3) Wymogi prawne ochrony środowiska naturalnego, zdrowia ludzi i zwierząt oraz zdrowotności roślin 4) Behawior, dobrostan i ochrona zwierząt gospodarskich. Bioasekuracja w produkcji zwierzęcej. 5) Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli. Znakowanie i identyfikacja zwierząt. 6) Wspólnotowe i krajowe systemy jakości żywności. Produkty regionalne i tradycyjne. 7) Sprzedaż bezpośrednia. Działalność tradycyjna, regionalna i marginalna. 8) Organizacja wystaw hodowlanych. Rodzime rasy zwierząt gospodarskich.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Globalizacja i regionalizacja w rolnictwie oraz w produkcji zwierzęcej. 2) Przepisy prawne regulujące prowadzenie produkcji zwierzęcej. 3) Wymogi prawne ochrony środowiska naturalnego, zdrowia ludzi i zwierząt oraz zdrowotności roślin 4) Behawior, dobrostan i ochrona zwierząt gospodarskich. Bioasekuracja w produkcji zwierzęcej. 5) Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli. Znakowanie i identyfikacja zwierząt. 6) Wspólnotowe i krajowe systemy jakości żywności. Produkty regionalne i tradycyjne. 7) Sprzedaż bezpośrednia. Działalność tradycyjna, regionalna i marginalna. 8) Organizacja wystaw hodowlanych. Rodzime rasy zwierząt gospodarskich.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Globalizacja i regionalizacja w rolnictwie oraz w produkcji zwierzęcej. 2) Przepisy prawne regulujące prowadzenie produkcji zwierzęcej. 3) Wymogi prawne ochrony środowiska naturalnego, zdrowia ludzi i zwierząt oraz zdrowotności roślin 4) Behawior, dobrostan i ochrona zwierząt gospodarskich. Bioasekuracja w produkcji zwierzęcej. 5) Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli. Znakowanie i identyfikacja zwierząt. 6) Wspólnotowe i krajowe systemy jakości żywności. Produkty regionalne i tradycyjne. 7) Sprzedaż bezpośrednia. Działalność tradycyjna, regionalna i marginalna. 8) Organizacja wystaw hodowlanych. Rodzime rasy zwierząt gospodarskich.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Założenia do projektu „Organizacja produkcji zwierzęcej”. 2) Ocena oddziaływania ferm zwierzęcych na środowisko naturalne. Metody kontroli gospodarstw i ferm zwierząt gospodarskich.(„listy sprawdzające
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Założenia do projektu „Organizacja produkcji zwierzęcej”. 2) Ocena oddziaływania ferm zwierzęcych na środowisko naturalne. Metody kontroli gospodarstw i ferm zwierząt gospodarskich.(„listy sprawdzające
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Założenia do projektu „Organizacja produkcji zwierzęcej”. 2) Ocena oddziaływania ferm zwierzęcych na środowisko naturalne. Metody kontroli gospodarstw i ferm zwierząt gospodarskich.(„listy sprawdzające
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Założenia do projektu „Organizacja produkcji zwierzęcej”. 2) Ocena oddziaływania ferm zwierzęcych na środowisko naturalne. Metody kontroli gospodarstw i ferm zwierząt gospodarskich.(„listy sprawdzające
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Założenia do projektu „Organizacja produkcji zwierzęcej”. 2) Ocena oddziaływania ferm zwierzęcych na środowisko naturalne. Metody kontroli gospodarstw i ferm zwierząt gospodarskich.(„listy sprawdzające
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Założenia do projektu „Organizacja produkcji zwierzęcej”. 2) Ocena oddziaływania ferm zwierzęcych na środowisko naturalne. Metody kontroli gospodarstw i ferm zwierząt gospodarskich.(„listy sprawdzające
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Założenia do projektu „Organizacja produkcji zwierzęcej”. 2) Ocena oddziaływania ferm zwierzęcych na środowisko naturalne. Metody kontroli gospodarstw i ferm zwierząt gospodarskich.(„listy sprawdzające
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Założenia do projektu „Organizacja produkcji zwierzęcej”. 2) Ocena oddziaływania ferm zwierzęcych na środowisko naturalne. Metody kontroli gospodarstw i ferm zwierząt gospodarskich.(„listy sprawdzające
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Założenia do projektu „Organizacja produkcji zwierzęcej”. 2) Ocena oddziaływania ferm zwierzęcych na środowisko naturalne. Metody kontroli gospodarstw i ferm zwierząt gospodarskich.(„listy sprawdzające
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Założenia do projektu „Organizacja produkcji zwierzęcej”. 2) Ocena oddziaływania ferm zwierzęcych na środowisko naturalne. Metody kontroli gospodarstw i ferm zwierząt gospodarskich.(„listy sprawdzające
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Założenia do projektu „Organizacja produkcji zwierzęcej”. 2) Ocena oddziaływania ferm zwierzęcych na środowisko naturalne. Metody kontroli gospodarstw i ferm zwierząt gospodarskich.(„listy sprawdzające
https://sylabus.upwr.edu.pl/1) Uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Założenia do projektu „Organizacja produkcji zwierzęcej”. 2) Ocena oddziaływania ferm zwierzęcych na środowisko naturalne. Metody kontroli gospodarstw i ferm zwierząt gospodarskich.(„listy sprawdzające
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Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Ćwiczenia audytoryjne Aktywność na zajęciach, Prezentacja, Kolokwium 60%

Dodatkowy opis

Uwaga: Studenci, którzy opanowali najlepiej treści programowe otrzymują certyfikat (minimum 80% dobrych odpowiedzi z
testu, tj. uzyskanie oceny ≥ 4,0): 1) „Spełnianie standardów w zakresie ochrony środowiska, zwierząt i konsumenta a
uzyskanie płatności bezpośrednich” (test obligatoryjny - 40 pytań; minimum 80% dobrych odpowiedzi, tj. uzyskanie oceny ≥
4,0) 2) "Ochrona zwierząt gospodarskich podczas transportu" (test dowolny - 40 pytań; minimum 80% dobrych odpowiedzi).

Literatura
Obowiązkowa

Kuczaj M. (red.): Hodowla zwierząt Organizacja produkcji zwierzęcej. Wyd. M. Kuczaj Wrocław 2016.1.
Kołacz R., Dobrzański Z. (red.): Higiena i dobrostan zwierząt. Wyd. UPWr Wrocław 2019.2.
Jaśkowski J.J. (red). Biotechniki stosowane w rozrodzie zwierząt gospodarskich i koni. Wyd. UP w Poznaniu, 2017.3.
Zollitsch W., Lipiec A., Jankowski J., Jeroch H. (red.): Ekologiczne żywienie zwierząt. Wyd. UWM w Olsztynie 2018.4.

Dodatkowa

Zasada wzajemnej zgodności (cross compliance). Broszura ARiMR 2018, https:// www.arimr.gov.pl.1.
Materiał informacyjny dotyczący zasady wzajemnej zgodności. Warszawa MRiRW 2018,2.
https://www.gov.pl/web/rolnictwo.
Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej do dobrowolnego stosowania. Warszawa MRiRW 2019,3.
https://www.gov.pl/web/rolnictwo.
Poradnik dla producentów rolnych prowadzących dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią, działalność marginalną,4.
lokalną i ograniczoną, gospodarstwa agroturystyczne oraz oferujących produkty tradycyjne. Opole 2016,
http://www.odnowawsi.eu..
Krzyżanowski J.T.: Krajowe systemy zapewnienia jakości żywności w wybranych krajach Unii Europejskiej. Problemy5.
Rolnictwa Światowego. SGGW Warszawa 2017, DOI: 10.22630/PRS.2017.17.2.33.
Rozporządzenie Rady WE nr 1/2005 z dn. 22.12.2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych6.
z tym działań. Dz. Urz. L 3, http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1/oj.
Herbut E., Walczak J.: Polska produkcja zwierzęca a Wspólna Polityka Rolna. Wiadomości Zootechniczne, R.LIII, 2015, 4,7.
109-120, https://www.izoo.krakow.pl/czasopisma/wiadzoot/2015/4/WZ.
Krupiński J., Martyniuk E., Chełmińska A. (red.).: Plan działań do krajowej strategii zrównoważonego użytkowania8.
i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Warszawa 2013,
http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/krajowa-strategia.
Horbańczuk O., Marchewka J.: Wyzwania i możliwości w dążeniu do innowacyjnego i zrównoważonego rolnictwa9.
w Europie Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora produkcji zwierzęcej. Warszawa 2017,
https://fundacjarepublikanska.org/wp-content/.
Atlas rolny Dokąd zmierza europejska wspólna polityka rolna 2019, https://pl.boell.org/pl/2019/06/07/atlas-rolny.10.
Olszewska M.: Produkcja mleka w Polsce na tle świata i krajów Unii Europejskiej. Wiadomości Zootechniczne, R. LIII,11.
2015, 3, 150-157, https://docplayer.pl/23672643-Produkcja-mleka-w-polsce-na-tle-swiata-i-krajow-unii-europejskiej.html
Żywność, rolnictwo, rybołówstwo W jaki sposób Komisja Europejska zapewnia bezpieczeństwo i jakość produktów rolnych12.
i spożywczych, wspiera przedsiębiorstwa, społeczność lokalną i promuje zrównoważone praktyki,
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_pl.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BH_ P7S_KR04
Absolwent jest gotów do utożsamiania się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce
zootechnicznej; podejmowania odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zawodu zootechnika i
dostrzegania istoty etyki zawodowej w podejmowanych działaniach

BH_ P7S_UO09
Absolwent potrafi kierować zespołem/gospodarstwem biorąc odpowiedzialność za osiągnięte wyniki; ma
świadomość szans i zagrożeń wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze produkcji
zwierzęcej

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_WG08
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym nowoczesne, innowacyjne specjalistyczne technologie,
metody, systemy i wyposażenie techniczne wykorzystywane w utrzymaniu zwierząt będących
przedmiotem hodowli, chowu i użytkowania oraz w procesach produkcji pasz

BH_ P7S_WG09
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zasady funkcjonowania środowiska rolniczego, ochrony
bioróżnorodności zwierząt hodowlanych oraz uwarunkowania ekologicznej produkcji zwierzęcej i rolnictwa
zintegrowanego

BH_ P7S_WK04
Absolwent zna i rozumie prawne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania utrzymania zwierząt
będących przedmiotem chowu, hodowli i użytkowania zwierząt, produkcji pasz oraz przetwórstwem
surowców pochodzenia zwierzęcego


