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Epidemiologia weterynaryjna
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
2020/21

Kod przedmiotu
WMWMWWN.J10B.0636.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Weterynaria

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Krzysztof Rypuła

Pozostali prowadzący Karolina Bierowiec, Ewa Karuga-Kuźniewska, Daria Płókarz, Andrzej Rudy

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Grupa zajęć standardu
A. Zajęcia w zakresie nauk podstawowych

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przedmiot obejmuje zagadnienia związane rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, sposoby i możliwości ich
monitorowania i zapobiegania oraz zastosowanie metod statystycznych w badaniach epidemiologicznych.
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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
zasady i mechanizmy leżące u podstaw zdrowia
zwierząt, a także powstawania chorób i ich terapii -
od poziomu komórki przez narząd, zwierzę do całej
populacji zwierząt

O.W1 Zaliczenie pisemne

W2

biologię czynników zakaźnych powodujących choroby
przenoszone między zwierzętami oraz
antropozoonozy, z uwzględnieniem mechanizmów
przenoszenia choroby oraz mechanizmów obronnych
makroorganizmu

O.W6 Zaliczenie pisemne

W3 normy prawne związane z działalnością lekarzy
weterynarii O.W14 Zaliczenie pisemne

W4 podstawowe metody informatyczne i biostatystyczne
wykorzystywane w medycynie weterynaryjnej O.W15 Zaliczenie pisemne

W5
zasady i mechanizmy leżące u podstaw zdrowia
zwierząt, powstawania chorób i ich terapii -
od poziomu komórki, przez narząd, zwierzę, stado
zwierząt do całej populacji zwierząt

A.W10 Zaliczenie pisemne

W6

biologię czynników zakaźnych wywołujących choroby
przenoszone między zwierzętami oraz
antropozoonozy, z uwzględnieniem mechanizmów
przenoszenia choroby oraz mechanizmów obronnych
organizmu

A.W13 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
monitorować stan zdrowia stada, a także podejmować
działania w przypadku stwierdzenia choroby
podlegającej obowiązkowi zwalczania lub rejestracji

O.U4 Zaliczenie pisemne

U2

wykonać czynności, które są związane z nadzorem
weterynaryjnym, w tym nad obrotem zwierzętami,
oraz warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc
gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów
pochodzenia zwierzęcego

O.U6 Zaliczenie pisemne

U3
korzystać z systemów informatycznych stosowanych
do obsługi zakładu leczniczego dla zwierząt, stada
oraz do analizy sytuacji epizootycznej

O.U9 Zaliczenie pisemne

U4
przeprowadzać podstawowe analizy statystyczne
i posługiwać się odpowiednimi metodami
przedstawiania wyników

O.U10 Zaliczenie pisemne

U5

posługiwać się słownictwem i strukturami
gramatycznymi języka obcego będącego językiem
komunikacji międzynarodowej w zakresie tworzenia
i rozumienia wypowiedzi pisemnych i ustnych zarówno
ogólnych, jak i specjalistycznych z zakresu weterynarii

O.U11 Zaliczenie pisemne

U6

sporządzać przejrzyste opisy przypadków oraz
prowadzić dokumentację, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami, w formie zrozumiałej dla
właściciela zwierzęcia i czytelnej dla innych lekarzy
weterynarii

A.U14 Zaliczenie pisemne
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U7
wykorzystywać umiejętności zawodowe w celu
podwyższania jakości opieki weterynaryjnej,
dobrostanu zwierząt i zdrowia publicznego

A.U19 Zaliczenie pisemne

U8 zrozumieć potrzebę kształcenia ustawicznego w celu
ciągłego rozwoju zawodowego A.U21 Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wykazywania odpowiedzialności za podejmowane
decyzje wobec ludzi, zwierząt i środowiska
przyrodniczego

O.K1 Zaliczenie pisemne

K2 korzystania z obiektywnych źródeł informacji O.K4 Zaliczenie pisemne

K3 pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności O.K8 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie prezentacji/referatu 5

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

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.

Studenci poznają zasady i modele powstawania, rozwoju i szerzenia się chorób
zakaźnych zwierząt, poznają zasady postępowania przeciwepizootycznego,
poznają zjawiska odporności przeciwzakaźnej, podstawy immunoprofilaktyki w
chorobach zakaźnych i podstawy terapii chorób zakaźnych oraz zastosowanie
metod badań epidemiologicznych (testy) w rozwiązywaniu problemów szerzenia
się chorób zakaźnych.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pokaz/demonstracja, Ćwiczenia
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Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne 100%

Dodatkowy opis

Grupy ćwiczeniowe max. 20 osób.

Wymagania wstępne
Student powinien znać anatomię, biologię, histologię, podstawy statystyki, bakteriologię i wirusologię weterynaryjną.

Literatura
Obowiązkowa

Jabłoński L., Karwat D. (2002). Podstawy epidemiologii ogólnej epidemiologia chorób zakaźnych. Wyd. Czelej, Warszawa.1.
Kita J., Kaba J. (2009). Podstawy Epidemiologii weterynaryjnej. Wyd. SGGW, Warszawa. Olech W., Wieczorek M. (2002).
Zastosowanie metod statystyki w doświadczalnictwie zootechnicznym. Wyd. SGGW, Warszawa. Gliński Z., Kostro K.,
Buczek J. (2008). Zoonozy, Wyd. PWRiL, Warszawa. Thrusfield M. (2005). Veterinary Epidemiology. Blackwell Science.

Dodatkowa

Gliński Z Choroby zakaźne zwierząt z elementami zoonoz. Wyd. PWRiL, Warszawa. Gundłach J., Sadzikowski A. (2004).1.
Parazytologia I parazytozy zwierząt, PWRiL, Warszawa. Połozowski A. (2007). Zoonozy. Poważny Problem. Wyd II. Bayer
Health Care, Warszawa. Gliński Z., Kostro K., Buczek J. (2008). Zoonozy, Wyd. PWRiL, Warszawa.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

A.U14 Sporządzać przejrzyste opisy przypadków oraz prowadzić dokumentację, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami, w formie zrozumiałej dla właściciela zwierzęcia i czytelnej dla innych lekarzy weterynarii

A.U19 Wykorzystywać umiejętności zawodowe w celu podwyższania jakości opieki weterynaryjnej, dobrostanu zwierząt i
zdrowia publicznego

A.U21 Zrozumieć potrzebę kształcenia ustawicznego w celu ciągłego rozwoju zawodowego

A.W10 Zasady i mechanizmy leżące u podstaw zdrowia zwierząt, powstawania chorób i ich terapii - od poziomu komórki,
przez narząd, zwierzę, stado zwierząt do całej populacji zwierząt

A.W13 Biologię czynników zakaźnych wywołujących choroby przenoszone między zwierzętami oraz antropozoonozy, z
uwzględnieniem mechanizmów przenoszenia choroby oraz mechanizmów obronnych organizmu

O.K1 Wykazywania odpowiedzialności za podejmowane decyzje wobec ludzi, zwierząt i środowiska przyrodniczego

O.K4 Korzystania z obiektywnych źródeł informacji

O.K8 Pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności

O.U4 Monitorować stan zdrowia stada, a także podejmować działania w przypadku stwierdzenia choroby podlegającej
obowiązkowi zwalczania lub rejestracji

O.U6
Wykonać czynności, które są związane z nadzorem weterynaryjnym, w tym nad obrotem zwierzętami, oraz
warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia
zwierzęcego

O.U9 Korzystać z systemów informatycznych stosowanych do obsługi zakładu leczniczego dla zwierząt, stada oraz do
analizy sytuacji epizootycznej

O.U10 Przeprowadzać podstawowe analizy statystyczne i posługiwać się odpowiednimi metodami przedstawiania
wyników

O.U11
Posługiwać się słownictwem i strukturami gramatycznymi języka obcego będącego językiem komunikacji
międzynarodowej w zakresie tworzenia i rozumienia wypowiedzi pisemnych i ustnych zarówno ogólnych, jak i
specjalistycznych z zakresu weterynarii

O.W1 Zasady i mechanizmy leżące u podstaw zdrowia zwierząt, a także powstawania chorób i ich terapii - od poziomu
komórki przez narząd, zwierzę do całej populacji zwierząt

O.W6 Biologię czynników zakaźnych powodujących choroby przenoszone między zwierzętami oraz antropozoonozy, z
uwzględnieniem mechanizmów przenoszenia choroby oraz mechanizmów obronnych makroorganizmu

O.W14 Normy prawne związane z działalnością lekarzy weterynarii

O.W15 Podstawowe metody informatyczne i biostatystyczne wykorzystywane w medycynie weterynaryjnej


