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Historia weterynarii i deontologia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
weterynaria

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Poziom studiów
jednolite studia magisterskie

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
MD000000MWWS.J2B.0895.22

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Weterynaria

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Maciej Janeczek

Pozostali prowadzący Maciej Janeczek

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15

Grupa zajęć standardu
A. Zajęcia w zakresie nauk podstawowych

Liczba
punktów ECTS
1.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z historią zawodu lekarza weterynarii

C2 uświadomienie słuchaczom pozycji medycyny weterynaryjnej z punktu widzenia historycznego i współczesnego

C3 przekazanie wiedzy z zakresu kształtowania się wiedzy weterynaryjnej, medycznej, biologicznej w nawiązaniu
do systemów filozoficznych

C4 przekazanie wiedzy z zakresu deontologii

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 kodeks etyki lekarza weterynarii A.W22
Aktywność na zajęciach,
Referat, Udział w
dyskusji, test

W2 polską i łacińską nomenklaturę medyczną A.W20
Aktywność na zajęciach,
Referat, Udział w
dyskusji, test

W3 Normy prawne związane z działalnością lekarzy
weterynarii O.W14 test

W4 Pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej A.W23 test

Umiejętności – Student potrafi:

U1 streścić historię zawodu lekarza weterynarii
w powiązaniu z naukami biologicznymi i medycznymi A.U16

Aktywność na zajęciach,
Referat, Udział w
dyskusji, test

U2 Oceniać ekonomiczne i społeczne uwarunkowania,
w jakich jest wykonywany zawód lekarza weterynarii A.U18

Obserwacja pracy
studenta, Referat, Udział
w dyskusji

U3 potrzebę kształcenia ustawicznego w celu ciągłego
rozwoju zawodowego A.U21 Obserwacja pracy

studenta

U4 Komunikować się z klientami i z innymi lekarzami
weterynarii A.U12 Obserwacja pracy

studenta

U5 Słuchać i udzielać odpowiedzi językiem zrozumiałym,
odpowiednim do sytuacji A.U13 Obserwacja pracy

studenta

U6 Pracować w zespole multidyscyplinarnym A.U15 Obserwacja pracy
studenta

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
Obserwacja pracy
studenta, Udział w
dyskusji

K2 formułowania opinii dotyczących różnych aspektów
działalności zawodowej O.K7

Obserwacja pracy
studenta, Udział w
dyskusji
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K3 angażowania się w działalność organizacji
zawodowych i samorządowych O.K12

Obserwacja pracy
studenta, Udział w
dyskusji

K4
Wykazywania odpowiedzialności za podejmowane
decyzje wobec ludzi, zwierząt i środowiska
przyrodniczego

O.K1 Obserwacja pracy
studenta

K5
Udziału w rozwiązywaniu konfliktów, a także
wykazywania się elastycznością w reakcjach
na zmiany społeczne

O.K3 Obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 5

Przygotowanie prezentacji/referatu 5

Przygotowanie do zajęć 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1. Mit i symbol w kontekście weterynarii i medycyny. Miltologia Grecka i
medycyna

2. Weterynaria i hodowla zwierząt Starożytnego Bliskiego Wschodu - Mezopotamia
i Starożytyny Egipt

3. Straozytny Rzym- medicus veterinarius, naukia rzymska. Cesarstwo
Bizantyjskie jako pomost pomiędzy światem starożytym a średiowiecznym

4. Średniowiecze- czy rzeczywiście wieki ciemne? nauki medyczne w krajach
arabskich

5. Renesans

6. Współczeność- nowe odkrycia i psotęp wiedzy

7. Kolokwium

8. Postępy w nauce XI wieku

9. Literatura biologiczna imedyczna w Polsce

10. Narodziny współczesnej weterynarii. Szkoły weterynaryjne w Europie

11. Historia polskich szkół weterynaryjnych. Tradycja lwowsko-wrocławska.

12. Mięso i produkcja zwierzęca w  świetle źródeł historycznych.

13. Deontologia

14. Historia polskich czasopism weterynaryjnych.  Organizacje i zrzeszenia lekarzy
weterynarii

15. Kolokwium

16. Powstanie szkolnictwa weterynaryjnego w Europie

17. Historia medycyny weterynaryjnej w Polsce

18. Współczesna organizacja kształcenia weterynaryjnego w Polsce

19. Zrzesznia i organizacje lekarzy weterynarii

20. Deontologia i Kodeks Etyki lekarza weterynarii

21. Rola lekarza weterynarii w ochronie praw zwierząt i środowiska naturalnego i
kolokwium

Wykład

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Burza mózgów, Dyskusja, Wykład

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Referat,
Udział w dyskusji, test 100%
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Dodatkowy opis

Przedmiot ma zasadnicze znaczenie dla tożsamości lekarza weterynarii. Pozwala zrozumieć jak na podstawie wielowiekowej
ewolucji sztuki leczenia zwierząt ukszatłtował się współczesny zawód lekarza weterynarii. Przedmiot dostarcza wiedzy o
korzeniach zawodu lekarza weterynarii w konteście kultury ogólnoświatowej. Pozwala na zrozumienie jak głębokie jest
osadzenie leczenia zwierząt w kulturze człowieka.

Literatura
Obowiązkowa

Janeczek M., Chrószcz A., Ożóg T., Pospieszny N.: Historia weterynarii i deontologia. PWRiL, Warszawa 20121.
Tarczyński S.: Zarys historii polskiej weterynarii z podstawami deontologii. PWN, Warszawa 19902.
Rotkiewicz T.: Historia weterynarii i deontologia. UWM, Olsztyn 20063.

Dodatkowa

Driesch von A., Joris P.: Geschichte der Tiermedizin. Schattauer, Stuttgart-New York 20031.
Dunlop R., H., Williams D., J.: Veterinary Medicine. An Illustrated History. Mosby Year Book, 19962.



6 / 6

Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

A.U12 Komunikować się z klientami i z innymi lekarzami weterynarii

A.U13 Słuchać i udzielać odpowiedzi językiem zrozumiałym, odpowiednim do sytuacji

A.U15 Pracować w zespole multidyscyplinarnym

A.U16 Interpretować odpowiedzialność lekarza weterynarii w stosunku do zwierzęcia i jego właściciela oraz w stosunku
do społeczeństwa i środowiska przyrodniczego

A.U18 Oceniać ekonomiczne i społeczne uwarunkowania, w jakich jest wykonywany zawód lekarza weterynarii

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

A.W20 Polską i łacińską nomenklaturę medyczną

A.W22 Kodeks etyki lekarza weterynarii

A.W23 Pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej

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

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

O.K3 Udziału w rozwiązywaniu konfliktów, a także wykazywania się elastycznością w reakcjach na zmiany społeczne

O.K7
Rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki w zakresie praktyki weterynaryjnej, przyjmowania
krytyki prezentowanych przez siebie rozwiązań, ustosunkowywania się do niej w sposób jasny i rzeczowy, także
przy użyciu argumentów odwołujących się do dostępnego dorobku naukowego w dyscyplinie

O.K12 Angażowania się w działalność organizacji zawodowych i samorządowych

O.W14 Normy prawne związane z działalnością lekarzy weterynarii


