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Podstawy produkcji zwierzęcej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie jakością i analiza żywności

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WBiNoZNZJS.I2B.1693.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Maciej Adamski

Pozostali prowadzący Maciej Adamski

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest uzyskanie informacji na temat produkcji zwierzęcej w Polsce i na świecie. Zapoznanie studentów
ze specyfiką chowu poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, wpływu warunków żywienia, utrzymania,
pielęgnacji oraz użytkowania zwierząt na jakość uzyskiwanych produktów zwierzęcych. Uświadomienie
słuchaczom o możliwościach sterowania składem i jakością produktów zwierzęcych w wyniku działania różnych
zabiegów genetycznych oraz czynników chowu.

C2

Zapoznanie studentów z podstawową nomenklaturą zootechniczną, topografią poszczególnych gatunków
zwierząt. Zapoznanie z zasadami chowu poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, zasadami żywienia
utrzymania, pielęgnacji i użytkowania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, zakresem sterowania
składem i jakością produktów zwierzęcych. Oraz wykorzystywanie metod stosowanych w ocenie surowców
i produkcji zwierząt.

C3

Student wykazuje zrozumienie zjawisk towarzyszących w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich, zwłaszcza
wpływu intensywności produkcji na: jakość produkowanej żywności, zdrowie i dobrostan oraz produkcyjność
zwierząt. Student rozumie istotę uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy oraz kompetencje przez całe życie.
Student ma świadomość znaczenia oraz wpływu przemysłu rolno-spożywczego (ze szczególnym uwzględnieniem
produkcji zwierzęcej) na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie stan produkcji zwierzęcej Polsce
i na świecie oraz kierunki jej rozwoju , zna specyfikę
chowu poszczególnych gatunków zwierząt
gospodarskich, wpływ warunków żywienia,
utrzymania, pielęgnacji i użytkowania zwierząt
na jakość uzyskiwanych produktów zwierzęcych.
Posiada wiedzę na temat relacji między produkcją
między produkcja zwierzęcą oraz środowiskiem
naturalnym, jak również z zakresu zagrożeń z zakresu
zagrożeń wynikających z tych zależności. Student zna
nomenklaturę zootechniczną, topografię
poszczególnych gatunków zwierząt. Zna zasady chowu
poszczególnych gatunków zwierząt oraz grup
technologicznych zwierząt gospodarskich, możliwości
i zakres sterownia składem i jakością produktów
zwierzęcych. Wykorzystuje metody stosowane
w ocenie surowców i produkcji zwierzęcej.

NZ_P6S_WG03 Zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi posługiwać się nomenklaturą
zootechniczną, wykorzystać metody stosowane
w ocenie surowców i produkcji zwierząt.

NZ_P6S _UW04 Zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student gotowy jest ocenić zaistniałą sytuację
w hodowli, produkcji zwierzęcej, gotowy jest pogłębiać
dalszą wiedzie, oraz prowadzić tematyczne
konwersację z hodowcami

NZ_P6S _KK01 Zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Przygotowanie do zajęć 30

Konsultacje 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1.         Udomowienie i znaczenie zwierząt w życiu człowieka.

2.         Typy użytkowe zwierząt gospodarskich. Rozród zwierząt gospodarskich.

3.         Użytkowanie mleczne bydła.

4.         Użytkowanie mięsne bydła.

5.         Podstawy dobrostanu zwierząt. Choroby zakaźne zwierząt a zdrowie
człowieka.

6.         Produkcja pasieczna.

7.         Produkcja trzody chlewnej w Polsce i na świecie oraz kierunki jej rozwoju.

8.         Podstawowe zasady chowu trzody chlewnej.

9.         Czynniki wpływające na jakość wieprzowiny.

10.      Użytkowanie wełniste, smuszkowe i kożuchowe owiec.

11.      Użytkowanie mięsne i mleczne owiec i kóz.

12.      Organizacja hodowli koni w Polsce. Rasy koni w polskiej hodowli.
Podstawowe kierunki użytkowania koni.

13.      Gatunki zaliczane do drobiu, kierunki oraz zalety produkcji drobiarskiej.
Zagrożenia i perspektywy.

14.      Zasady dobrostanu drobiu i jakości produktów, a systemy produkcji i
utrzymania drobiu. Systemy klatkowe.

15.      Bioochrona ferm drobiarskich. Wskaźniki produkcyjne kurcząt brojlerów i
niosek jaj konsumpcyjnych.

 

Wykład
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Burza mózgów, Metoda problemowa, Metoda sytuacyjna, Dyskusja, Wykład

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie ustne 100%

Wymagania wstępne
Podstawowe informacje z biologii

Literatura
Obowiązkowa

.Szulc T. i wsp.: Chów i hodowla zwierząt. Wyd. UP we Wrocławiu, 2013;1.
Litwińczuk Z., Szulc T.: Hodowla i użytkowanie bydła. PWR i L Warszawa, 2005;2.
Patkowska -Sokoła B. i wsp.: Hodowla i użytkowanie owiec. Wyd. UP we Wrocławiu, 2006;3.

Dodatkowa

Litwińczuk Z.: Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych. Wyd. UP Lublin, 2001;1.
Grudniewska B. i wsp.: Hodowla i użytkowanie trzody chlewnej, 2005;2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

NZ_P6S _KK01
Absolwent jest gotów do wykorzystania posiadanej wiedzy i do krytycznej analizy danych w
rozwiązywaniu różnych problemów z zakresu zarządzania jakością i analizy żywności oraz do zasięgania
w tym celu opinii ekspertów

NZ_P6S _UW04 Absolwent potrafi poszukiwać i analizować dane z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania jakością
produkcji

NZ_P6S_WG03 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu właściwości surowców i produktów żywnościowych
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz materiałów pomocniczych


