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Ochrona zdrowia zwierząt
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zootechnika

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
BD000000BZON.I8B.1471.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Zootechnika i rybactwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Robert Kupczyński

Pozostali prowadzący Robert Kupczyński, Alicja Kowalczyk

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 9
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 3

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy z zakresu wpływów czynników środowiskowych na stan zdrowia zwierząt. Bioasekuracja.
Pojęcie zdrowia i choroby, dobrostan, epizootyczne i immunologiczne uwarunkowania chorób zakaźnych, choroby
niezakaźne, zapobieganie chorobom, pojęcie dobrostanu zwierząt fizjologiczne, kliniczne i behawioralne kryteria
dobrostanu, wymogi weterynaryjne przy obrocie zwierzętami i materiałem biologicznym. Etyczne i prawne
aspekty doświadczeń na zwierzętach, komisje etyczne, skala inwazyjności. Stres i sposoby jego minimalizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student definiuje zagrożenia zdrowia zwierząt
i przyczyny powstawania chorób.

BH_ P6S_WG06,
BH_P6S_WG01

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Prezentacja

W2 Student definiuje wpływ czynników na stan zdrowia
zwierząt.

BH_ P6S_WG06,
BH_P6S_WG01

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Prezentacja

W3
Student definiuje czynniki wpływające na dobrostan
zwierząt.Tłumaczy fizjologiczne, kliniczne
i behawioralne kryteria dobrostanu.

BH_ P6S_WG06, BH_
P6S_WG07,
BH_P6S_WG01

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student identyfikuje systemy zarządzania jakością
w aspekcie zdrowia zwierząt i ludzi.

BH_ P6S_UW08, BH_
P6S_UW10

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta

U2
Student ocenia zjawisko stresu u zwierząt, rodzaje
stresu, planuje metody zapobiegania stresowi
u zwierząt.

BH_ P6S_UW09
Zaliczenie pisemne,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta

U3 Student objaśnia zasady obowiązujące w obrocie
zwierzętami i materiałem biologicznym. BH_ P6S_UW10

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student wykazuje zainteresowanie systematyczną
aktualizacją wiedzy z zakresu produkcji zwierzęcej. BH_ P6S_KK01

Zaliczenie pisemne,
Obserwacja pracy
studenta

K2
Student wykazuje etyczne postawy wobec zwierząt.
Ma świadomość zawodowej i etycznej
odpowiedzialności za dobrostan zwierząt
gospodarskich.

BH_ P6S_KR04
Zaliczenie pisemne,
Obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 9
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Ćwiczenia audytoryjne 15

Ćwiczenia laboratoryjne 3

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Przygotowanie projektu 10

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Konsultacje 1

Udział w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
79

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
29

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1.  Wiadomości wstępne, pojęcie zdrowia i choroby, ogólne zasady zapobiegania i
zwalczania chorób zwierząt. Podstawy prawne ochrony zdrowia zwierząt i
zwalczania chorób.

2.     Znaczenie dobrostanu zwierząt i kryteria jego oceny. Pojęcie stresu.

3/4. Transport zwierząt. Dobrostan zwierząt w postępowaniu przedubojowym.

5.  Zasady zwalczania zapobiegania występowaniu chorób zwierząt oraz zasady
ich zwalczania. Znaczenie ochrony zdrowia zwierząt w aspekcie zrównoważonego
rozwoju.

6.  Ważniejsze schorzenia niezakaźne (w tym ortopedyczne) – ich związek z
warunkami utrzymania i użytkowania zwierząt.

7.  Wymogi zdrowotne zwierząt użytkowanych w zakładach produkcji materiałów
biologicznych.

8.  Ochrona zwierząt wykorzystywanych w badaniach naukowych. Doświadczenia
na zwierzętach, zasady kontroli doświadczeń.

Wykład
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2.

1.           Bioasekuracja – zadania i znaczenie w ochronie zdrowia zwierząt.
Ochrona zdrowia zwierząt i ludzi np. BSE (film).

2.           System HACCP, GMP, GHP. Zadania i rola EFSA. 

3.           Zasady zwalczania chorób zakaźnych. Zaliczenie ćwiczeń.

4.           BHP przy obsłudze zwierząt i procedury oceny ryzyka w odniesieniu do
czynników biologicznych.

5.           Warunki utrzymania zwierząt podczas doświadczeń. Warunki utrzymania
zwierząt w ogrodach zoologicznych. Warunki transportu zwierząt.

6.           Zasady utrzymania i kategorie zwierząt niebezpiecznych.

7.           Zagrożenia zdrowia publicznego (salmonelloza, kampylobakterioza,
jersinioza).

8.           Środki zapobiegające szerzeniu się chorób inwazyjnych, odrobaczanie
zwierząt, dewastacja pasożytów w środowisku zewnętrznym. Odrobaczanie
zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka.

9.        Choroby zagrażające zdrowiu ludzi i zwierząt (film).

Ćwiczenia audytoryjne

3.
Immunofrofilaktyka (zwierzęta młode, zwierzęta dorosłe). Programy szczepień.

Zastosowanie rapid testów w ochronie zdrowia zwierząt.
Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Film dydaktyczny, Gra dydaktyczna, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia audytoryjne Zaliczenie pisemne, Projekt, Prezentacja 30%

Ćwiczenia laboratoryjne Obserwacja pracy studenta 20%

Dodatkowy opis

Brak

Wymagania wstępne
Brak
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Literatura
Obowiązkowa

1. Praca zbiorowa pod red. Gliński Z., Kostro K.: Choroby zakaźne zwierząt z zarysem epidemiologii weterynaryjnej1.
i zoonoz. PWRiL 2003. 2. Gliński Z., Buczek J.: Kompendium chorób odzwierzęcych. Wyd. AR w Lublinie 1999. 3.
Winiarczyk S., Grądzki Z.: Choroby zakaźne zwierząt domowych z elementami zoonoz. Wyd. PIW w Puławach, 2000. 4.
Saba L., Nowakowicz-Dębek B., Bis-Wencel H.: Ochrona zdrowia zwierząt. Wyd. AR w Lublinie, 2000.

Dodatkowa

Rokicki E., Kolbuszewski T.: Wybrane zagadnienia z medycyny weterynaryjnej. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa1997.1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BH_ P6S_KK01 Absolwent jest gotów do ustawicznego zgłębiania wiedzy oraz zasięgania opinii ekspertów przy
rozwiązywaniu problemów w procesie produkcji zwierzęcej

BH_ P6S_KR04
Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za
produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt gospodarskich oraz wpływu produkcji zwierzęcej
na stan środowiska naturalnego

BH_ P6S_UW08 Absolwent potrafi ocenić i kontrolować czynniki genetyczne, środowiskowe i technologiczne wpływające
na jakość produktów pochodzenia zwierzęcego

BH_ P6S_UW09 Absolwent potrafi dokonać oceny stanu środowiska hodowlanego, dobrostanu zwierząt oraz ocenić
zdrowie i kondycję zwierząt

BH_ P6S_UW10
Absolwent potrafi określić wady i zalety stosowanych oraz proponowanych rozwiązań o różnym poziomie
złożoności (systemy, procesy, technologie) związanych z hodowlą, chowem i użytkowaniem zwierząt w
zakresie ich efektywności oraz oddziaływania na dobrostan zwierząt, jakość produktów pochodzenia
zwierzęcego i środowiska

BH_P6S_WG01
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu budowy i funkcjonowania
organizmów żywych na różnym poziomie złożoności, zwłaszcza o anatomii i fizjologii zwierząt
gospodarskich

BH_ P6S_WG06
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu produkcji zwierzęcej i
roślinnej, metody agrotechniczne stosowane w uprawie roślin oraz metody hodowlane i systemy chowu, a
także czynniki determinujące dobrostan w produkcji zwierzęcej i gospodarowaniu zwierzyną łowną

BH_ P6S_WG07
Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu towaroznawstwa surowców oraz produktów pochodzenia
roślinnego i zwierzęcego, a także możliwości ich modyfikacji poprzez zastosowanie technik
agrotechnicznych i zabiegów zootechnicznych


