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Praca i egzamin magisterski
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
2020/21

Kod przedmiotu
WBiHZBZON.MI4B.1773.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Zootechnika i rybactwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Barbara Król

Pozostali prowadzący Barbara Król

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Prace kontrolne i przejściowe: 100

Liczba
punktów ECTS
17.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przygotowanie pracy magisterskiej, w tym opracowanie hipotezy badawczej, zebranie materiału badawczego,
opracowanie otrzymanych wyników, ich analiza i przeprowadzenie dyskusji w oparciu o dostępne piśmiennictwo
naukowe w konsultacji z promotorem. Poszerzenie specjalistycznej wiedzy z zakresu chowu i hodowli zwierząt.
Rozwijanie umiejętności korzystania z programów komputerowych specjalistycznych i edytorów w zakresie
gromadzenia materiałów źródłowych, obliczeń, edycji tekstu. Kurs zakończony jest egzaminem magisterskim.
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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 aktualne dylematy badawcze w literaturze naukowej
z zakresu szeroko pojętego chowu i hodowli zwierząt

BH_ P7S_WG06, BH_
P7S_WG08, BH_
P7S_WG09,
BH_P7S_WG02

Praca dyplomowa,
Egzamin magisterski

W2
w stopniu pogłębionym poszczególne teorie, techniki
zbierania danych i metody ich opracowania związane
z chowem i hodowlą zwierząt, w szczególności
związane z tematyką realizowanej pracy dyplomowej

BH_P7S_WG02 Praca dyplomowa,
Egzamin magisterski

W3 zasady etycznego wykorzystywania wyników
z poszanowaniem prawa autorskiego BH_P7S_WG02 Praca dyplomowa

Umiejętności – Student potrafi:

U1

zaplanować i zrealizować proste eksperymenty, prace
projektowe służące weryfikacji założonej hipotezy
badawczej pracy magisterskiej oraz opracować
statystycznie uzyskane wyniki, omówić
i przedyskutować wyniki badań własnych oraz
wyciągać wnioski;

BH_ P7S_UW04, BH_
P7S_UW07 Praca dyplomowa

U2

konstruować rozbudowane ustne i pisemne opinie,
poglądy, uzasadnienia na tematy związane
z utrzymaniem zwierząt będących przedmiotem
hodowli, chowu lub użytkowania, lub produkcji pasz;
precyzyjnie porozumiewać się z różnymi podmiotami
w formie werbalnej, pisemnej i graficznej przy użyciu
różnych kanałów i technik komunikacyjnych

BH_ P7S_UK02 Egzamin magisterski

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
kontaktu oraz dyskusji ze specjalistami z zakresu
chowu i hodowli zwierząt i dyscyplin pokrewnych
mając na uwadze poszanowanie zdania, postaw
i poglądów innych osób

BH_ P7S_KK01, BH_
P7S_KR04 Egzamin magisterski

K2 krytycznej oceny wyników i wiarygodności swoich
badań oraz stawianych hipotez; BH_ P7S_KK01 Praca dyplomowa

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Prace kontrolne i przejściowe 100

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 50

Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej 50

Przeprowadzenie badań 150

Gromadzenie i studiowanie literatury 50
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Przygotowanie pracy dyplomowej 100

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
500

ECTS
17.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1. Program jest dostosowany indywidualnie do każdego studenta i jego
zainteresowań badawczych.

Prace kontrolne i
przejściowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Udział w badaniach, Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Prace kontrolne i
przejściowe Praca dyplomowa, Egzamin magisterski 100%

Wymagania wstępne
Zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z obowiązującym programem dla studiów II stopnia.

Literatura
Obowiązkowa

Specjalistyczne pozycje piśmiennictwa, szczególnie z uwzględnieniem publikacji naukowych z zakresu realizowanej pracy1.
dyplomowej.

Dodatkowa

Specjalistyczne pozycje piśmiennictwa, szczególnie z uwzględnieniem publikacji naukowych z zakresu realizowanej pracy1.
dyplomowej.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BH_ P7S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz wykorzystywania odpowiednich źródeł
informacji krytycznie oceniając ich wartość

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_UK02
Absolwent potrafi konstruować rozbudowane ustne i pisemne opinie, poglądy, uzasadnienia na tematy
związane z utrzymaniem zwierząt będących przedmiotem hodowli, chowu lub użytkowania, lub produkcji
pasz; precyzyjnie porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej przy
użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych

BH_ P7S_UW04
Absolwent potrafi samodzielnie formułować problemy badawcze, dobierać odpowiednie metody i techniki
badawcze w zakresie szeroko pojętej produkcji zwierzęcej i produkcji pasz; prawidłowo interpretować
rezultaty, wyciągać wnioski i wskazywać kierunki dalszych badań; oraz samodzielnie opracować projekty
z zakresu produkcji zwierzęcej

BH_ P7S_UW07 Absolwent potrafi przygotować typowe prace pisemne/wystąpienia ustne w języku polskim i języku
obcym, dotyczące zagadnień szczegółowych dla dyscypliny zootechnika i dyscyplin pokrewnych

BH_P7S_WG02
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu statystyki i metod badań na
zwierzętach wykorzystywanych w badaniu populacji zwierząt będących przedmiotem hodowli, chowu i
użytkowania; a także zagadnienia dotyczące projektowania i prowadzenia badań w naukach
przyrodniczych

BH_ P7S_WG06 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu produkcji zwierzęcej; wykazuje
szczegółową znajomość metod hodowlanych stosowanych w produkcji zwierzęcej

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


