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Prawo w hodowli zwierząt i produkcji żywności
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
2021/22

Kod przedmiotu
WBiHZBZON.MI4B.3077.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Zootechnika i rybactwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Przemysław Cwynar

Pozostali prowadzący Przemysław Cwynar

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 18

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami działalności legislacyjnej, która obowiązuje w chowie
i hodowli zwierząt towarzyszących, gospodarskich i amatorskich. Program zajęć uwzględnia przegląd krajowych
i międzynarodowych aktów prawnych oraz ich praktyczne znaczenie dla hodowcy i zootechnika, uwzględniając
ochronę zwierząt, dobrostan zwierząt i warunki ich utrzymania, hodowlę zwierząt oraz ich znakowanie,
profilaktykę i obowiązujące restrykcje związane z przenoszeniem chorób, a także ubój zwierząt.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zaawansowaną wiedzę z zakresu prawnych aspektów
utrzymania, dobrostanu, handlu, transportu i uboju
zwierząt

BH_P7S_WG01 Egzamin pisemny,
Projekt, Prezentacja

W2
jakie jest znaczenie zapewnienia właściwych
warunków utrzymania zwierzętom, rozumie zasady
ochrony zwierząt oraz ich powiązania z hodowlą
zwierząt i rolnictwem

BH_ P7S_WK04 Egzamin pisemny,
Projekt, Prezentacja

W3
możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej
wiedzy w praktyce poprzez znajomość zasad
urządzania i zagospodarowania pomieszczeń
i wybiegów dla zwierząt

BH_ P7S_WK12 Egzamin pisemny,
Projekt, Prezentacja

W4

procesy zachodzące w środowisku hodowlanym
i potencjalne zagrożenia dla środowiska naturalnego
będące efektem produkcji zwierzęcej w kontekście
obowiązującego prawa krajowego
i międzynarodowego

BH_ P7S_WG05 Egzamin pisemny,
Projekt, Prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
prawidłowo przeprowadzać obserwacje biologiczne,
interpretuje i omawia wyniki oraz formułuje
adekwatne wnioski wykorzystując terminologię
naukową

BH_ P7S_UW01 Projekt, Prezentacja

U2
obserwować wpływ czynników środowiskowych
na organizm zwierząt, objaśnia interakcje między
poszczególnymi elementami ekosystemu i identyfikuje
potencjalne zagrożenia dla zwierząt

BH_ P7S_UW05 Projekt, Prezentacja

U3
przygotować sprawozdania, pracy projektowej,
referatu oraz innych prac pisemnych i prezentacji
związanych z tematyką przedmiotu wykorzystując
właściwe akty prawne

BH_ P7S_UW06 Projekt, Prezentacja

U4

samodzielnie zaplanować i realizować plan
ustawicznego podnoszenia kwalifikacji w zakresie
prawnej ochrony zwierząt oraz inspirować
i organizować proces uczenia się innych osób,
wykorzystując obowiązuje akty prawne

BH_ P7S_UUW08 Projekt, Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wykazywania zainteresowania aktualizacją wiedzy
z zakresu biologii i utrzymywania właściwych
warunków bytowych zwierząt

BH_ P7S_KK01 Projekt, Prezentacja
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K2

bycia wrażliwym na przyrodę jako zbiór wartości
poznawczych, estetycznych i edukacyjnych, a także
turystycznych; jest świadomy znaczenia
bioróżnorodności i propaguje jej ochronę przejawiając
dbałość o jakość i przyszłość środowiska naturalnego

BH_ P7S_KO02 Projekt, Prezentacja

K3
bycia świadomym zagrożeń dla ludzi i zwierząt
wynikających z postępu cywilizacyjnego, dostrzega
potrzebę działań proekologicznych oraz wykazuje
etyczne postawy wobec zwierząt

BH_ P7S_KO03 Projekt, Prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 18

Przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie prezentacji/referatu 20

Ćwiczenia audytoryjne 18

Przygotowanie projektu 20

Konsultacje 1

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Udział w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
119

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
39

ECTS
1.4

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
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1.

Wykład 1 (1h): Wprowadzenie do prawnych aspektów ochrony zwierząt. Źródła
prawa polskiego i międzynarodowego. Typy oraz hierarchia aktów prawnych.

Wykład 2 (2h): Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt [Dz. U. 1997,
Nr 111, poz. 724, z późn. zm.] oraz wybrane akty wykonawcze.

Wykład 3 (2h): Transport zwierząt oraz szczegółowe warunki jego realizacji w
Polsce i Unii Europejskiej (Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia
2004r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań
oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr
1255/97 [OJ L 3, 5.1.2005, p. 1 – 44]).

Wykład 4 (2h): Ubój zwierząt w świetle prawa polskiego i międzynarodowego
(Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009r. w sprawie
ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania [OJ L 303, 18.11.2009, p. 1 – 30.];
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004r. w
sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i
metod uboju i uśmiercania zwierząt [Dz. U. 2004, Nr 205, poz. 2102, z późn. zm.]).

Wykład 5 (1h): Propozycje praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy
zawodowej, w tym hodowli zwierząt, przemyśle oraz  instytucjach rządowych i
pozarządowych oraz zaliczenie przedmiotu.

Wykład

2.

Ćwiczenia 1 (2h): Ochrona zwierząt w Polsce – jako podstawa prawnej ochrony
zwierząt gospodarskich, towarzyszących i dzikich - studium wybranych
przypadków połączone z dyskusją na forum.

Ćwiczenia 2 (3h): Warunki utrzymania wybranych gatunków zwierząt
gospodarskich, towarzyszących i wolnożyjących w Polsce (Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wymagań i
sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla
których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej [Dz. U.
2010, Nr 56, poz. 344, z późn. zm.]; Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania
gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony
zostały określone w przepisach Unii Europejskiej [Dz. U. 2010, Nr 116, poz. 778, z
późn. zm.]; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2004r. w
sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt
wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych,
sportowych i specjalnych [Dz. U. 2004, Nr 16, poz. 166]) wraz z dyskusją
panelową w opraciu o wybrane studium przypadków.

Ćwiczenia 3 (3h): Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bioasekuracja – jako
warunek zapewnienia ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa
żywnościowego konsumentów (Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt [Dz. U. 2004, Nr 69, poz. 625,
z późn. zm.] oraz wybrane akty wykonawcze). Ćwiczenia połączone z analizą
problemową.

Ćwiczenia 4 (10h) "Case study" - projekty autorskie Studentów, obejmujące
prawne aspekty hodowli zwierząt z odniesieniem do wybranych przypadków.

Ćwiczenia audytoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, analiza tekstów, Burza mózgów, Film dydaktyczny, Metoda problemowa, Metoda sytuacyjna,
Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Projekt 80%
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Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Ćwiczenia audytoryjne Projekt, Prezentacja 20%

Dodatkowy opis

W przypadku występowania w Polsce stanu epidemiologicznego (związanego szczególnie z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2), program wykładów pozostaje niezmieniony i zgodnie z aktualnie obowiązującymi na Uczelni regulacjami
prawnymi realizowany jest w trybie on-line. Program ćwiczeń z przedmiotu może ulegać zmianom, w szczególności może
bazować na pracy własnej Studentów realizowanej on-line w czasie rzeczywistym, pod opieką prowadzącego. Szczegółowe
wytyczne w w/w zakresie zostaną przedstawione Studentom przez prowadzącego przedmiot na pierwszych zajęciach, w
odniesieniu do aktualnej sytuacji epidemiologicznej, regulacji prawnych obowiązujących na Uczelni oraz z uwzględnieniem
organizacyjnej natury zajęć.
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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_KO02
Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy ze świadomością realizacji
zamierzonego przez siebie lub innych celu i odpowiedniego określania priorytetów służących jego
realizacji

BH_ P7S_KO03 Absolwent jest gotów do podejmowania działań mających na celu ograniczanie negatywnego wpływu
produkcji zwierzęcej na środowisko

BH_ P7S_UUW08 Absolwent potrafi samodzielnie zaplanować i realizować plan ustawicznego podnoszenia kwalifikacji
oraz inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

BH_ P7S_UW01
Absolwent potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacje pochodzące z
różnych źródeł - dokumentacji utrzymania zwierząt będących przedmiotem hodowli, chowu lub
użytkowania, lub dokumentacji związanej z procesem produkcji pasz

BH_ P7S_UW05

Absolwent potrafi samodzielnie projektować i weryfikować innowacyjne systemy utrzymania zwierząt
będących przedmiotem hodowli, chowu lub utrzymania oraz systemy produkcji pasz; dokonać
szczegółowej analizy ekonomicznej i modyfikacji każdego etapu produkcji zwierzęcej lub produkcji pasz
z identyfikacją i uwzględnieniem elementów krytycznych i zrealizować je w konkretnych warunkach
produkcyjnych

BH_ P7S_UW06
Absolwent potrafi samodzielnie dokonać oceny warunków utrzymania zwierząt będących przedmiotem
hodowli, chowu lub utrzymania jak również stanu zdrowia zwierząt oraz dobrać odpowiednie metody ich
optymalizacji

BH_P7S_WG01 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu fizjologii i użytkowania zwierząt

BH_ P7S_WG05 Absolwent zna i rozumie procesy zachodzące w środowisku hodowlanym i potencjalne zagrożenia dla
środowiska naturalnego będące efektem produkcji zwierzęcej

BH_ P7S_WK04
Absolwent zna i rozumie prawne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania utrzymania zwierząt
będących przedmiotem chowu, hodowli i użytkowania zwierząt, produkcji pasz oraz przetwórstwem
surowców pochodzenia zwierzęcego

BH_ P7S_WK12
Absolwent zna i rozumie oraz definiuje, wykorzystując zdobytą wiedzę zawodową, ogólne zasady
tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w obszarze utrzymania zwierząt będących
przedmiotem hodowli, chowu lub użytkowania oraz w obszarze produkcji pasz


