
Przedmiot:

efektu 

kierunkowego
obszaru

ETO_ W1 WET_W3_04 R

ETO_W2 WET_W3_04 R

ETO_U1 WET_U1_04 R

ETO_U2 WET_U2_17 R

ETO_K1 WET_K_02 R

Treści kształcenia:

15 godz.

Symbol 

efektu

Ocena temperamentu oraz charakteru zwierzęcia zdrowego i chorego

Realizowane efekty 

kształcenia
ETO_W1; ETO_W2

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

Opis

Odniesienie do (kod)

WIEDZA - zna i rozumie:

Zachowania instynktowne i wyuczone

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

umie pracować w zespole specjalistów z różnych dziedzin wiedzy o zwierzętach.

ma świadomość konieczności dbania o dobrostan zwierząt i aspekt etyczny pracy 

ze zwierzętami.

Zaliczenie w  formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60%  

prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie 

końcowej wynosi 35%.  

Sposoby weryfikacji oraz 

zasady i kryteria oceny

Nazwa jednostki właściwej 

dla koordynatora Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt

Dobrostan a systemy utrzymania zwierząt

Regulacje prawne w zakresie dobrostanu zwierząt

potrafi ocenić i korzystać ze zgromadzonej wiedzy odnośnie dobrostanu  zwierząt w 

obiektach chowu.

Wykłady

Tematyka 

zajęć

Dobrostan zwierząt – rys historyczny

Biologiczne podstawy dobrostanu zwierząt

Nauka o zachowaniu się zwierząt – rys historyczny

zna podstawowe regulacje prawne  z zakresu dobrostanu zwierząt w aspekcie 

kodeksu etyki i deontologii weterynaryjnej.

Podstawowe mechanizmy zachowania się zwierząt 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Koordynator przedmiotu dr hab. Krzysztof Pawlak   

Efekty kształcenia:

Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt

Wymiar ECTS 2

Status obowiązkowy

Forma zaliczenia końcowego zaliczenie na ocenę

Kod formy studiów oraz poziomu studiów SJ

definiuje kryteria i uwarunkowania dobrostanu zwierząt gospodarskich.

Semestr studiów 4

Język wykładowy polski

Wymagania wstępne brak

Kierunek studiów:

Weterynaria

Profil studiów praktyczny

Prowadzący przedmiot:



… godz.

Tematyka 

zajęć

15 godz.

Literatura:

Struktura efektów kształcenia:

Obszar:

Dziedzina:

34 godz. 1,4 ECTS
*

w tym: 15 godz.

15 godz.

2 godz.

0 godz.

0 godz.

2 godz.

0 godz. ECTS
*

16 godz. 0,6 ECTS
*

)
*
 - Podawane z dokładnością do 0,1 ECTS, gdzie 1 ECTS = 25-30 godz. zajęć

Ocena dobrostanu zwierząt na podstawie parametrów fizjologicznych

Ocena dobrostanu zwierząt na podstawie stanu zdrowia. Rozpoznawanie technopatii.

Ocena dobrostanu zwierząt na podstawie wyników produkcyjnych.

Wykorzystanie naturalnych wzorców zachowania w pracy ze zwierzęciem zdrowym i chorym.

Ocena dobrostanu zwierząt na podstawie obserwacji zachowania się zwierząt. Rozpoznawanie stereotypii.

Aktualne akty prawne z zakresu dobrostanu zwierząt

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego

nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

nauki weterynaryjne

Uzupełniająca Manning A. „Wstęp do etologii zwierząt” PWN 1976

Griffin D R. "Umysł zwierząt" Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003

2,0 ECTS
*

praca własna

wykłady

ćwiczenia i seminaria

konsultacje

udział w badaniach

obowiązkowe praktyki i staże

udział w egzaminie i zaliczeniach

zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość 

Ćwiczenia laboratoryjne

Brak.

Brak.
Sposoby weryfikacji oraz 

zasady i kryteria oceny

Realizowane efekty 

kształcenia

Brak.

Podstawowa

Schmidt-Nielsen K Fizjologia zwierząt – adaptacja do środowiska, PWN 2008

Realizowane efekty 

kształcenia
ETO_U1 ETO_U2; ETO_K1

Seminarium

Tematyka 

zajęć

Kaleta T. "Zachowanie się zwierząt. Zarys problematyki", Wydawnictwo SGGW, 2007

Kołacz R., DobrzańskiZ. "Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich” Wyd. AR Wrocław, 

Wrocław 2006

Na ocenę pozytywną należy prawidłowo odpowiedzieć na 3 pytania pisemne kolokwium 

zaliczeniowego. Za każde pytanie można otrzymać maksymalnie 5 punktów.

Zaliczenie zajęć.

Sposoby weryfikacji oraz 

zasady i kryteria oceny Uzyskanie 60% procent prawidłowych odpowiedzi decyduje o zaliczeniu na ocenę dostateczną. 

Udział w ocenie końcowej oceny z kolokwiów stanowi 65%. 


