
Przedmiot:

efektu 

kierunkowego
obszaru

HWE_W1 WET_W1_14 R

WET_U1_02

WET_U1_06

HWE_K1 WET_K_02 R

Treści kształcenia:

15 godz.

… godz.

Historia weterynarii i deontologia

Wymiar ECTS 1

Status obowiązkowy

Forma zaliczenia końcowego zaliczenie na ocenę

Kod formy studiów oraz poziomu studiów SJ

Semestr studiów 1

Język wykładowy polski

Wymagania wstępne brak

Kierunek studiów:

Weterynaria

Profil studiów praktyczny

ma wiedzę z zakresu historii weterynarii i jej osiągnięć, zna zasady etyczne 

obowiązujące w weterynarii oraz prawa i obowiązki lekarza weterynarii, ma wiedzę 

z zakresu czasopiśmiennictwa weterynaryjnego

Prowadzący przedmiot:

Nazwa jednostki właściwej 

dla koordynatora

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej 

Instytut Nauk Weterynaryjnych

Koordynator przedmiotu  Dr hab. Stanisław Sroka

Efekty kształcenia:

Symbol 

efektu
Opis

Odniesienie do (kod)

WIEDZA - zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

HWE_U1

Początki lecznictwa zwierząt

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

stosuje zasady etyczne zawarte w kodeksie lekarza weterynarii

potrafi korzystać z wiedzy z zakresu historii weterynarii i deontologii R

Leczenie zwierząt w starożytności

Weterynaria średniowieczna i w czasach nowożytnych

Wykłady

Tematyka 

zajęć

Geneza i rozwój pojęć oraz terminologii weterynaryjnej

Deontologia weterynaryjna

Początki i rozwój szkolnictwa weterynaryjnego

Nauczanie weterynarii w Polsce od XIX do XX wieku

Czasopiśmiennictwo weterynaryjne

Organizacje weterynaryjne

Kontrola i nadzór nad produkcją żywności

Kodeks etyki lekarza weterynarii 

Etyka weterynaryjna a prawo

Realizowane efekty 

kształcenia
HWE_W1; HWE_U1; HWE_K1

Sposoby weryfikacji oraz 

zasady i kryteria oceny

Zaliczenie pisemne na ocenę wg skali 2-5.

Waga oceny z zaliczenia 100% oceny końcowej.

Ćwiczenia laboratoryjne



Tematyka 

zajęć

… godz.

Tematyka 

zajęć

Literatura:

Struktura efektów kształcenia:

Obszar:

Dziedzina:

18 godz. 0,7 ECTS
*

w tym: 15 godz.

0 godz.

2 godz.

0 godz.

0 godz.

1 godz.

0 godz. … ECTS
*

7 godz. 0,3 ECTS
*

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

1,0 ECTS
*

Brak

Brak

Realizowane efekty 

kształcenia
Brak

Sposoby weryfikacji oraz 

zasady i kryteria oceny
Brak

Seminarium

Uzupełniająca

Konrad Millak, Propedeutyka weterynaryjna z uwzględnieniem historii i deontologii, Łódź-

Warszawa 1961

Adam Kądziołka, Zarys historii medycyny weterynaryjnej i deontologii, Lublin 1988

Realizowane efekty 

kształcenia
Brak

Sposoby weryfikacji oraz 

zasady i kryteria oceny
Brak

Podstawowa
Maciej Janeczek, Aleksander Chrószcz, Tomasz Ożóg, Norbert Pospieszny,

Historia weterynarii i deontologia, Warszawa 2012

praca własna

nauk rolniczyc, leśnych i weterynaryjnych

nauki weterynaryjne

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego

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 


