
Przedmiot:

efektu 

kierunkowego
obszaru

PRH_W1 WET_W3_01 R

PRH_W2 WET_W3_04 R

PRH_W3 WET_W3_05 R

PRH_W4 WET_W3_02 R

PRH_U1 WET_U1_09 R

PRH_U2 WET_U2_18 R

PRH_K1 WET_K_01 R

PRH_K2 WET_K_10 R

PRH_K3 WET_K_11 R

Treści kształcenia:

80 godz.

Forma zaliczenia końcowego zaliczenie na ocenę

Kod formy studiów oraz poziomu studiów SJ

Praktyka hodowlana

Wymiar ECTS 1

Status obowiązkowy

Semestr studiów 4

Język wykładowy polski

Wymagania wstępne zaliczenie przedmiotów: Hodowla zwierząt; Technologia w produkcji zwierzęcej

Kierunek studiów:

Weterynaria

Profil studiów praktyczny

rasy w obrębie gatunków zwierząt i wyjaśnia zasady chowu i hodowli zwierząt

Prowadzący przedmiot:

Nazwa jednostki właściwej 

dla koordynatora

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Katedra Biotechnologii Zwierząt

Koordynator przedmiotu Dr hab. Edyta Molik

Efekty kształcenia:

Symbol 

efektu
Opis

Odniesienie do (kod)

WIEDZA - zna i rozumie:

dokumentuje i korzysta ze zgromadzonych informacji związanych ze zdrowiem i 

dobrostanem, a w niektórych przypadkach również z produkcyjnością stada

podstawową wiedzę z zakresu technologii produkcji mleka, żywca, jaj, wełny i skór

organizację produkcji zwierzęcej w gospodarstwie

podstawową wiedzę  o funkcjonowaniu specjalistycznych ferm różnych gatunków 

zwierząt gospodarskich

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

potrafi dobierać żywienie różnych gatunków zwierząt stosownie do okresu ich życia 

oraz właściwie do przebiegu chorób i stanu rekonwalescencji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

odpowiedniego zachowania w styczności ze zwierzętami w hodowli

zachowania odpowiedniej postawy w warunkach napięcia i w nowych sytuacjach

dostosowywania się do innych uczestników praktyk

Tematyka 

zajęć

Ćwiczenia laboratoryjne

Celem praktyki hodowlanej jest zapoznanie studentów z organizacją hodowli i chowu zwierząt w praktyce – 

systemami utrzymania zwierząt, systemami przygotowania pasz i żywieniem zwierząt i usuwanie odchodów.

Obejmuje także wykorzystanie technologii pozyskiwania produktów zwierzęcych.

Realizowane efekty 

kształcenia

PRH_W1, PRH_W2, PRH_W3, PRH_W4,

PRH_U1, PRH_U2, PRH_K1, PRH_K2, PRH_K3



Literatura:

Struktura efektów kształcenia:

Obszar:

Dziedzina:

80 godz. 1,0 ECTS
*

w tym: godz.

godz.

godz.

godz.

80 godz.

godz.

godz. ECTS
*

godz. ECTS
*

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

Sposoby weryfikacji oraz 

zasady i kryteria oceny
Egzamin ustny na podstawie dokumentacji prowadzonej podczas praktyk - Dzienniczka praktyk. 

Wymagana odpowiedź na 3 pytania dotyczące praktyki hodowlanej, ocenianych w skali 2-5.

Wysokość oceny uzależniona od stopnia wyczerpania tematu, na podstawie średniej ze 

wszystkich odpowiedzi.:

dostateczny               –  60-67%

dostateczny plus        –  68-75%

dobry                        –  76-83% 

dobry plus                 – 84-91% 

bardzo dobry             –  92-100%

Charakterystyka realizacji 

zajęć: 
Miejsce odbywania praktyk: Stacje doświadczalne Uniwersytetu Rolniczego, stadniny koni, 

ośrodki hodowli trzody chlewnej, bydła, gospodarstwa owczarskie i koziarskie, fermy drobiu, 

fermy zwierząt futerkowych, ośrodki hodowli i chowu zwierząt wolnożyjących, gospodarstwa 

rybackie, pasieki, ogrody zoologiczne, gospodarstwa ekologiczne prowadzące produkcję 

zwierzęcą.

Student jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia dziennika praktyk, w którym 

zapisuje wykonane w ciągu dnia prace i cotygodniowo jest potwierdzany przez opiekuna lub w 

właściciela gospodarstwa. W przypadku odbywania praktyki za granicą student zobowiązany jest 

do sporządzenia obszernego sprawozdania z praktyki. Z każdego miejsca praktyki student 

zobowiązany jest uzyskać opinię o odbytej praktyce wydaną przez opiekuna lub właściciela 

gospodarstwa.

Uzupełniająca Literatura zakresu  hodowli zwierząt oraz technologii produkcji

Podstawowa Literatura zakresu  hodowli zwierząt oraz technologii produkcji

1,0 ECTS
*

praca własna - w ramach praktyki 80 godz.

nauk rolniczych, 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 


