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Efekty kształcenia:
Symbol
efektu

PWW_W1
PWW_W2
PWW_W3

PWW_U1
PWW_U2
PWW_U3

PWW_K1
PWW_K2

Opis efektu kształcenia

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:
charakter pracy państwowego lekarza weterynarii w zakresie
weterynaryjnych aspektów ochrony zdrowia konsumenta
metody badania sanitarno-weterynaryjnego zwierząt rzeźnych oraz
zwierząt łownych i dziczyzny
obowiązki Inspekcji Weterynaryjnej oraz prawodawstwo weterynaryjne
związane z badaniem i oceną sanitarno-weterynaryjną zwierząt rzeźnych
i mięsa.
UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:
ocenić jakość mięsa z uwzględnieniem badania makroskopowego i
mikroskopowego
wykorzystywać umiejętności nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad
punktami skupu zwierząt, rzeźniami oraz transportem zwierząt
wypełniać dokumentację związaną z badaniem zwierząt rzeźnych i
mięsa
KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:
odpowiedzialności za wykonywane badania sanitarno-weterynaryjne
mięsa zwierząt rzeźnych zapewniające bezpieczeństwo zdrowia
konsumenta
Współdziałania z przedstawicielami służb administracji państwowej

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Symbol
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Treści kształcenia:
Praktyka w Inspekcji Weterynaryjnej
80
godz.
Tematyka zajęć
Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do pracy w charakterze państwowego
lekarza weterynarii w zakresie weterynaryjnych aspektów ochrony zdrowia konsumenta.
Studenci zapoznają się i praktycznie opanowują metody badania sanitarnoweterynaryjnego zwierząt rzeźnych (bydła, świń, koni, drobiu, królików, nutrii) oraz zwierząt
łownych i dziczyzny, metody badania makroskopowego, parazytologicznego,
fizykochemicznego i organoleptycznego mięsa, a także zdobywają wiedzę dotyczącą
podejmowania ocen sanitarno-weterynaryjnych mięsa na podstawie powyższych badań .
Celem kształcenia jest również przyswojenie wiadomości z zakresu nadzoru sanitarnoweterynaryjnego nad punktami skupu zwierząt, transportem, rzeźniami, należącego do
obowiązków Inspekcji Weterynaryjnej oraz poznanie prawodawstwa weterynaryjnego
związanego z badaniem i oceną sanitarno-weterynaryjną zwierząt rzeźnych i mięsa. W
przebiegu nauczania szczególna uwaga zwrócona jest na zagadnienia związane z
dobrostanem zwierząt rzeźnych.
PWW_W1, PWW_W2, PWW_W3, PWW_U1, PWW_U2, PWW_U3,
Realizowane efekty kształcenia
PWW_K1, PWW_K2
Prowadzenie na bieżąco dzienniczka praktyk.
Potwierdzenie odbycia praktyk pieczęcią zakładu oraz pieczęcią i podpisem
właściwego lekarza weterynarii IW na obydwu kartach tygodniowych.
Zaliczenie ustne na podstawie dzienniczka praktyk. Kryteria oceny wg udziału
Sposoby weryfikacji oraz zasady i poprawnych odpowiedzi:
kryteria oceny
dostateczny
– 60-67%
ponad dostateczny
– 68-75%
dobry
– 76-83%
ponad dobry
– 84-91%
bardzo dobry
– 92-100%
Praktyka może być odbyta w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień w turnusach
dwutygodniowych. Praktyka trwa 10 dni ubojowych/roboczych. Dni świąteczne wypadające
w trakcie praktyki należy odpracować. Studenci samodzielnie organizują miejsca praktyk
wakacyjnych.
Do odbycia praktyki organizowanej samodzielnie przez studenta konieczne jest uzyskanie
zgody: powiatowego lekarza weterynarii, kierownika zespołu inspektorów weterynarii w
zakładzie lub lekarza urzędowego badającego mięso w ubojni zwierząt, właściciela ubojni
lub jego przedstawiciela, właściciela zakładu lub jego przedstawiciela. Student może
rozpocząć praktykę pod warunkiem: dostarczenia do Pełnomocnika ds. praktyki w inspekcji
Charakterystyka
weterynaryjnej umowy o praktykę, okazania Pełnomocnikowi ds. praktyki w inspekcji
realizacji zajęć
weterynaryjnej aktualnego świadectwa zdrowia, odebrania skierowania na praktykę.
Podstawą odbycia praktyki wakacyjnej jest zawarcie porozumienia pomiędzy zakładem, a
Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej, za zgodą Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Praktyki wakacyjne z zakresu badań przed – i poubojowych zwierząt rzeźnych odbywają się
w rzeźniach lub zakładach rozbioru dziczyzny na terenie Polski lub za granicą. Studenci
zapoznają się z badaniem przed i poubojowym w rzeźniach, z badaniem na obecność
włośni w rzeźniach świń i zakładach przetwórstwa dziczyzny, z prowadzeniem aktualnej
dokumentacji lekarsko weterynaryjnej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Inspekcji
Weterynaryjnej.
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Struktura efektów kształcenia:
Obszar kształcenia z zakresu nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
Struktura aktywności studenta:
obowiązkowe praktyki i staże
80
udział w egzaminie i zaliczeniu
2
w tym właściwe dla realizacji efektów kształcenia:
50

2,0
godz.
godz.
godz.

ECTS**

ECTS**

)* - Obszary kształcenia w zakresie nauk: H - humanistycznych; S - społecznych; P - przyrodniczych; T - technicznych; M medycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej; R - rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; A - w zakresie sztuki
)** - Podawane z dokładnością do 0,1 ECTS, gdzie 1 ECTS = 25-30 godz. zajęć

