
Moduł zajęć:  
Staż kliniczny- choroby ptaków  

 Wymiar ECTS 2 

 Status modułu Obowiązkowy 
   

 Forma zaliczenia końcowego Zaliczenie na ocenę 

 Wymagania wstępne Zaliczenie przedmiotu: Choroby ptaków 
   

 

Kierunek studiów:  
Weterynaria 

 Profil kształcenia Ogólnoakademicki 

 Kod formy studiów i poziomu kształcenia SJ 

 Semestr studiów 11 

 Język kształcenia polski 
   

 Prowadzący moduł zajęć:  

 Nazwa wydziału prowadzącego kierunek Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR 

 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Nauk Weterynaryjnych  UCMW UJ-UR 

 Koordynator modułu 
Prof. dr hab. Elżbieta Samorek – Salamonowicz 
lek. wet. Adam Pawluś 

   

 

Efekty kształcenia: 

         Odniesienie do 
Symbol   Symbol efektu    Opis efektu kształcenia  efektu       obszaru*          

kierunkowego            

            

       UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:     
           

   SCP_U1 przeprowadzić wywiad lekarsko-weterynaryjny z hodowca ptaków WET_U2_01 R 
           

   SCP_U2 wykonać badanie kliniczne ptaków gospodarskich i domowych WET_U2_13 R 
           

    prawidłowo przeprowadzić sekcję zwłok ptaka, pobrać próbki do     

   
SCP_U3 

badań laboratoryjnych, odpowiednio przygotować je do wysyłki do 
WET_U2_15 R    laboratorium, a następnie właściwie zinterpretować wyniki badań         

    laboratoryjnych     

   
SCP_U4 

zastosować odpowiednie postępowanie lecznicze i profilaktyczne w WET_U2_12 
R    zależności od stwierdzonej choroby WET_U2_18       

   
SCP_U5 

ocenić warunki środowiskowe chowu drobiu, dobrostan oraz 
WET_U2_17 R    

związane z tym technopatie         

       KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:    
            

   SPK _K1  działania w sposób etyczny we wszystkich swych decyzjach  WET_K_02 R 
         

   SPK _K2  brania pełnej odpowiedzialności za swoje decyzje  WET_K_01 R 
         

   SPK _K3  ciągłego pogłębiania wiedzy i podnoszenia swoich kompetencji  WET_K_06 R 
        

  Treści kształcenia:     

  Ćwiczenia     30 godz. 

  Tematyka zajęć  Aktywne uczestnictwo w zajęciach terenowych w zakładzie wylęgu drobiu oraz fermach  

      drobiu (ocena bioasekuracji oraz dobrostanu)     

      Ćwiczenie technik szczepienia ptaków, poznawanie zasad praktycznej terapii oraz 
      pobierania próbek do badań laboratoryjnych     

      Czynne uczestnictwo w badaniach laboratoryjnych przeprowadzanych w laboratorium 
      diagnostycznym      



Wykonywanie sekcji ptaków oraz sporządzanie protokołów badań 
anatomo-patologicznych  
Nabywanie umiejętności interpretacji wyników badań laboratoryjnych, w tym 
hodowlanych oraz serologicznych  

 Realizowane efekty 
SCP_U1, SCP_U2, SCP_U3, SCP_U4, SCP_U5, SPK _K1, SPK _K2, SPK _K3.  

kształcenia   

  Studenta obowiązuje 100% obecności na zajęciach stażowych. W przypadku 
  nieobecności istnieje konieczność odrobienia zajęć z inną grupą. Student zobowiązany 
  jest prowadzić dzienniczek stażowy w którym opisuje przypadki kliniczne w które był 
  zaangażowany.  Każdy stażysta jest zobligowany do napisania pełnego opisu choroby z 
  epikryzą dla wybranego przez siebie przypadku klinicznego i złożenia go w postaci 
  elektronicznej u koordynatora zajęć w wyznaczonym przez koordynatora terminie, 
 Sposoby weryfikacji podanym na początku semestru. Brak złożenia opisu przypadku będzie skutkowało nie 
 oraz zasady i zaliczeniem stażu klinicznego z chorób ptaków. Praca musi zostać oceniona pozytywnie 
 kryteria oceny aby staż kliniczny został zaliczony 
  Zaliczenie stażu w formie ustnej (50% wagi zaliczenia) i praktycznej ( kontrola nabycia 
  umiejętności praktycznych) (50% wagi zaliczenia) Minimalny próg zaliczenia 60%, 0-59 % 
  - ocena niedostateczna (2), 60% -71% - ocena dostateczna (3),72% - 77% - ocena 
  dostateczny plus (3,5), 78-85 ocena dobra (4), 86 – 93 – dobry plus (4,5), 94 – 100 – 
  bardzo dobry (5) 
   

 Literatura:  

  Michał Mazurkiewicz (Red.): Choroby drobiu. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 
  Wrocław, 2011. 
  Borzemska W.B.: Vademecum chorób drobiu. PWRiL, 1985. 
 Podstawowa Pattison M., McMullin P.F., Bradbury J.M.: Choroby drobiu. Elsevier Urban&Partner 
  Wydawnictwo Wrocław, 2011. 
  Saif Y.M. (Red.): Diseases of poultry. 11, 12 ed. W. Blackwell 2008. 
  Choroby zakaźne zwierząt. Gliński Z., Kostro K.: (Red.). PWRiL Warszawa, 2011. 

 Uzupełniająca Polskie Drobiarstwo; Magazyn Weterynaryjny; Weterynaria w terenie; Avian Diseases 
   

 

Struktura efektów kształcenia:   
 Obszar kształcenia z zakresu nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych   2,0 ECTS** 
       

 Struktura aktywności studenta:      

 zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 37 godz. 1,6 ECTS** 
       

 w tym: wykłady 0 godz.   
       

  ćwiczenia i seminaria 0 godz.   
       

  konsultacje 5 godz.   
       

  udział w badaniach 0 godz.   
       

  obowiązkowe praktyki i staże 30 godz.   
       

  udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.   
       

 praca własna  15 godz. 0,4 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 


