Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Praktyka hodowlana

Tłumaczenie nazwy na j.
angielski:

Animal husbandry practice

Zajęcia dla kierunku studiów:

weterynaria

ECTS 1

Język wykładowy: polski
Forma  stacjonarne
studiów:  niestacjonarne

Poziom studiów:

Status zajęć:  podstawowe  obowiązkowe
Numer semestru: 4
 semestr zimowy
 kierunkowe  do wyboru
 semestr letni
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis
Numer WET-W-JMSS-04L2019/2020
(rocznik):
katalogowy:
PZ1_19

Koordynator zajęć:

dr Jerzy Żółkowski

Prowadzący zajęcia:

Pracownicy zakładu w którym odbywa się praktyka

Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Zakłady doświadczalne, stadniny koni, stada hodowlane- interesariusze zewnętrzni
Wydział Medycyny Weterynaryjne
Celem przedmiotu jest praktyczne zapoznanie studentów z produkcją zwierzęcą w gospodarstwie rolniczym oraz

Założenia, cele i opis zajęć:

pracami związanymi z jego funkcjonowaniem. Praktyk realizowana jest w gospodarstwach w których prowadzi się
hodowlę lub chów zwierząt

Formy dydaktyczne, liczba
godzin:

a)
b)

Uczestnictwo w codziennych czynnościach związanych z funkcjonowaniem zakładu ; liczba godzin .80.;
Uczestnictwo w codziennych czynnościach związanych z funkcjonowaniem zakładu (Spółki Skarbu Państwa)

c)

liczba godzin 120;
konsultacje

Metody dydaktyczne:

-

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

ukończony kursy fizjologii, anatomii, immunologii, mikrobiologii, żywienia zwierząt
Wiedza:
1.

Efekty uczenia się**:

Chów i hodowla zwierząt
• Żywienie
poszczególnych
gatunków i grup zwierząt,
zadawanie pasz
• Pozyskiwanie mleka
• Pomieszczenia dla zwierząt,
warunki
zoohigieniczne
(powierzchnia, mikroklimat,
rozwiązania technologiczne
• Wpływ utrzymania zwierząt
na
produkcyjność
i
dobrostan

Umiejętności:
1.

Profilaktyka i pielęgnacja
zwierząt
• Udział w codziennych
zabiegach
pielęgnacyjnych
i
profilaktycznych
• Uczestnictwo i pomoc
przy porodach
• Korekcja
racic
i
dekornizacja
• Badanie jakości mleka

Sposób weryfikacji efektów
uczenia się:

Zaliczenie ustne

Forma dokumentacji
osiągniętych efektów uczenia
się ***:

Wpisy w dzienniku praktyk, sprawozdanie z praktyki, wpis do eHMS

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową ****:
Miejsce realizacji zajęć:

Sprawozdanie z praktyki

- 10%

Dziennik praktyk

- 10%

Wynik zaliczenia ustnego

- 80%

Kompetencje:
1. Praktyczne wykorzystanie
dotychczas zdobytej wiedzy
teoretycznej

Fermy hodowlane, zakłady produkcji zwierzęcej, ZOO, Schroniska dla zwierząt, Ośrodki rehabilitacji zwierząt, ….

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1.
2.
3.
4.
5.
…
…

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia
zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

minimum 80 h

0 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

Efekty uczenia się dla zajęć:

kategoria efektu

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
kierunkowy

Wiedza -

OW_WPZ01

1

OW_WPZ01

1

OW_WPZ04

1

opisuje i ocenia warunki zapewniające dobrostan zwierząt

OW_WPZ03

1

Połączenie teorii z praktyką, podstawy pracy przyszłego

OW_WPZ01, OW_WPZ03,

3

lek. wet.

OW_WPZ04

Praktyczne wykorzystanie dotychczas zdobytych
wiadomości

Umiejętności -

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

Umiejętności -

opisuje zasady żywienia zwierząt (z uwzględnieniem różnic
gatunkowych), układa i analizuje dawki pokarmowe

Kompetencje -

