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Kierunek lub kierunki studiów Hipologia i jeździectwo 

Nazwa modułu kształcenia Pierwsza pomoc weterynaryjna 

Veterinary first-aid 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia II s 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

3  

1,64/1,36 

Tytuł / stopień, imię i nazwisko 

osoby odpowiedzialnej 

Dr hab. Izabela Polkowska, profesor uczelni 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt 

Cel modułu Przekazanie informacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy u zwierząt ze szczególnym 

uwzględnieniem oceny obecnego stanu zdrowia i określeniem zagrożenia dla życia i 

użytkowości zwierząt.   

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Założenia programowe przedmiotu „Pierwsza pomoc weterynaryjna” obejmują zajęcia z 

zakresu rozpoznawania stanów wymagających udzielenia pomocy mającej na celu ratowanie 

życia, postępowania z pacjentem na miejscu nagłego zdarzenia i w pierwszym okresie po 

urazie. W ramach realizacji programu w sposób teoretyczny i praktyczny przedstawione 

zostaną metody oceny zdrowia różnych gatunków zwierząt, w oparciu o badania podstawowe. 

Zaprezentowane zostaną również różne modele postępowania w okresie pourazowym oraz 

zasady oceny zagrożenia zdrowia i życia, i klasyfikacji pacjenta do dalszego postępowania .    
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Planowane formy/ działania/ 

metody dydaktyczne 

Metody dydaktyczne:  

Wykłady –prezentacje multimedialne, dyskusja 

Ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne –prezentacje  multimedialne, plansze poglądowe, 

demonstracja 

Rozwiązywanie zadań problemowych 
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