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Jednostka oferująca przedmiot Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska 

Cel modułu Przekazanie aktualnych informacji z zakresu profilaktyki i zwalczania chorób koni ze 

szczególnym uwzględnieniem schorzeń zakaźnych oraz postępowania w trakcie podejrzenia 

występowania chorób zwalczanych z urzędu i objętych obowiązkiem zgłaszania.   

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Celem prowadzonych zajęć z przedmiotu „Choroby koni” jest przedstawienie informacji 

dotyczących objawów, profilaktyki i aktualnych metod zwalczania schorzeń zakaźnych koni. 

Uzupełnieniem tego będzie przedstawienie aktualnych zaleceń OIE dotyczących 

uwarunkowań prawnych i konsekwencji ekonomiczno-społecznych występowania schorzeń 

objętych obowiązkiem zgłaszania i zwalczania na terenie Unii Europejskiej. Podczas realizacji 

założeń programowych przestawione zostaną również informacje z zakresu chorób 

parazytologicznych koni z uwzględnieniem metod ich zwalczania, schorzeń 

dermatologicznych oraz patomechanizm najczęściej występujących zaburzeń metabolicznych. 
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Planowane formy/ działania/ 

metody dydaktyczne 

Metody dydaktyczne:  

Wykłady –prezentacje multimedialne, dyskusja 

Ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne – prezentacje  multimedialne, plansze poglądowe,  

Rozwiązywanie zadań problemowych 
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