
Kod modułu M_WE SEM3 M28 

Kierunek lub kierunki studiów Weterynaria 

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa 

w języku angielskim 

Chów i hodowla zwierząt/ Animal Breeding and 

Husbandry 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia jednolite magisterskie 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku III 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 

3 w tym 2 kontaktowe 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Prof. dr hab. Andrzej Stasiak 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej 

Cel modułu  Zapoznanie studentów z biologicznymi podstawami 

produkcji zwierzęcej, warunkami chowu i hodowli 
podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich (bydło, 

trzoda chlewna, konie, owce, kozy, drób) oraz zwierząt 

towarzyszących 

Treści modułu kształcenia – zwarty opis 

ok. 100 słów 

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z hodowlą i 

chowem zwierząt gospodarskich i towarzyszących. 
Wprowadza zagadnienia dotyczące rozrodu, opieki nad 

zwierzętami od momentu urodzenia, przez ich cały wzrost 

i rozwój. Obejmuje charakterystykę ras oraz czynników 
genetycznych i środowiskowych kształtujących wartość 

użytkową zwierząt. Zwraca uwagę na znaczenie ras 
rodzimych we współczesnym chowie i hodowli. Omawia 

kierunki użytkowania poszczególnych gatunków zwierząt 

gospodarskich. Uwzględnia podstawowe zagadnienia 
dotyczące: prowadzenia dokumentacji hodowlanej, pracy 

hodowlanej, oceny wartości użytkowej i hodowlanej, 
selekcji oraz doboru zwierząt do kojarzeń i do 

krzyżowania towarowego. Omawia systemy utrzymania i 

żywienia zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem 
dobrostanu zwierząt i profilaktyki zootechnicznej. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Chachuła J., Chrzanowski S., Oleksiak S. Chów, 
hodowla  i użytkowanie koni. Wyd. SGGW Warszawa, 

1984. 

2. Grudniewska B. (red.). Hodowla i użytkowanie świń. 
Wyd. AR-T Olsztyn, 1998. 

3. Jasiorowski H. (red.) Hodowla i użytkowanie zwierząt 
gospodarskich. Wyd. SGGW   Warszawa, 2005. 

4. Kamieniecki H. Chów zwierząt z zoohigieną. Wyd. AR 

Szczecin, 2001.  
5. Krzyżewski J., Reklewski Z. Chów i hodowla zwierząt 

gospodarskich. Fundacja Rozwój SGGW Warszawa, 
1997. 

6. Litwińczuk A., Szulc T. (red.) Hodowla i użytkowanie 
bydła. PWRiL, Warszawa, 2005. 

7. Niżnikowski R. (red.) Hodowla i chów owiec. Wyd. 

SGGW Warszawa, 2008. 
8. Szulc T. (red) Chów i hodowla zwierząt. Wyd. AR 

Wrocław, 2005. 
9. Świerczewska E. (red.) Hodowla drobiu i technologia 

jego chowu. Wyd. SGGW Warszawa, 2000. 

Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne - praca w 
grupach, dyskusja, pokaz, pogadanka, metoda projektów  
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