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Jednostka oferująca przedmiot Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt. Zakład Prewencji 
Weterynaryjnej 

Cel modułu Celem przedmiotu jest pozyskanie wiedzy z zakresu prawidłowych 
oraz  nieprawidłowych zachowań zwierząt gospodarskich, 
towarzyszących człowiekowi oraz wolno żyjących, będących 
następstwem obniżonego dobrostanu. Ponadto, nabycie umiejętności 
oceny podstawowych parametrów dobrostanu zwierząt oraz metod 
jego kontroli w oparciu o obowiązująca legislację krajową i UE.  

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Charakterystyka prawidłowych i nieprawidłowych zachowań zwierząt 
gospodarskich, towarzyszących oraz wolno żyjących.Podstawowe 
parametry charakteryzujące dobrostan oraz akty prawne krajowe i UE 
z zakresu ochrony i dobrostanu zwierząt. Ocena podstawowych 
parametrów dobrostanu oraz metody jego kontroli z wykorzystaniem 
parametrów fizjologicznych, behawioralnych, produkcyjnych, 
zdrowotnych oraz uzupełniających, w oparciu o legislację krajową i UE. 
Doskonalenie wiedzy z zakresu negatywnych następstw obniżonego 
dobrostanu, a także zapoznawanie z nienormalnymi zachowaniami 
oraz chorobami wynikającymi z obniżonego dobrostanu. 
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http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/572.pdf 

6. Konecki K.T. Ludzie i ich zwierzęta. Scholar, 2005. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

W ramach realizowanych zajęć studenci mają możliwość 
uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w formie wykładów. 
Ponadto część zagadnień realizują w formie pracy grupowej (np. 
ocena dobrostanu w środowiskach), mogą również opracować własny 
projekt w porozumieniu z prowadzącym zajęcia obejmujący wybrane 
zagadnienia dobrostanu, który następnie prezentują. 

http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/572.pdf


 


