
                                                                                               

Kod modułu M WE SEM VIII M78 

Kierunek  lub kierunki studiów Weterynaria 

Nazwa modułu kształcenia, także 

nazwa w języku angielskim 
Praktyka w Inspekcji Weterynaryjnej 1 

Practice in Veterinary Inspection 1 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia jednolite studia magisterskie 

Rok studiów dla kierunku IV 

Semestr dla kierunku po VIII semestrze (after the 8th term) 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 

2 (1,5/0,5) 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej 

1. dr Waldemar Paszkiewicz – osoba zaliczająca praktyki w 
Inspekcji Weterynaryjnej z wpisem oceny do indeksu oraz karty 

egzaminacyjnej  (na podstawie analizy zapisów dokonywanych 

przez studentów w Dziennikach praktyk oraz dodatkowych pytań 
w przypadku ewentualnych niejasności związanych z przebiegiem 

praktyki). 
2. Urzędowy lekarz weterynarii sprawujący bezpośredni nadzór 

nad studentem odbywającym praktykę w Inspekcji 

Weterynaryjnej. 

Jednostka oferująca przedmiot Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w 

Lublinie 

Cel modułu Celem praktyki jest opanowanie przez studentów umiejętności  
w zakresie: a) wykonywania urzędowego nadzoru nad ubojem 

zwierząt rzeźnych i procesami obróbki poubojowej, b) 
wykonywania urzędowego badania san.- wet. zwierząt rzeźnych i 

mięsa.  

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Istotą modułu kształcenia „Praktyka w Inspekcji Weterynaryjnej” 
jest zapoznanie studentów z: a) technologią uboju zwierząt 

rzeźnych oraz kompetencjami urzędowego lekarza przy 

wykonywaniu nadzoru nad ubojem i badaniem sanitarno-
weterynaryjnym zwierząt rzeźnych i mięsa w oparciu o 

obowiązujące regulacje prawne, b) praktycznymi aspektami  
badania przed- i poubojowego zwierząt rzeźnych ze szczególnym 

uwzględnieniem badania makroskopowego i badań dodatkowych 
c) systemem HACCP w technologicznej linii uboju wraz z kontrolą 

prawidłowości jego działania, d) zasadami prowadzenia 

dokumentacji. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Regulamin Praktyk Studenckich 

2. Program praktyk zawodowych (praktyki klinicznej oraz w 

rzeźni) dla studentów IV roku Medycyny Weterynaryjnej w 
Lublinie 

3. Artykuły z zakresu higieny zwierząt rzeźnych i mięsa w 
czasopismach weterynaryjnych i innych branżowych 

4. Akty prawa żywnościowego 
5. Księgi HACCP 

6. Dokumentacja urzędowego lekarza weterynarii 

Planowane 
formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Przeprowadzanie (pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii) 
bieżących i okresowych kontroli w rzeźniach, dyskusja, 

dokumentowanie wszystkich aktywności w Dzienniku praktyk 

 

 


