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Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentów z fizjologicznymi i 
patologicznymi aspektami funkcjonowania układu rozrodczego 
samców i interakcji z innymi układami. Umiejętnością ich oceniania i w 
razie potrzeby leczenia. Zapoznanie studentów z nowoczesnymi 
biotechnikami stosowanymi w rozrodzie zwierząt i obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami prawa krajowego i UE. 

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Treści wykładów: dotyczą  regulacji hormonalnej układu rozrodczego 
samca, zaburzeń w budowie plemników i składzie plazmy nasienia w 
aspekcie zaburzeń kinetyki  ruchu plemników i utraty zdolności do 
zapłodnienia, z uwzględnieniem różnic gatunkowych; organizacji 
krycia naturalnego i unasieniania w Polsce  zwierząt gospodarskich 
oraz dyrektyw UE w tym zakresie; chorób wrodzonych i nabytych 
układu  rozrodczego samców zwierząt gospodarskich  oraz użytkowych 
i towarzyszących  i ich leczenia; regulacji prawnych dotyczących 
produkcji, obróbki, przechowywania i dystrybucji nasienia w Polsce, w 
UE i w krajach poza UE- wykład zamawiany. 
Treści ćwiczeń: budowa układu rozrodczego samców ((wyizolowane 
narządy ) i kliniczne aspekty różnic w ich budowie u poszczególnych 
gatunków, pobieranie i ocena makroskopowa i mikroskopowa 
nasienia, badanie andrologiczne samców ( specjalistyczne badanie 
kliniczne układu rozrodczego samca, badanie per rectum i USG dod. 
gruczołów płciowych, pobieranie wypłuczyn z worka napletkowego od 
buhaja, określanie optymalnego momentu do krycia czy inseminacji u 
samic zwierząt użytkowych, unasienianie samic zwierząt 
gospodarskich i suk, rozrzedzalniki i metody konfekcjonowania a 
następnie przechowywania nasienia w postaci płynnej i zamrożone w 
niskich temperaturach, embriotransfer ( metody superowulacji),  
techniki inseminacji.  
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Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Podczas realizacji przedmiotu stosowane są następujące metody 
dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia ( prezentacje multimedialne), 
ćwiczenia praktyczne w terenie i w laboratorium, demonstracje, 
dyskusja. 

 


