
Skrócony opis modułu kształcenia „Choroby zwierząt gospodarskich” Blok II 

                                                                                                                                         
  

                                                                                             

 M_WE SEMIX M79B2  

Kierunek  lub kierunki studiów Weterynaria 

Nazwa modułu kształcenia, także 

nazwa w języku angielskim 

Choroby zwierząt gospodarskich– Blok II 

Diseases of farm animals. Block II 

Język wykładowy Język polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Jednolite studia magisterskie 

Rok studiów dla kierunku V 

Semestr dla kierunku IX 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 

 10 pkt. w tym kontaktowe 6  

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Krzysztof Lutnicki 

 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt, Katedra i Klinika Chirurgii 

Zwierząt, Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych 

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie  

Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentów ze specyfiką rozrodu 

zwierząt gospodarskich, diagnostyką i leczeniem zaburzeń płodności 
oraz  zapoznanie z chorobami  zwierząt gospodarskich w zakresie 

chirurgii, ortopedii, okulistyki, stomatologii i chorób zakaźnych. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Treści wykładów i ćwiczeń z przedmiotu Choroby zwierząt 
gospodarskich –BlokII dotyczą: Regulacji neurohormonalnej cyklu 

rujowego, ciąży i laktacji i związane z tym zaburzenia( patologia  

jajników i stany zapalne macicy). Rozwoju i rozpoznawania ciąży, z 
uwzględnieniem fizjologii i patologii ciąży oraz zaburzeń okresu 

poporodowego. Postępowania z noworodkiem i ocena stanu 
zdrowia w okresie neonatalnym i postnatalnym. Stosowanie 

wybranych metod biotechnicznych w rozrodzie. 

Klinicznego badania układu rozrodczego zwierząt gospodarskich, 
diagnostyki , rozwiązywanie ciężkich porodów, leczenia uszkodzeń 

poporodowych. Hormonalne sterowanie cykliczną aktywnością 
płciową. Przygotowanie nasienia i wykonanie sztucznej inseminacji 

oraz diagnostyka ciąży i postępowanie w przypadku ciąży 
bliźniaczej.    

Znajomości sposobów postępowania w przypadkach  występowania 

chorób zębów i przyzębia, chorób okulistycznych oraz chorób  krtani 
i tchawicy, operacyjnego leczenia przewodu pokarmowego  

operacyjnego leczenia przepuklin, trzebienia, wnętrostwa, kamicy 
pęcherza moczowego, endoskopii górnych dróg oddechowych,  

leczenie ran powłoki skórnej wspólnej, rozpoznawania i leczenia 

różnych typów kulawizn. Obejmuje etiologię, epidemiologię, 
patogenezę, objawy kliniczne, zmiany anatomopatologiczne, 

rozpoznawanie, rozpoznanie różnicowe, leczenie, profilaktykę i 
zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. 
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15. Aktualne czasopisma zawodowe 

Planowane 

formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Podczas realizacji przedmiotu stosowane są następujące metody 

dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, 
terenowe i pokazy praktyczne. 

 

 

 

 

 


