
Kod modułu M_WE_SEM2 DEON 

Nazwa kierunku studiów Weterynaria 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Historia weterynarii i deontologia 

History of veterinary and deontology 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu  Obowiązkowy  

Poziom studiów Studia jednolite magisterskie 

Forma studiów Stacjonarne/niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 1 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/ niekontaktowe 

1 (0,5/0,5) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

Prof. dr hab. Krzysztof Lutnicki 

Jednostka oferująca moduł Wydział Medycyny Weterynaryjnej 

Cel modułu Przekazanie studentom wiadomości z historii weterynarii, jej 

rozwoju i osiągnięć od czasów starożytnych do współczesnych 

oraz zamiłowania do uprawianego w przyszłości zawodu. Ponadto 

zaznajomienie studentów z podstawowymi wiadomościami z 

zakresu etyki zawodowej oraz praw i obowiązków lekarza 

weterynarii. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

 

 

Wiedza: 

W1 zna historię zawodu lekarza weterynarii i szkolnictwa 

weterynaryjnego 

W2 ma wiedzę na temat działalności organizacji zawodowych i 

samorządowych 

W3 zna podstawowe dokumenty prawne dotyczące działalności 

zawodowej. 

Umiejętności: 

U1 właściwie interpretuje odpowiedzialność lekarza 

weterynarii w stosunku do zwierzęcia i jego właściciela oraz 

środowiska społeczno-gospodarczego 

U2 ma świadomość konieczności maksymalnego 

wykorzystania umiejętności zawodowych, w celu 

podwyższania jakości opieki weterynaryjnej. 

U3 potrafi działać zgodnie z obowiązującymi standardami i 

zasadami etycznymi. 

Kompetencje społeczne: 

K1 prezentuje postawę zgodną z zasadami etycznymi i jest gotów 

do podejmowania działań w oparciu o kodeks etyki i deontologii 

weterynaryjnej.  

K2 jest gotów do komunikowania się i dzielenia wiedzą ze 

współpracownikami i środowiskiem społecznym.  

K3 jest gotów do angażowania się w działalność organizacji 

zawodowych i samorządowych.. 

Wymagania wstępne i dodatkowe brak 



Treści programowe modułu  Założyciele i wybitni profesorowie Wydziału w Lublinie. 
Weterynaria w starożytności. 
Historia lecznictwa zwierząt na terenach Polski  
Historia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
Zabiegi i instrumentarium weterynaryjne 
Badania naukowe i piśmiennictwo weterynaryjne 
Historia szkolnictwa weterynaryjnego 
Instytuty badawcze i weterynaryjne środki lecznicze na 
przestrzeni wieków. 
Organizacja służby weterynaryjnej w Polsce 
Weterynaryjne organizacje zawodowe i naukowe. 
Weterynaria wojskowa. 
Nadzór sanitarno-weterynaryjny nad ubojem, obrotem i higieną 
produktów zwierzęcego pochodzenia.  
Etyka i deontologia weterynaryjna, 
Samorząd weterynaryjny i organizacje korporacyjne 
Znaki i symbole weterynaryjne. 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

1. „Zarys historii polskiej weterynarii z podstawami deontologii”, 

Praca zbiorowa pod redakcją Stefana Tarczyńskiego, Warszawa 

1990 r., PWN. 

2. „Historia weterynarii i deontologia”, Tadeusz Rotkiewicz, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie 2006. 

3.„Historia lecznictwa zwierząt w Polsce”, Aleksander Perenc, 

Opracował i uzupełnił Konrad Millak, Polska Akademia Nauk, 

Polskie Towarzystwo Nauk 

Weterynaryjnych Wrocław 1958 Warszawa, Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 

4. „Uczelnia Weterynaryjna w Warszawie 1840 – 1965”, Konrad 

Millak, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 

1965. 

5.E. Prost- Wybitni lekarze weterynarii XX wieku w nauce i 
zawodzie, LTN 2005 

6. Weterynaryjne Zeszyty Historyczne , Biuletyn LILW i Życie 
Weterynaryjne , Medycyna Weterynaryjna 

Planowane formy/ działania/ metody 

dydaktyczne 

Wykłady są prowadzone z zastosowaniem środków 

audiowizualnych, seminaria. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

Sprawdzian testowy na koniec semestru, test jednokrotnego 

wyboru, kryteria oceny zgodne z WKJK 

Bilans punktów ECTS 

 

wykład, 15h=0,5 ECTS 

 Nakład pracy związany z pracą własną studenta: 

Przygotowanie do zaliczenia – 15 godz., co odpowiada 0,5 
punktom ECTS 



Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

Udział w wykładach – 15 godz. 

Odniesienie modułowych efektów 

uczenia się do kierunkowych efektów 

uczenia się  

W1 ---- AW22++ 

W2 ---- AW23 + 

W3 ---- AW22 +++  

U1 ---- AU12+++ 

U2 ---- AU16++ 

U3 ---- AU13 ++ 

K1 ---- K1+++ 

K2 ---- K2++ 

K3 ---- K11++  

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową 

Zaliczenie modułu: 

sprawdzian testowy - waga 100% 

 

 


