
Kod modułu M WE_SEM4 PHOD 

Kierunek  lub kierunki 

studiów 

Weterynaria 

Nazwa modułu kształcenia, 

także nazwa w języku 

angielskim 

Praktyka hodowlana po IV semestrze 

Breeding practice after IV term 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Jednolite studia magisterskie 

Forma studiów Stacjonarne/niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku po IV semestrze 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

3 (0,04/2,96) 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Prodziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 

Jednostka oferująca 

przedmiot 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w 

Lublinie 

Cel modułu 
Celem praktyki jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych z zakresu zasad i procedur chowu i hodowli 

poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, dzikich, 

wolnożyjących, hodowli amatorskich, żywienia zwierząt oraz ich 

dobrostanu. 

Efekty uczenia się  Wiedza: 

W1. Zna ważniejsze zagadnienia społeczno-gospodarcze wsi, 

techniki najważniejszych prac w zakresie produkcji zwierzęcej, 

kierunki działalności (produkcji), strukturę organizacyjną i specyfikę 

działalności gospodarstwa (jednostki), w której odbywana jest 

praktyka, zasady kooperacji z instytucjami współpracującymi i 

wspomagającymi, podstawową dokumentację i jej obiegi, 

praktyczne stosowanie przepisów prawnych. 

Umiejętności: 

U1. Potrafi wykonywać podstawowe prace związane z 

funkcjonowaniem gospodarstwa (jednostki hodowlanej). 

U2. Potrafi rozwiązywać problemy związane z hodowlą zwierząt. 

Kompetencje społeczne: 

K1.Jest gotów do oceny pozytywnych i negatywnych skutków 

wykonywania różnych prac związanych z hodowlą zwierząt. 

K2. Jest gotów do stałego dokształcania i samodoskonalenia w 

zakresie wykonywanego zawodu. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

- 

Treści modułu kształcenia –  Moduł obejmuje zaznajomienie studentów z  praktycznymi 

zagadnieniami związanymi z zasadami chowu i hodowli zwierząt 

gospodarskich, dzikich, wolnożyjących, towarzyszących, 



domowych, żywieniem zwierząt, dobrostanem, zasadami 

wytwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego, dobrostanem 

zwierząt, organizacją hodowli i produkcji poszczególnych gatunków 

zwierząt, podstawowymi zasadami prowadzenia dokumentacji 

hodowlanej, pracą hodowlaną, oceną wartości hodowlanej i 

użytkowej, czynnikami genetycznymi i środowiskowymi 

wpływającymi na produkcję zwierzęcą a także na jakość surowców 

i produktów pochodzenia zwierzęcego. 

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

1. Regulamin Praktyk Studenckich 

2. Program praktyk hodowlanych dla studentów II roku Medycyny 

Weterynaryjnej w Lublinie 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Analiza opisanych czynności w Dzienniczku praktyk 

Przeprowadzanie kontroli praktyk  

Sposoby weryfikacji oraz 

formy dokumentowania 

osiągniętych efektów 

kształcenia 

W – odpowiedzi na pytania formułowane po analizie zapisów 

dokonywanych przez studenta w dzienniku praktyk  

U – ocena dzienniczka oraz ustnych odpowiedzi(egzamin), 

K – ocena dzienniczka oraz ustnych odpowiedzi(egzamin), 

Zaliczenie końcowe: Zaliczenie ustne: ocena umiejętności 

praktycznych i zdobytej w czasie praktyk wiedzy zweryfikowane 

przez koordynatora praktyk (ocena w skali zawartej w WKJK) 

Bilans punktów ECTS 

 

 

Czas trwania praktyk: 2 tygodnie 

- przygotowanie do egzaminu – 2 godz. 

- uczestnictwo w egzaminie – 1 godz. 

Łącznie 80 godz., przyznano 3 pkt ECTS 

Nakład pracy związany z 

zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich 

1 godz. Uczestnictwo w egzaminie 
Łącznie 1 godz., co odpowiada 0,04 pkt. ECTS 
 

Odniesienie modułowych 

efektów uczenia się do 

kierunkowych efektów 

uczenia się 

W1- WE_W24+, WE_W26+,WE_W27++ 
U1- WE_U15+, WE_U30+ 
U2- WEU8A+, WE_U8D+, WE_U11++ 
K1- WE_K5++ 
K2- WE_K6+++ 

Elementy i wagi mające 

wpływ na ocenę końcową 

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest przedstawienie 
zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyk (pieczątka 
jednostki przyjmującej). 
Ocena końcowa: 100 % ocena z zaliczenia. 

 


