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Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) 

 

 

 

 

Rok akademicki:  Grupa przedmiotów:
  

Numer katalogowy:
 

 

 

Nazwa przedmiotu1):   Praktyka hodowlana ECTS 2) 9 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 
angielski

3)
:  

Animal breeding internship 

Kierunek studiów
4)
:  Zootechnika 

Koordynator przedmiotu
5)
:  dr hab. Wiesław Świderek - Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk  

Prowadzący zajęcia
6)
:  Opiekun praktyk – przedstawiciel jednostki realizującej praktykę 

Jednostka realizująca
7)
: Jednostki, które mają podpisane umowy na realizację praktyk 

Wydział, dla którego przedmiot 
jest realizowany

8)
:
 Wydział Nauk o Zwierzętach 

Status przedmiotu
9)
:  a) przedmiot ……kierunkowy…. b) stopień …I….    rok …3 

c) stacjonarne/  
    niestacjonarne 

Cykl dydaktyczny
10)

:  letni/zimowy Jęz. wykładowy
11)

:polski  

Założenia i cele przedmiotu
12)

: 
Celem praktyki hodowlanej jest umożliwienie studentom skonfrontowanie zdobytych wiadomości 
teoretycznych z praktyką rolniczą. 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin

13)
: 

a) praktyka                                                                      III rok; liczba godzin -225   

Metody dydaktyczne
14)

: Zajęcia praktyczne 

Pełny opis przedmiotu
15)

: 

Studenci zapoznają się z działalnością gospodarstw / instytucji funkcjonujących w sferze 
produkcji zwierzęcej oraz pracujących na rzecz rolnictwa. Uczestniczą w pracach związanych 
z planowaniem i organizacją chowu i hodowli zwierząt.  

Wymagania formalne 
(przedmioty 
wprowadzające)

16)
: 

 

Założenia wstępne
17)

:  

Efekty kształcenia
18)

: 

Student odbywający praktykę: 
01 – definiuje problemy chowu i hodowli zwierząt będące przedmiotem działalności jednostki 
        oferującej praktykę, 
02 – aktywnie uczestniczy w czynnościach związanych z hodowlą i produkcją zwierzęcą oraz 
        samodzielnie interpretuje podejmowane działania, 
03 – wykazuje wrażliwość na potrzeby zwierząt oraz ich dobrostan,  
04 – współpracuje z zespołem i przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia

19)
: 

01 – sprawozdanie z praktyki 
02 - 04 – zaświadczenie o odbyciu praktyki 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

20)
: 

Sprawozdanie i zaświadczenie o odbyciu praktyki 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową

21)
:
 Zaliczenie bez oceny 

Miejsce realizacji zajęć
22)

: 
 

Jednostki, które mają podpisane umowy na realizację praktyk 

Literatura podstawowa i uzupełniająca
23)

:  
1. Przysucha T., Fiszdon K. Praca zbiorowa. Przewodnik metodyczny do praktyk studenckich na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW.  

UWAGI
24)

:
 

Praktykę można realizować podczas wakacji lub w czasie roku akademickiego jeśli nie koliduje ona z obowiązkowymi zajęciami na uczelni. 
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : 
Praktyka hodowlana 

 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 

26)
  

 

Nr 
/symbol 
efektu/ 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla 
programu kształcenia na kierunku 

01 
Definiuje problemy chowu i hodowli zwierząt będące przedmiotem działalności jednostki 
oferującej praktykę 

K_W10, K_W15, K_W19 

02 
Aktywnie uczestniczy w czynnościach związanych z hodowlą i produkcją zwierzęcą oraz 
samodzielnie interpretuje podejmowane działania 

K_U11, K_U14, K_U17 

03 Dokonuje oceny behawioru i dobrostanu utrzymywanych zwierząt K-W14, K_U10 

04 Współpracuje z zespołem i przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy K_K01, K_K05, K_K08 

 
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia

18)
  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS

2
:
 225 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich: 

7 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak 
zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 

9 ECTS 


