Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Nazwa przedmiotu1):

Wybrane zagadnienia zootechniczne

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Selected issues of animal husbandry

Kierunek studiów4):

Zootechnika

Koordynator przedmiotu5):

Numer katalogowy:

ECTS 2) 2

Dr hab. Joanna Gruszczyńska

6)

Prowadzący zajęcia :

Dr hab. Joanna Gruszczyńska

Jednostka realizująca7):

Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Nauk o Zwierzętach

Status przedmiotu9):

a) przedmiot fakultatywny

10)

b) stopień II, rok 1/2

c) stacjonarne

11)

Jęz. wykładowy : niemiecki

Cykl dydaktyczny :

Semestr zimowy/letni

Założenia i cele przedmiotu12):

Opanowanie języka niemieckiego - słownictwo specjalistyczne na poziomie B2+ Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego, efektywne posługiwanie się fachowym językiem niemieckim
charakterystycznym dla kierunku Zootechnika w zakresie 4 specjalności (słuchanie, mówienie, pisanie
i czytanie) w komunikacji zawodowej i naukowej.

Ćwiczenia audytoryjne 30 godzin

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Ćwiczenia językowe wykonywane w parach i grupach, rozwiązywanie problemu, dyskusja, symulacja,
indywidualne projekty studenckie, prezentacje multimedialne, filmy, konsultacje
W ramach przedmiotu studenci zapoznają się ze specjalistycznym słownictwem zootechnicznym (np.:
części ciała różnych gatunków zwierząt, standardy ras, ocena danego zwierzęcia, dokumentacja
hodowlana) oraz wybranym słownictwem dotyczącym technologii i technik w zakresie produkcji
żywności pochodzenia zwierzęcego (np.: budowa aparatu udojowego, nazwy przedmiotów służące do
pielęgnacji zwierząt, wyposażenie techniczne budynków), genetyki, biologii, fizjologii i zdrowia
zwierząt. Ćwiczenie zawodowej komunikacji ustnej i pisemnej.

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):

Znajomość języka niemieckiego ogólnego

Efekty kształcenia18):

01 – rozumie ustne wypowiedzi niemieckojęzyczne na
wybrane tematy zawodowe;
02 – potrafi wypowiedzieć się na wybrane tematy
zawodowe;
03 – rozumie sens opracowań, artykułów, dokumentów
i korespondencji na wybrane tematy zawodowe

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Efekt 01, 02, 03, 04, 06, – ocena bieżąca, kolokwia na zajęciach ćwiczeniowych.
Efekt 03, 05, 06 – ocena wykonania zadań projektowych na zdefiniowany temat.

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):

Treść pytań zaliczających z oceną, okresowe kolokwia, karta ocen, projekt - samodzielne opracowanie
danego tematu w języku niemieckim.
Zaliczenie semestralne: kolokwia na zajęciach (minimalny próg 51% z każdego kolokwium) 60%,
ocena bieżąca pracy w trakcie zajęć, projekty w tym prezentacje i prace pisemne 40%.

Miejsce realizacji zajęć22):

Sala dydaktyczna

04 – potrafi prowadzić korespondencję i
przygotowywać
wybrane
rodzaje
dokumentów
05 – potrafi indywidualnie na podstawie
literatury dokonać opracowania danego
tematu
06 –zna słownictwo i struktury potrzebne do
osiągnięcia powyższych efektów

23)

Literatura podstawowa i uzupełniająca :
1. Eva-Maria Krämer, 2012: 250 Hunderassen Ursprung, Wesen, Haltung. Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG
2. Gabriele Metz, 2009: Katzenrassen Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG
3.Hans Henrich Sammbraus 2011: Farbatlas Nutztierrassen. Eugen Ulmer KG
4.Jürgen Weiss, Wilhelm Pabst, Susanne Granz, 2011: Tierproduktion. Enke Verlag Stuttgart
UWAGI24): Student otrzymuje na zajęciach materiały dydaktyczne wystarczające do zaliczenia przedmiotu. Zaproponowane pozycje literaturowe
stanowią wyłącznie rozwinięcie uzyskanej wiedzy.
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :

1

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
wykłady, ćwiczenia, zadania, konsultacje
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr /symbol
efektu
01
02
03
04
05
06

50 h
1
1
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Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Rozumie ustne wypowiedzi niemieckojęzyczne na wybrane tematy zawodowe
Potrafi wypowiadać się na wybrane tematy zawodowe
Rozumie sens opracowań, artykułów, dokumentów i korespondencji na wybrane tematy
zawodowe
Potrafi prowadzić korespondencję i przygotowywać wybrane rodzaje dokumentów
Potrafi indywidualnie na podstawie literatury dokonać opracowania danego tematu
Zna słownictwo i struktury potrzebne do osiągnięcia powyższych efektów

Odniesienie do efektów dla
programu kształcenia na
kierunku
K_U13
K_U13
K_U12
K_U13
K_K06
K_U13

1

