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Opis modułu kształcenia / przedmiotu  (sylabus) 

Rok akademicki:  Grupa przedmiotów:
  

Numer katalogowy:
 

 

 

Nazwa przedmiotu1):   Chów ptaków ozdobnych ECTS  2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski
3)

:  Amathour poultry breeding 

Kierunek studiów
4)
:  Zootechnika/HZ 

Koordynator przedmiotu
5)
:  dr Monika Łukaszewicz 

Prowadzący zajęcia
6)
:  Pracownicy Zakładu Hodowli Drobiu  

Jednostka realizująca
7)
: Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Drobiu 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

8)
:
  

Status przedmiotu
9)
:  a) przedmiot fakultet b) stopień II    rok I c)  stacjonarne  

Cykl dydaktyczny
10)

:  Semestr zimowy Jęz. wykładowy
11)

: polski  

Założenia i cele przedmiotu
12)

: 

 
Hodowla i chów ptaków amatorskich  nabiera coraz większego znaczenia. Konieczne jest 

zapoznanie studentów z rasami, dziedziczeniem cech morfologicznych i użytkowych, z zasadami 

chowu, reprodukcji i żywieniem oraz z problemami dotyczącymi zdolności adaptacyjnych 

poszczególnych gatunków. 

 

Formy dydaktyczne, liczba godzin
13)

: 
a) …Wykłady………………………………;  liczba godzin ...30....;   

b)   

Metody dydaktyczne
14)

: Wykłady, dyskusja, interpretacja informacji zebranych w terenie, konsultacje  

Pełny opis przedmiotu
15)

: 

Amatorskie rasy kur, kaczek i gęsi. 
Chów perlic, bażantów i pawi  rasy, żywienie, warunki utrzymania.  
Charakterystyka wybranych gatunków papug i kanarków 
Prezentacja wybranych gatunków i ras na krajowej wystawie drobiu amatorskiego lub na 
zajęciach.  

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające)

16)
: 

 

Założenia wstępne
17)

: Powinien posiadać wiedzę z zakresu fizjologii zwierząt, podstaw genetyki i żywienia   

Efekty kształcenia
18)

: 

01 –zna podstawowe zagadnienia z chowu 
ptaków ozdobnych 
02 –zna aktualne trendy w hodowli i chowie 
amatorskim 
03- wie jak przygotować kury do wystawy 

 04 – potrafi samodzielnie zdobywać 
dodatkową wiedzę i ją zaprezentować  
05 – potrafi pracować w grupie 
 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia
19)

: 
01,02,03 – egzamin ustny 
04, 05 – ocena prezentacji lub plakatów w trakcie zajęć 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 

20)
: 

Treść pytań z egzaminu, treść prezentacji/plakatu 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową

21)
:
 01,02,03- 70%; 04,05 – 30% 

Miejsce realizacji zajęć
22)

: 
 

Sala dydaktyczna, obiekty w terenie 

Literatura podstawowa i uzupełniająca
23)

:  
1. Verhoef E.,  Encyklopedia kur ozdobnych : wszystko, co należy wiedzieć o opiece, utrzymaniu, rozrodzie oraz żywieniu kur 

ozdobnych wraz z obszernym opisem ponad stu ras, 2006;  

2.  Pruszewicz A.G.,  Hodowla ptaków ozdobnych : [gatunki, pielęgnacja, choroby], 2003;  

3. Kruszewicz A. G., Tarasewicz L., Kury ozdobne, 2002;  

4. Świerczewska E., Wężyk S., Horbańczuk J., Chów drobiu, 1999;   

5. Chvapil S., Ptaki ozdobne, 1983; 

6.  miesięcznik Fauna i flora. 
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : 

 

 
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 zna podstawowe zagadnienia z chowu ptaków ozdobnych K_W05, K_W06 

02 zna aktualne trendy w hodowli i chowie amatorskim K_W05, K_W06 

03 wie jak przygotować kury do wystawy K_U04 

04 potrafi samodzielnie zdobywać dodatkową wiedzę i ją zaprezentować K_U12, K_U13 

05 potrafi pracować w grupie K_K03, K_K06 

 

 

 

 

UWAGI
24)

:
 

 

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
:
 50 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1 ECTS 

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

1  ECTS 


