
 

 

Rok akademicki:  Grupa przedmiotów:
  

Numer katalogowy:
 

026 

 

Nazwa przedmiotu   Fizjologia zwierząt ECTS  5 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski Animal Physiology 

Kierunek studiów Bioinżynieria zwierząt 

Koordynator przedmiotu Prof. dr hab. Hanna Leontowicz 

Prowadzący zajęcia Zespół pracowników Katedry Nauk Fizjologicznych 

Jednostka realizująca Katedra Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

 Wydział Nauk o Zwierzętach 

Status przedmiotu przedmiot obowiązkowy stopień I,    rok II stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr zimowy  Jęz. wykładowy: j. polski   

Założenia i cele przedmiotu 

Poznanie procesów fizjologicznych przebiegających na poziomie komórek, tkanek, układów i wybranych 
narządów. Zapoznanie się z mechanizmami regulującymi przebieg procesów fizjologicznych z uwzględnieniem 
roli układu nerwowego i dokrewnego. Prześledzenie przebiegu procesów fizjologicznych przy wykorzystaniu 
metod klasycznych oraz symulacji komputerowych w programie PhysioEx. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin 
a) Wykłady - liczba godzin   30 

b) Ćwiczenia - liczba godzin  30  

Metody dydaktyczne Wykład, prelekcje, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia komputerowe, konsultacje 

Pełny opis przedmiotu 

Dotyczy podstaw pobudliwości komórki, fizjologii układu nerwowego, prezentacji budowy i funkcji układu 
nerwowego autonomicznego, fizjologii serca i układu krążenia, omówienia procesu hemopoezy, funkcji krwi i roli 
jej składników, procesów trawiennych w żołądku zwierząt monogastrycznych i mechanizmów  ich regulacji, 
specyfiki trawienia w żołądku zwierząt przeżuwających i ich znaczenia dla produkcji, syntezy białka 
mikroorganizmów w żwaczu i metod jej oceny, roli trzustki i wątroby w procesach trawienia i wchłaniania w jelicie 
cienkim a także oddziaływania roślinnych czynników antyżywieniowych; mechanizmów i regulacji wydzielania 
hormonów, ich roli w utrzymaniu homeostazy w organizmie oraz procesach rozrodczych u samic i samców.  
 
Obejmuje pobudliwość komórki, przenoszenie i modulację sygnału, rolę transmiterów i neuromodulatorów, 
budowę mięśni szkieletowych i gładkich, mechanizm ich skurczu oraz rejestrację aktywności skurczowej tych 
mięśni w programie PhysioEx, właściwości elektryczne komórek układu bodźco-przewodzącego, automatyzm 
serca, EKG i regulację pracy serca oraz krążenia chłonki, funkcję krwinek i osocza oraz oznaczenia 
podstawowych parametrów hematologicznych, fizjologia oddychania, badania spirometrii i torakografii, rolę 
enzymów soku trzustkowego i jelitowego oraz żółci w  procesach trawiennych w jelicie cienkim oraz wątroby w 
procesach metabolicznych, hormonalną regulację cyklu płciowego, przemianę materii i metody jej badania.    

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) 

brak 

Założenia wstępne Student ma wiedzę biologiczną na poziomie egzaminu maturalnego poziomu podstawowego. 

Efekty kształcenia 

01 - zna podstawowe procesy fizjologiczne i rozumie ich regulacje 
02 -  zna reakcje organizmu w różnych stanach fizjologicznych, 
03 -  zna metody badania wybranych procesów fizjologicznych, w tym także dotyczące oceny stanu zdrowia, 
04 - potrafi wykonać symulacje komputerowe w programie PhysioEx i określić rolę układu nerwowego i 
dokrewnego w procesach trawienia, w metabolizmie wybranych związków oraz w rozrodzie. 
05 - rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy na temat funkcjonowania organizmów żywych 
06 - potrafi pracować w grupie i współdziałać podczas wykonywania zadanych ćwiczeń 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia 
01-06 - Pisemne kolokwia podczas ćwiczeń i obserwacja pracy studentów podczas wykonywania ćwiczeń 
01, 02, 03- Egzamin pisemny 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia  

Prace egzaminacyjne, pisemne kolokwia z oceną, sprawozdania z ćwiczeń wraz z kartą pracy studentów 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową

 
Pisemne kolokwia podczas ćwiczeń, obserwacja i ocena pracy  studentów podczas wykonywania ćwiczeń - 50% 
Egzamin pisemny - 50% 

Miejsce realizacji zajęć
 

Sale wykładowe, sale laboratoryjne, sala komputerowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 

 Fizjologia zwierząt T. Krzymowski, PWRiL, Warszawa, 2005, 

 Fizjologia. Podstawy Fizjologii Lekarskiej, W.F. Ganong PZWL, 1994 
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 
 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 
 

Nr /symbol 
efektu 

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

01/W Student zna podstawowe procesy fizjologiczne i rozumie ich regulacje B_W04 

02/W Student zna reakcje organizmu w różnych stanach fizjologicznych B_W04 

03/W Student zna metody badania wybranych procesów fizjologicznych, w tym także dotyczące 
oceny stanu zdrowia, 

B_W09 

04/U Student potrafi wykonać symulacje komputerowe programie PhysioEx i określić rolę układu 
nerwowego i dokrewnego w procesach trawienia, w metabolizmie wybranych związków 
oraz w rozrodzie. 

B_U06 

05/K Student rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy na temat funkcjonowania organizmów 
żywych 

B_K01 

06/K Student potrafi pracować w grupie i współdziałać podczas wykonywania zadanych ćwiczeń B_K02 

 

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

 
- na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

  120  h 

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

 2,5  ECTS 

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

 2,0 ECTS 


