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Rok akademicki: 2014/15 Grupa przedmiotów:
  

Numer katalogowy:
 

033 

 

Nazwa przedmiotu Wstęp do biologii i bioinżynierii zwierząt użytkowych ECTS  4 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski Introduction to biology and bioengineering livestock 

Kierunek studiów:  Bioinżynieria zwierząt 

Koordynator przedmiotu Prof. dr hab. Roman Niżnikowski 

Prowadzący zajęcia:  Pracownicy Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt 

Jednostka realizująca: Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

  

Status przedmiotu przedmiot obowiązkowy stopień I    rok II stacjonarne 

Cykl dydaktyczny Semestr letni Jęz. wykładowy: j. polski  

Założenia i cele przedmiotu: 
 Celem nauczania jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami biologii zwierząt i 
współczesnej biotechnologii na przykładach zwierząt, użytkowanych w różnych kierunkach   

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

b) Ćwiczenia  - liczba godzin 30  

Metody dydaktyczne: Wykład, dyskusja,  analiza danych,  konsultacje 

Pełny opis przedmiotu: 

Ogólna charakterystyka zwierząt użytkowych z podziałem na gatunki, rasy, typy użytkowe. 

Podstawowe dane fizjologiczne i hodowlane. Zależności między zwierzęciem a jego środowiskiem 

bytowania. Poprawa produkcyjności zwierząt.  

 

Możliwość wykorzystania procesów biotechnologicznych w chowie zwierząt.  

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające): 

Wiedza z przedmiotów: anatomia zwierząt, fizjologia zwierząt, genetyka zwierząt 

Założenia wstępne Podstawowa wiedza z zakresu anatomii, fizjologii i genetyki 

Efekty kształcenia: 

01 – zna podstawowe pojęcia związane z chowem zwierząt  
02 – charakteryzuje rasy i typy użytkowe zwierząt 
03 - rozumie znaczenie biotechnologii rozrodu w hodowli zwierząt  
04 – dopasowuje zakres technik bioinżynieryjnych do obszaru produkcyjnego 
05 - rozumie nieustanną potrzebę poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy 
06 - potrafi wykazać postawę kreatywna i przedsiębiorczą w rozwiązywaniu problemów związanych z 
chowem zwierząt 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 
01, 03, 04, 05 – egzamin pisemny 
02, 03, 05, 06 - kolokwium  
 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia:  

Egzamin, kolokwium 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową:

 egzamin – 60%; kolokwium – 40% 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Sala dydaktyczna, fermy  

Literatura podstawowa i uzupełniająca 

 Grodzki H., (red) Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich. Wyd. SGGW, Warszawa, 2005 

 Grela E.R., (red.) Chemia i biotechnologia w produkcji zwierzęcej PWRiL, Warszawa, 2011 

 Mickiewicz A., Twardowski T., Figlarowicz M., Biotechnologia, 3 (74), 145-153, 2006 

 Zwierzchowski L., Jaszczak K., Modliński J. A., Biotechnologia zwierząt, PWN, Warszawa 1997 

 Zwierzchowski L.; Świtoński M., Genomika bydła i świni, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2009 
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 

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 

 
 
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 zna podstawowe pojęcia związane z chowem zwierząt  B_W08 

02/W charakteryzuje rasy i typy użytkowe zwierząt B_W04, B_W13 

03/U rozumie znaczenie biotechnologii rozrodu w hodowli zwierząt  B_U11 

04/U dopasowuje zakres technik bioinżynieryjnych do obszaru produkcyjnego B_U11 

05/K rozumie nieustanną potrzebę poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy B_K01  

06/K potrafi wykazać postawę kreatywna i przedsiębiorczą w rozwiązywaniu problemów 
związanych z chowem zwierząt 

B_K08 

 


