
Opis modułu kształcenia / przedmiotu  (sylabus) 
 

 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : 

Rok akademicki: 2017/2018 Grupa przedmiotów:
  

Numer katalogowy:
 

 

 

Nazwa przedmiotu1):   Diagnostyka biochemiczna ECTS 2) 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski
3)
:  Biochemical diagnostics 

Kierunek studiów
4)
:  Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich 

Koordynator przedmiotu
5)
:  Prof. dr hab. Anna Winnicka 

Prowadzący zajęcia
6)
:  Pracownicy i doktoranci Zakładu Patofizjologii Zwierząt 

Jednostka realizująca
7)
: Wydział Medycyny Weterynaryjnej Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

8)
:
 Wydział Nauk o Zwierzętach 

Status przedmiotu
9)
:  a) przedmiot do wyboru b) stopień 2    rok 2 c)  stacjonarne  

Cykl dydaktyczny
10)

:  Semestr letni Jęz. wykładowy
11)

: polski  

Założenia i cele przedmiotu
12)

: 
Zapoznanie z możliwościami kontroli stanu zdrowia zwierząt towarzyszących i dzikich przy pomocy 

badań laboratoryjnych podstawowych materiałów biologicznych. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin
13)

: 
a) Wykłady:  liczba godzin 15  
b) Ćwiczenia:  liczba godzin 15  

Metody dydaktyczne
14)

: 
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, praktyczne ćwiczenia polegające na 
przygotowaniu różnych materiałów biologicznych i oznaczaniu wybranych parametrów 
biochemicznych, seminaria podsumowujące, konsultacje 

Pełny opis przedmiotu
15)

: 

W ramach realizacji przedmiotu omówione i praktycznie przybliżone zostaną zagadnienia związane z 
możliwościami oceny stanu zdrowia zwierząt na podstawie badania różnych materiałów biologicznych 
(krwi, moczu, płynów z jam ciała) przy pomocy rutynowych i wysokospecjalistycznych technik 
badawczych (refraktometria, kolorymetria, nefelometria, spektrofotometria). Pozwoli to na rozpoznanie 
zaburzeń o charakterze niedoborów ilościowych bądź jakościowych (mikro- i makroelementy, 
witaminy) oraz wykrycie chorób metabolicznych i chorób przebiegających z zapaleniem. Przedmiotem 
badań będą zarówno enzymy, jak i produkty przemian metabolicznych pogrupowane w profile 
narządowe u poszczególnych gatunków zwierząt. 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające)

16)
: 

 

Założenia wstępne
17)

: 
Ma wiedzę z zakresu chemii, biochemii oraz fizjologii zwierząt na podstawowym poziomie 
akademickim.   

Efekty kształcenia
18)

: 
01 - umiejętność wyboru i przygotowania materiału biologicznego do badania biochemicznego  
02 - znajomość wskaźników zmian 
03 - znajomość podstawowych i specjalistycznych technik pomiarowych wykorzystywanych w analityce 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia
19)

: 
Zaliczenia każdego ćwiczenia na podstawie wypełnienia arkuszy zaliczeniowych (także z 
odpowiadającego tematycznie materiału wykładowego). Zaliczenie zbiorcze w formie elektronicznej. 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 

20)
: 

Arkusze zaliczeniowe z ćwiczeń, arkusze z e-zaliczenia, wpis do eHMS 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową

21)
:
 

50% średnia z zaliczeń cząstkowych, 50% e-zaliczenie, skala ocen: dst  60-67%, dst plus 68-75%, db  
76-83%, db plus 84-92%, bdb 93-100% 

Miejsce realizacji zajęć
22)

: 
 

Sale dydaktyczne SGGW 

Literatura podstawowa i uzupełniająca
23)

:  
Winnicka  A. Wartości referencyjne podstawowych badań laboratoryjnych w weterynarii. 2015 SGGW 
Fowler M.E., Miller R.E. ZOO and wild animal medicine. 2003 Saunders 
Kaneko J. J., Harvey J.W., Bruss M. L. Clinical Biochemistry of Domestic Animals. 2008 Elsevier  
 

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 



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 umiejętność wyboru i przygotowania materiału biologicznego do badania 
biochemicznego 

K_W03, K_W05, K_U05, K_K04  

02 znajomość wskaźników zmian K_W03, K_W05, K_U05, K_K04 

03 znajomość podstawowych i specjalistycznych technik pomiarowych wykorzystywanych 
w analityce 

K_W03, K_W05, K_U05, K_K04 

 


