
 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Nazwa zajęć: Praktyka I ECTS 6 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Management Internship I 

Zajęcia dla kierunku studiów: Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich 

  

Język wykładowy: polski  Poziom studiów: I  

Forma 
studiów: 

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć:
  podstawowe 

X kierunkowe 

 obowiązkowe  

X do wyboru 
Numer semestru: 2 

 semestr zimowy 

X semestr letni 

  
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis 

(rocznik): 
2019/2020 

Numer 
katalogowy: 

WNZ-H-1S-02L-07_19 

 

Koordynator zajęć: Dr inż. Krzysztof Głowacz 

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:
 

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem praktyki jest zapoznanie studentów ze specyfiką działalności różnych przedsiębiorstw i instytucji 
zajmujących się chowem, hodowlą i ochroną zwierząt. 
Studenci podczas praktyk uczestniczą w podstawowych czynnościach związanych z chowem oraz hodowlą 
zwierząt, szczególnie dotyczących pielęgnacji, żywienia, utrzymania czystości pomieszczeń, oraz prawidłowego 
postępowania ze zwierzętami. 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin: 

a) ćwiczenia………………………I rok ; liczba godzin 150; 

Metody dydaktyczne: Zajęcia praktyczne 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

brak 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
Zna  strukturę organizacyjną i główne 
kierunki działalności jednostki oferującej 
praktykę 
 

Umiejętności: 
1 Potrafi wybrać miejsce praktyk z 
zakresu hodowli i ochrony zwierząt, 
odpowiadającej jego własnym 
zainteresowaniom zawodowym 
2 Potrafi wykonać proste zadania 
związane z chowem, hodowlą i 
ochroną zwierząt 

Kompetencje: 
1 Gotów do dbania o dobrostan 
zwierząt 
2  Gotów do współpracy z 
zespołem oraz przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

 

01 – opisuje strukturę organizacyjną i główne kierunki działalności jednostki oferującej praktykę 
02 – wykonuje  
03 – wykazuje wrażliwość na potrzeby zwierząt oraz ich dobrostan 
04 – współpracuje z zespołem i przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się: 

 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów uczenia 
się: 

Sprawozdania i zaświadczenia z odbytej praktyki 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

Zaliczenie bez oceny 

Miejsce realizacji zajęć: Jednostki, które mają podpisane umowy na realizację praktyk 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
Przysucha T., Fiszdon K. Praca zbiorowa. Przewodnik metodyczny do praktyk studenckich na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. 

UWAGI 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 

osiągnięcia zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

150 h 

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

nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
4 ECTS 



 

Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: 
Odniesienie do efektów dla 

programu studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

Wiedza -  Zna  strukturę organizacyjną i główne kierunki działalności 
jednostki oferującej praktykę 

K_W13 2 

    

Umiejętności -  Potrafi wybrać miejsce praktyk z zakresu hodowli i ochrony 
zwierząt, odpowiadającej jego własnym zainteresowaniom 
zawodowym 

K_U19 2 

Umiejętności -  Potrafi wykonać proste zadania związane z chowem, 
hodowlą i ochroną zwierząt 

K_U18 2 

    

Kompetencje -  Gotów do dbania o dobrostan zwierząt K_K07 2 

Kompetencje -  Gotów do współpracy z zespołem oraz przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

K_K03 2 

 

*) 

3 – zaawansowany i szczegółowy,  

2 – znaczący, 

1 – podstawowy, 

 


