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Opis modułu kształcenia / przedmiotu  (sylabus) 

Rok akademicki:  Grupa przedmiotów:
  

Numer katalogowy:
 

 

 

Nazwa przedmiotu1):   Organizacja produkcji zwierzęcej ECTS 2) 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski
3)
:  The organization of animal production 

Kierunek studiów
4)
:  Zootechnika 

Koordynator przedmiotu
5)
:  dr inż. Marek Balcerak 

Prowadzący zajęcia
6)
:  dr inż. Marek Balcerak  

Jednostka realizująca
7)
: Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

8)
:
  

Status przedmiotu
9)
:  a) przedmiot fakultatywny b) stopień I   rok 3 c)  stacjonarne  

Cykl dydaktyczny
10)

:  Letni Jęz. wykładowy
11)

: polski  

Założenia i cele przedmiotu
12)

: 

Opanowanie ogólnej wiedzy z zakresu organizacji służb administracyjnych i hodowlanych. Określenie 
podstawowych tendencji w produkcji zwierzęcej jak również przyczyn zaistniałych zmian.. Przekazanie wiedzy z 
zakresu finansowania, opodatkowania i kontroli gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej.  
Nabycie praktycznej umiejętności rejestracji i prowadzenia dokumentacji podmiotów prowadzących hodowlę lub 
handel zwierzętami.   

Formy dydaktyczne, liczba godzin
13)

: 

a) Wykład…..………………………………………………………………………;  liczba godzin 30;   

b) Ćwiczenia audytoryjne.…………………………………………………………;  liczba godzin 15 ;   

c)   

Metody dydaktyczne
14)

: Wykład, dyskusja,  rozwiązywanie problemów, indywidualne projekty studenckie, konsultacje 

Pełny opis przedmiotu
15)

: 

Znaczenie produkcji zwierzęcej w rolnictwie i  gospodarce narodowej. Tendencje i wskaźniki. Analiza produkcji 
zwierzęcej: zadania, cel, rodzaje, kierunki i zakres analizy. Podstawowe czynniki decydujące o organizacji 
produkcji zwierzęcej, stopniu specjalizacji i technologii.  Rozwój hodowli, regulacje prawne.. Rola służb 
weterynaryjnych w hodowli i obrocie zwierzętami. Schemat organizacji służb administracyjnych i hodowlanych. 
Agencje rządowe zadania, rola, działalność. Produkcja zwierzęca w przedsiębiorstwie i gospodarstwie rolnym. 
Zasady zwykłej dobrej praktyki rolniczej i hodowlanej. Zwierzęta w programach rolnośrodowiskowych. Hodowla 
zwierząt w gospodarstwach ekologicznych i agroturystyce. Grupy producenckie. Zasady prowadzenia sklepu 
zoologicznego i obrotu handlowego zwierzętami egzotycznymi. Unijne elementy wsparcia produkcji zwierzęcej. 
Znaczenie planowania w gospodarstwie wyspecjalizowanym w produkcji zwierzęcej.  
Opodatkowanie, ubezpieczenia i zatrudnianie pracowników w gospodarstwie rolnym. Dokumentacja 
weterynaryjno-hodowlana. Organizacja produkcji zwierzęcej w gospodarstwach ekologicznych. Hodowla 
zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych. Funkcjonowanie intensywnych gospodarstw 
wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej. Zasady transportu i obrotu zwierzętami żywymi. Wykorzystanie 
europejskich funduszy strukturalnych w zakresie poprawy konkurencyjności produkcji zwierzęcej.  Zasady 
funkcjonowania grup producenckich. Ocena efektywności. Plan organizacyjny. 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające)

16)
: 

Ekonomia  

Założenia wstępne
17)

: 
Wiedza z zakresu podstaw ekonomii, znajomości rynku, makro i mikroekonomicznych uwarunkowań 
funkcjonowania przedsiębiorstw.  

Efekty kształcenia
18)

: 

01 – Student powinien posiąść umiejętność rozumienia podstawowych pojęć z zakresu organizacji i zarządzania 
produkcją zwierzęcą. 
02 – Student powinien wykazać się zrozumieniem podstawowych mechanizmów funkcjonowania systemu 
administracji i kontroli  oraz jego wpływu na zarządzanie przedsiębiorstwem hodowlanym. 
03 -  Nabędzie umiejętność prowadzenia obowiązującej dokumentacji. 
04 – Umiejętność definiowania i kierowania projektami restrukturyzacji jednostek wyspecjalizowanych w 
produkcji zwierzęcej 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia
19)

: 

01 – egzamin w formie testu 
02 – kolokwium zaliczeniowe   
03 - ocena opracowania indywidualnego 
04 – ocena projektu restrukturyzacji przedsiębiorstwa rolnego 
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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 

01/01 Student powinien posiąść umiejętność rozumienia podstawowych pojęć z zakresu 
organizacji i zarządzania produkcją zwierzęcą. 

K_W19 

02/02 Student powinien wykazać się zrozumieniem podstawowych mechanizmów 
funkcjonowania systemu administracji i kontroli  oraz jego wpływu na zarządzanie 
przedsiębiorstwem hodowlanym. 

K_U16 

03/02 Nabędzie umiejętność prowadzenia obowiązującej dokumentacji. K_U16 

04/03 Umiejętność definiowania i kierowania projektami restrukturyzacji jednostek 
wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej 

K_K08 

 

 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 

20)
: 

Prace egzaminacyjne, prace zaliczeniowe, opracowanie indywidualne w formie elektronicznej, projekty 
restrukturyzacji w formie elektronicznej,  

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową

21)
:
 1 – 40%, 2 – 20%, 3 – 15%, 4 – 25% 

Miejsce realizacji zajęć
22)

: 
 

Sala dydaktyczna,  

Literatura podstawowa i uzupełniająca
23)

:  
1. Gębska M, Filipiak T Podstawy ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych Warszawa 2006 
2. Jarka S. Projekt gospodarczego urządzenia gospodarstwa rolniczego Warszawa 2005 
3. Oleszko A Prawo rolne Lublin 2004 
4. Podstawka M, Podstawy finansów teoria i praktyka Warszawa 2005  
5. Sznajder M, Przezbórska L, Agroturystyka Warszawa 2006 

 

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
:
 90 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 2ECTS 

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

1 ECTS 


