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Rok akademicki:  Grupa przedmiotów:
  

Numer katalogowy:
 

 

 

Nazwa przedmiotu1):   Analiza surowców pochodzenia zwierzęcego ECTS 2) 6 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 
angielski

3)
:  

 Animal material and quality 
 

Kierunek studiów
4)
:  Bioinżynieria zwierząt 

Koordynator przedmiotu
5)
:   dr hab. Beata Kuczyńska, prof. SGGW 

Prowadzący zajęcia
6)
:  Pracownicy Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Pracowni Pszczelnictwa 

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

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

8)
:
  

Status przedmiotu
9)
:  a) przedmiot kierunkowy b) stopień II    rok 1 c)  stacjonarne 

Cykl dydaktyczny
10)

:  Semestr letni Jęz. wykładowy
11)

: polski  

Założenia i cele przedmiotu
12)

: 

 
Zapoznanie studentów z zasadami specyfiki produkcji i jakości surowców pochodzenia zwierzęcego 
(mleko pozyskiwane od różnych gatunków zwierząt, mięso pozyskiwane od gatunków zwierząt 
gospodarskich i dzikich oraz ryb, miody, jaja, wełna)  
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin
13)

: 

a) Wykłady …………………………………………………………………………;  liczba godzin 45;   

b) Ćwiczenia ………………………….…………………………………….………;  liczba godzin 30;   

 

Metody dydaktyczne
14)

: 
Wykłady, zajęcia laboratoryjne, projekty realizowane w grupach, konserwatorium (dyskusja 
problemu i jego rozwiązywanie), konsultacje 

Pełny opis przedmiotu
15)

: 

Specyfika metabolizmu u zwierząt przeżuwających i monogastrycznych. Systemy utrzymania i 
produkcji zwierzęcej. Specyfika sekrecji mleka u różnych gatunków zwierząt. Uwarunkowania 
genetyczne i środowiskowe jakości i przydatności technologicznej mleka surowego, mięsa, jaj i 
miodów. Ekspresja genów  jako determinant jakości technologicznej i prozdrowotnej produktów 
pochodzenia zwierzęcego. Bezpieczeństwo surowców pochodzenia zwierzęcego. 
 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające)

16)
: 

 

Założenia wstępne
17)

: 
Student zna podstawowe zagadnienia związane z biochemią i podstawowymi technikami 
analitycznymi 

Efekty kształcenia
18)

: 

01 - zna i rozumie procesy metabolizmu i 
fizjologii różnych gatunków zwierząt ze 
szczególnym uwzględnieniem specyfiki trawienia 
u przeżuwaczy i monogastrycznych 
02 - potrafi określić zależność między ekspresją 
genów a jakością produktu finalnego 
03 - zna metody badawcze w zależności od 
badanej matrycy 
04 – potrafi zinterpretować wynik eksperymentu i 
wykonać obliczenia na podstawie uzyskanych 
danych analitycznych 
 

05 – potrafi pracować w zespole 
06 – jest zorientowany na poszerzanie wiedzy z 
zakresu nowoczesnych technologii produkcji i 
analiz oceny jakości surowca pochodzenia 
zwierzęcego 
07 - przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy w laboratorium 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia

19)
: 

01, 02 - kolokwium 
03, 04, 07 - ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć 
03, 05, 06 - przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia 

20)
: 

Prace kolokwialne, sprawozdania z ćwiczeń, pisemna praca zespołowa  

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową

21)
:
 

 
kolokwium -  40% 
zadania w trakcie ćwiczeń - 40% 
praca zaliczeniowa - 20% 

Miejsce realizacji zajęć
22)

: 
 Wykład: aula wykładowa 

Ćwiczenia: sale dydaktyczne, laboratoria 
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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/W zna i rozumie procesy metabolizmu i fizjologii różnych gatunków zwierząt ze 
szczególnym uwzględnieniem specyfiki trawienia u przeżuwaczy i 
monogastrycznych  

K_W01, K_W04  

02/U potrafi określić zależność między ekspresją genów a jakością produktu finalnego K_U04, K_U05 

03/U Posługuje się metodami badawczymi w zależności od badanej matrycy 
 

K_U06 

04/U potrafi zinterpretować wynik eksperymentu i wykonać obliczenia na podstawie 
uzyskanych danych analitycznych 
 

K_U03, K_U04, K_U07 

05/K potrafi pracować w zespole K_K02 

06/K jest zorientowany na poszerzanie wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii 
produkcji i analiz oceny jakości surowca pochodzenia zwierzęcego 
 

K_K01 

07/K przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium K_K06 

 

Literatura podstawowa i uzupełniająca
23)

:  
 

1. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L., Biochemia PWN 2009 
2. Szulc T., Tajemnice mleka, Wrocław 2011 
3. Puppel K., Kuczyńska B., Nałęcz-Tarwacka

 
T., Gołębiewski

 
M., Sakowski

 
T., Kapusta

 
A., Budziński

 
A., Balcerak

 
M., 2016: Effect of 

supplementation of cows diet with linseed and fish oil and different variants of ß–lactoglobulin on fatty acid composition and 
antioxidant capacity of milk. Journal of the Science of Food and Agriculture,96, 2240-2248 

4. Cieślak J., Pawlak P., Wodas Ł., Borowska A., Stachowiak A., Puppel K., Kuczyńska B., Łuczak M., Marczak Ł., Maćkowski M. 
2016: Characterization of equine CSN1S2 variants considering genetics, transcripyomics, and proteomics. Journal of Dairy 
Science, 99, 1277-1285 

5. Cieślak J., Maćkowski M., Czyżak-Runowska G., Wójtowski J., Puppel K., Kuczyńska B., Pawlak P., 2015: Screening for the most 
suitable reference genes for gene expression studies in equine milk somatic cells. Plos One, 10 (10):DOI 
10.1371/journal.pone.0139688  

6. Puppel K., Kapusta A., Kuczyńska B., 2015: The etiology of oxidative stress in the various species of Animals, a review. Journal of 
the Science of Food and Agriculture, 95:2179-2184 

7. Jasiorowski H. Światowe systemy użytkowania bydła. WWR, Poznań 2011 
8. Rant W., 2013: Wpływ rasy i standardu wagowego na wartość rzeźną tusz i cechy jakościowe mięsa tryczków utrzymywanych w 

warunkach hodowli zachowawczej. SGGW  
9. Czasopisma branżowe: Analityka, Biotechnologia, Przemysł spożywczy, Bezpieczeństwo i higiena żywności, Przegląd 

Hodowlany, Przegląd Mleczarski,  

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
:
 150 h 

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

3 ECTS 

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

1 ECTS 


