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Wydział Nauk o Zwierzętach: Katedra Biologii Środowiska Zwierząt oraz Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli 
Zwierząt 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

  

Status przedmiotu przedmiot fakultatywny stopień II rok 1  stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr zimowy (2) Jęz. wykładowy: j. polski   

Założenia i cele przedmiotu: 

Dobrostan można zdefiniować jako stan zdrowia fizycznego i psychicznego osiągany w warunkach pełnej 
harmonii organizmu w jego środowisku. Dobrostan dyskutowany w kontekście etyki, religii i filozofii odwołuje się 
do empatii i konieczności wyboru w kategoriach dobra i zła. W praktyce produkcyjnej przejawia się przede 
wszystkim pod postacią kodyfikacji warunków utrzymania i sposobu obsługi zwierząt.  

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

 

Metody dydaktyczne: 
wykłady z audiowizualizacją, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, indywidualne projekty studenckie, 
konsultacje 

Pełny opis przedmiotu: 

Cel i definicje dobrostanu; ocena dobrostanu w obiektach dla zwierząt przy zastosowaniu bioinżynierii . Prawa 
zwierząt w filozofii; Standardy dobrostanu. Wymogi dobrostanu. Różne podejścia (w sieci) do oceny poziomu 
dobrostanu. Wskaźniki niskiego i wysokiego poziomu dobrostanu. Produkcyjne, fizjologiczne, zdrowotne, 
behawioralne ujęcie dobrostanu. Kryteria oceny dobrostanu zwierząt. Wpływ czynników środowiskowych na 
dobrostan zwierząt. Ocena wskaźników klinicznych i laboratoryjnych przy badaniu dobrostanu w obiektach 
stosujących bioinżynierię. Dobrostan zwierząt a konsumenci produktów zwierzęcego pochodzenia, interakcje 
człowiek - zwierzę. Bioinżynieria zwierząt a etyczne aspekty dobrostanu. Bioinżynieria zwierząt a postęp 
genetyczny w aspekcie dobrostanu zwierząt. Prognoza dobrostanu. Ekonomiczne wymiary dobrostanu. 
Prognoza dobrostanu. Ułomność prawa UE i Polskiego w zakresie dobrostanu zwierząt przy działaniach 
bioinżynierii. Ocena dobrostanu systemem punktowym, przy stosowaniu bioinżynierii. Transport zwierząt a ich 
dobrostan: Dyrektywa UE1/2005 w sprawie transportu. Dobrostan zwierząt i bioinżynieria zwierząt a etyka 
chrześcijańska. Ubój rytualny. Warunki uboju i uśmiercania zwierząt zgodnego z przepisami o dobrostanie. 
Bioinżynieria zwierząt a ból i cierpienie. Przeprowadzenie przez studentów, z wykorzystaniem SPIWETu oceny 
dobrostanu zwierząt w obiekcie hodowlanym stosującym bioinzynierię. Apoptoza komórki a bioinżynieria i 
dobrostan zwierząt. Bioinżynieria w walce o przedłużenie życia zwierząt. Dobrostan zwierząt towarzyszących i 
dzikich w niewoli. 

Wymagania formalne (przedmioty 
wprowadzające): 

 

Założenia wstępne 
Student zna podstawowe zagadnienia związane ze stanem fizjologicznym zwierząt oraz aspekty wykorzystania 
zwierząt do realizacji celów bioinżynierii  

Efekty kształcenia: 

01 - student zna podstawowe pojęcia związane z dobrostanem zwierząt 
02 - rozumie wpływ otoczenia na funkcjonowanie organizmu zwierząt 
03 - potrafi korzystać z różnych źródeł (również anglojęzycznych), analizować informacje oraz na ich podstawie 
przygotować prezentacje multimedialną i zaprezentować ją 
04 - potrafi pracować w zespole 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 
01, 02 - pisemne zaliczenie wykładów; 
03, 04 – wystąpienie ustne i prezentacja  

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia:  

Prezentacje, prace egzaminacyjne z oceną 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową:

 egzamin 70%, prezentacja 30% 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

sale wykładowe i seminaryjne z zabezpieczeniem multimediów 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 

 Kołacz R., Dobrzański Z., 2006: Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich, Wydawnictwo AR Wrocław. 

 2.Klub Gaja – Dobrostan zwierząt; http://www.klubgaja.pl/dobrostan. 

 3.Wybrane artykuły z czasopism: Życie Wet., Medycyna Wet., Przegląd Hod., Roczniki Naukowe PTZ/Zachowanie się i dobrostan zwierząt. 

 4.Internet 

http://www.klubgaja.pl/dobrostan


UWAGI
 

 

 
 
 
 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 

 
 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  
 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla 
programu kształcenia na kierunku 

01 student zna podstawowe pojęcia związane z dobrostanem zwierząt  K-W01 

02 rozumie wpływ otoczenia na funkcjonowanie organizmu zwierząt K_U07 

03 potrafi korzystać z różnych źródeł (również anglojęzycznych), analizować informacje oraz 

na ich podstawie przygotować prezentacje multimedialną i zaprezentować ją 

K_U09, K_U10 

04 potrafi pracować w zespole K_K02 

 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych 
efektów kształcenia

 
- na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 55 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,5 ECTS 

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

0,5 ECTS 


