Moduł zajęć
Moduł zajęć:
Etologia, Dobrostan i Ochrona Zwierząt
Wymiar ECTS
Status modułu
Forma zaliczenia końcowego

2
obowiązkowe
egzamin

Wymagania wstępne

Pisemne zaliczenie ćwiczeń

Kierunek studiów:
Medycyna weterynaryjna
ogólnoakademicki

Profil kształcenia
Kod formy studiów i poziomu kształcenia

SJ
4

Semestr studiów

polski
Język kształcenia

Prowadzący moduł zajęć:
Nazwa wydziału prowadzącego kierunek
Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Koordynator modułu
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UJ UR
Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt
Prof. dr hab. lek wet Jerzy Niedziółka

Efekty kształcenia:
Symbol efektu

ETOL_W_01

ETOL_U_01

Opis efektu kształcenia
WIEDZA - absolwent zna i rozumie:
Definiuje kryteria i uwarunkowania dobrostanu zwierząt
gospodarskich i zna zasady humanitarnego postępowania za
zwierzętami.
Rozumie podstawowe wzorce zachowania zwierząt
Zna podstawowe regulacje prawne zakresu dobrostanu zwierząt
w aspekcie kodeksu etyki i deontologii weterynaryjnej
UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:
Umie rozpoznawać i interpretować zachowania zdrowych i chorych
zwierząt
Potrafi ocenić ogólny dobrostan zwierząt w obiektach chowu

ETOL_K_01

Odniesienie do
Symbol
efektu
obszaru*
kierunkowego

WET_W1_06
WET_W1_13
WET_W3_04

WET_U1_02
WET_U1_03
WET_U2_18

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:
Ma świadomość konieczności dbania o dobrostan zwierząt i
WET_K_05
aspekt etyczny pracy ze zwierzętami
R WET_K_06

Treści kształcenia:
Wykłady
15
Tematyka zajęć
Dobrostan zwierząt – rys historyczny -1 h
Biologiczne podstawy dobrostanu zwierząt - 2h
Dobrostan a systemy utrzymania zwierząt - 2 h
Regulacje prawne w zakresie dobrostanu zwierząt 2 h
Nauka o zachowaniu się zwierząt – rys historyczny 1 h
Podstawowe mechanizmy zachowania się zwierząt 2 h
Zachowania instynktowne i wyuczone 2 h
Ocena temperamentu oraz charakteru zwierzęcia zdrowego i chorego 3 h
Realizowane efekty kształcenia ETOL_W_01,

godz.

Sposoby weryfikacji oraz zasady
EGAZAMIN pisemny
i kryteria oceny
Ćwiczenia
15
godz.
Tematyka zajęć
Ocena dobrostanu zwierząt na podstawie parametrów fizjologicznych – 2h
Ocena dobrostanu zwierząt na podstawie stanu zdrowia. .Rozpoznawanie technopatii 2 h
Ocena dobrostanu zwierząt na podstawie wyników produkcyjnych 2h
Wykorzystanie naturalnych wzorców zachowania w pracy ze zwierzęciem zdrowym i
chorym 6 h
Ocena dobrostanu zwierząt na podstawie obserwacji zachowania się zwierząt.
Rozpoznawanie stereotypii -2h
Zaliczenie zajęć
Realizowane efekty kształcenia ETOL_U_01, ETOL_K_01
Sposoby weryfikacji oraz zasady
Ocena sprawozdań, Zaliczenie pisemne.
i kryteria oceny
Literatura:
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Struktura efektów kształcenia:
Obszar kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
Struktura aktywności studenta:
zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego
32
w tym:
wykłady
15
ćwiczenia i seminaria
15
konsultacje
0
udział w badaniach
0
obowiązkowe praktyki i staże
0
udział w egzaminie i zaliczeniu
2
praca własna
18

2

ECTS**

godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

1,3

ECTS**

godz.

0,7

ECTS**

)* - Obszary kształcenia w zakresie nauk: H - humanistycznych; S - społecznych; P - przyrodniczych; T technicznych; M - medycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej; R - rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; A - w
zakresie sztuki
)** - Podawane z dokładnością do 0,1 ECTS, gdzie 1 ECTS = 25-30 godz. zajęć

