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Moduł zajęć

Moduł zajęć:
PODSTAWY KYNOLOGII
Wymiar ECTS
2
Status modułu
fakultatywne - do wyboru
Forma zaliczenia końcowego
zaliczenie na ocenę
Wymagania wstępne

brak

Kierunek studiów:
WETERYNARIA
Profil kształcenia
ogólnoakademicki
Kod formy studiów i poziomu kształcenia
Semestr studiów
Język kształcenia

SL/SI/SM/SJ/NL/NI/NM/NJ
11
polski

Prowadzący moduł zajęć:
Nazwa wydziału prowadzącego kierunek

Nazwa jednostki prowadzącej moduł
Koordynator modułu

Uniwersyteckie
Centrum
Medycyny
Weterynaryjnej
Zakład Hodowli
Koni, Instytut Nauk o
Zwierzętach
Dr inż. Magdalena
Pieszka

Efekty kształcenia:
Symbol efektu

Opis efektu kształcenia

Odniesienie
do efektu
kierunkowego

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:
W.11s.PK.F.SJ.WETXX_W1
W.11s.PK.F.SJ.WETXX_W2
W.11s.PK.F.SJ.WETXX_W3

Charakteryzuje różnice w pochodzeniu, budowie anatomicznej, cechach
behawioralnych psów różnych ras oraz psowatych, wskazuje możliwości
różnorodnego ich użytkowania.
Formułuje podstawy pracy hodowlanej, opisuje metody oceny psów,
wyjaśnia podstawy prawne
Tłumaczy podstawowe pojęcia związane z anatomią, fizjologią, rozrodem
psów, wzrostem, rozwojem i socjalizacją szczeniąt, objaśnia zasady
wychowu i utrzymania psów, identyfikuje podstawowe zabiegi
pielęgnacyjne

WET_W1_01
WET_W3_01
WET_W3_02
WET_W1_06
WET_W3_05

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:
W.11s.PK.F.SJ.WETXX_U1
W.11s.PK.F.SJ.WETXX_U2

Rozpoznaje rasy psów, wskazuje różnice w ich pielęgnacji i użytkowaniu,
wdraża zasady ochrony psów
Interpretuje fizjologiczne aspekty zdrowia psów, rozpoznaje objawy
chorób, planuje profilaktykę,
Rozpoznaje narzędzia do pielęgnacji psów, dobiera zabiegi pielęgnacyjne

W.11s.PK.F.SJ.WETXX_U3 do rodzaju włosa
KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:
Jest aktywny w samokształceniu i zdobywaniu nowej wiedzy oraz

WET_U2_17
WET_U2_02
WET_U2_18
WET_U2_17
WET_U2_06

W.11s.PK.F.SJ.WETXX_K1 zdeterminowany w zakresie upowszechniania i wdrażania jej do praktyki

WET_K_06
WET_K_09

W.11s.PK.F.SJ.WETXX_K2

WET_K_14
WET_K_12
WET_K_01
WET_K_09

W.11s.PK.F.SJ.WETXX_K3

hodowlanej
Wykazuje aktywną postawę i chęć współpracy w grupie podczas zajęć
praktycznych i terenowych
Dba o bezpieczeństwo własne, innych osób oraz bezpieczeństwo i
dobrostan zwierząt w trakcie zajęć praktycznych

Symbol
obszaru*

Treści kształcenia:
Wykłady
Tematyka zajęć
Pochodzenie psa, najważniejsze dzikie psowate
Organizacja hodowli psów, praca hodowlana, wystawy
Pies w domu i w hodowli - organizacja kenelu
Podstawy pielęgnacji psów
Formy użytkowania psów
Odchów szczeniąt, socjalizacja
Pies w prawie
W.11s.PK.F.SJ.WETXX_W1
W.11s.PK.F.SJ.WETXX_W2
Realizowane efekty kształcenia
W.11s.PK.F.SJ.WETXX_W3
W.11s.PK.F.SJ.WETXX_K1
Test pisemny,
Sposoby weryfikacji oraz zasady
i kryteria oceny

Na ocenę 2
Na ocenę 3
Na ocenę 3,5
Na ocenę 4
Na ocenę 4,5
Na ocenę 5

15
2
2
2
2
3
2
2

godz.

11
3
5
3

godz.

<55%
55-60%
61-70%
71-80%
81-90%
>90%

Ćwiczenia
Tematyka zajęć

Ochrona psów – schronisko dla bezdomnych zwierząt
Rasy psów wg. klasyfikacji FCI
Praktyczne podstawy pielęgnacji –salon pielęgnacji psów
W.11s.PK.F.SJ.WETXX_U1
W.11s.PK.F.SJ.WETXX_U2
Realizowane efekty kształcenia
W.11s.PK.F.SJ.WETXX_U3
W.11s.PK.F.SJ.WETXX_K2
Udział w zajęciach praktycznych, ocena prezentacji multimedialnych, ocena
aktywności i zaangażowania
Na ocenę 2

<55%

Sposoby weryfikacji oraz zasady Na ocenę 3 55-60%
i kryteria oceny
Na ocenę 3,5 61-70%
Na ocenę 4 71-80%
Na ocenę 4,5 81-90%
Na ocenę 5 >90%

Seminarium
Tematyka zajęć

4
godz.
Choroby psów i prewencja weterynaryjna
4
W.11s.PK.F.SJ.WETXX_U2
Realizowane efekty kształcenia
W.11s.PK.F.SJ.WETXX_K3
Ocena prezentacji multimedialnych i wypowiedzi własnych studentów, ocena
aktywności i zaangażowania
Na ocenę 2

<55%

Sposoby weryfikacji oraz zasady Na ocenę 3 55-60%
i kryteria oceny
Na ocenę 3,5 61-70%
Na ocenę 4 71-80%
Na ocenę 4,5 81-90%
Na ocenę 5 >90%

Literatura:
Podstawowa

Uzupełniająca

1.
2.
3.
1.
2.

Monkiewicz J., Wajdzik J. 2007. Kynologia, wiedza o psie, UWP
Fiszdon K., Redlicki M. 2014. Podręcznik kynologa, ZKwP
Kremer E.M. 2015. Rasy psów, Multico
Ściesiński K. 2003. Hodowla psów, SGGW
Bell J.S., Cavanagh K.E., Tilley L.P., Smith F.W. 2013. Rasy psów i kotów,
przewodnik weterynaryjny, Galaktyka
3. Case L. P. 2005. Pies - zachowanie, żywienie i zdrowie, Galaktyka

Struktura efektów kształcenia:
Obszar kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
Struktura aktywności studenta:
zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego
31
w tym:
wykłady
15
ćwiczenia i seminaria
15
konsultacje
0
udział w badaniach
0
obowiązkowe praktyki i staże
0
udział w egzaminie i zaliczeniu
1
praca własna
20

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

2

ECTS**

1,2

ECTS**

0,8

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

