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Kierunek lub kierunki studiów Hipologia i jeździectwo 

Nazwa modułu kształcenia Ochrona zdrowia konia 

Preventive health care of horses 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia I s 

Rok studiów dla kierunku IV 

Semestr dla kierunku 7 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

4 

2,12/1,88 

Tytuł / stopień, imię i nazwisko 

osoby odpowiedzialnej 

Dr Paweł Różański 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska 

Cel modułu Przekazanie informacji z zakresu profilaktyki wybranych, najczęściej występujących schorzeń 

zwierząt towarzyszących, gospodarskich i wybranych gatunków zwierząt dziko żyjących. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

„Profilaktyka zootechniczna” ma  za zadanie przybliżenie metod zapobiegania wybranym 

schorzeniom zwierząt towarzyszących, gospodarskich i dziko żyjących. Podstawowym celem 

przedmiotu jest ukazanie przyczyn, patomechanizmów oraz metod zapobiegania najczęściej 

występującym schorzeniom metabolicznym, zakaźnym i urazom zwierząt. W trakcie 

realizowania założeń programowych, studenci będą mieli okazję zaobserwować, jaki jest 

rzeczywisty wpływ człowieka na zdrowie zwierząt oraz ocenić skuteczność wybranych metod 

profilaktycznych. Zaprezentowane zostaną również zasady doboru programów zwalczania np. 

schorzeń pasożytniczych i ich wpływ na realne zagrożenia zdrowia publicznego. 
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Planowane formy/ działania/ 

metody dydaktyczne 

Metody dydaktyczne:  

Wykłady –prezentacje multimedialne, dyskusja 

Ćwiczenia –prezentacje  multimedialne, plansze poglądowe, pokazy filmów szkoleniowych, 

indywidualne prace z zakresu przewidzianego ramami programowymi 
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