Załącznik nr 3 do:
Wytycznych do projektowania i modyfikacji
programów kształcenia dla studiów I i II stopnia w UTP

……………….

Kod przedmiotu:

Pozycja planu:

C.14.

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE
A. Podstawowe dane
Nazwa przedmiotu

Praktyka zawodowa

Kierunek studiów

Inspekcja weterynaryjna

Poziom studiów

I (inż.) stopnia

Profil studiów

ogólnoakademicki

Forma studiów

stacjonarne

Specjalność
Jednostka prowadząca kierunek studiów
Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego
stopień lub tytuł naukowy
Przedmioty wprowadzające

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Opiekuni praktyki powołani przez Dziekana
Brak
Wiedza i umiejętności zawodowe nabyte w trakcie
dotychczasowego kształcenia

Wymagania wstępne

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów
Semestr

Wykłady
(W)

Ćwiczenia
audytoryjne
(Ć)

Ćwiczenia
laboratoryjne
(L)

Ćwiczenia
projektowe
(P)

Seminaria
(S)

Zajęcia
terenowe
(T)

VI

Liczba
punktów
ECTS*

4

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Lp.

W1

W2

W3

U1

U2

U3

Opis efektów kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia

WIEDZA
Zna prawne i organizacyjne aspekty w produkcji K_W07
zwierzęcej, produkcji pasz i żywności oraz ochronie
zdrowia zwierząt
Zna podstawowe zasady organizacyjne i prawne
działalności gospodarczej podmiotów odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo w łańcuchu żywności
Posiada wiedzę z zakresu humanistyki, ochrony własności
intelektualnej i przemysłowej oraz bezpieczeństwa i
higieny pracy
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi ocenić kompleksowo dobrostan zwierząt oraz
wskazać działania zapewniające dostosowanie ocenianych
kryteriów do obowiązujących regulacji prawnych
Potrafi rozpoznać zewnętrzne objawy choroby zwierząt na
podstawie zachowań, wyglądu i produkcyjności oraz
wskazać działania prewencyjne i profilaktyczne
Potrafi
prowadzić
dokumentację
hodowlaną
i

Odniesienie do
charakterystyk
II stopnia
(kod składnika
opisu) 1

P6S_WG
P6S_WK

K_W09

P6S_WG

K_W12

P6S_WK

K_U03

P6S_UW

K_U04

P6S_UW

K_U05

P6S_UW

weterynaryjną oraz wykorzystać przepisy prawa unijnego
i krajowego w zakresie bezpieczeństwa łańcucha
żywnościowego i systemów zarządzania jakością
Potrafi sprawować nadzór sanitarno-weterynaryjny nad
podmiotami zajmującymi się pozyskiwaniem i
przetwarzaniem surowców pochodzenia roślinnego i
zwierzęcego oraz produkcją, obrotem i wykorzystaniem
środków żywienia zwierząt
Potrafi pracować w zespole, współdziałać i wykonywać
powierzone zadania z zachowaniem przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy; kierować i kontrolować
efekty pracy
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Jest gotów do wykorzystania wiedzy teoretycznej w pracy
zawodowej
Jest gotów wykazywać etyczną postawę wobec zwierząt
Jest gotów do podjęcia pracy w sektorze rolnictwa,
produkcji żywności oraz administracji lokalnej i rządowej

U4

U5

K1
K2
K3

K_U09

K_U09

K_U10

P6S_UO

K_K01

P6S_KK

K_K02
K_K03

P6S_KR
P6S_KO

3. METODY DYDAKTYCZNE
Wykład szkoleniowy, prowadzenie i kontrola merytoryczna opiekuna ds. praktyk i kierownika praktyki

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU
Sprawozdanie, dziennik praktyk, opinia kierownika praktyki, ankieta kierownika praktyki
5. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykład szkoleniowy

Realizacji praktyki
kierunkowej

Przedstawienie informacji nt. celu i założeń praktyki kierunkowej, wymiaru i
terminu praktyki. Sposobu prowadzenia dokumentacji, warunków zaliczenia
praktyki, praw i obowiązków studenta i zakładów pracy wynikających z
porozumień i umów dotyczących odbywania praktyki.
Zapoznanie studentów z różnymi aspektami pracy inspektora weterynarii.
Osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych określonych w obszarze kształcenia w zakresie nauk
rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Szczegółowy zakres wiedzy i
umiejętności zdobywanych w trakcie praktyki ustalają opiekun dydaktyczny
praktyki i kierownik praktyki, uwzględniając realne możliwości danego ośrodka
w realizacji konkretnego zagadnienia.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
(dla każdego efektu kształcenia umieszczonego na liście efektów kształcenia powinny znaleźć się metody
sprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta)
Efekt
kształcenia
W1
W2
W3
U1
U2

Dziennik
praktyki

Sprawozdanie

x
x
x
x
x

Forma oceny
Opinia
Ankieta
opiekuna
Opiekuna
praktyki
praktyki
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U3
U4
U5
K1
K2
K3

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

7. LITERATURA
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca

W zależności od miejsca realizacji praktyki

Przepisy prawne związane z pracą inspektora Inspekcji Weterynaryjnej,
bezpieczeństwem żywności

8. NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta –
Liczba godzin

Aktywność studenta
Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2
Konsultacje
Przygotowanie do zajęć
Studiowanie literatury
Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.)

Nie dotyczy ze
względu na specyfikę
przedmiotu

Łączny nakład pracy studenta
Liczba punktów ECTS
*

4

ostateczna liczba punktów ECTS

w przypadku jeśli w mocy pozostaje opis efektów kształcenia opracowany na podstawie rozporządzenia
MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji należy odnieść do efektów
kształcenia dla właściwego obszaru / obszarów, określonych ww. rozporządzeniem MNiSW
1

