
 

PROGRAM PRAKTYKI  

 

W czasie obywania praktyki hodowlanej student powinien poznać (w zależności od danego typu 

gospodarstwa): 

 

o technologię pracy hodowlanej: ewidencję materiału zarodowego, księgi hodowlane, rejestrację 

komputerową, 

o strukturę ferm zarodowych i reprodukcyjnych, 

o system kontroli i oceny wartości użytkowej zwierząt, 

o ocenę pokroju zwierząt hodowlanych i użytkowych, system znakowania i rejestracji zwierząt 

o ocenę wartości hodowlanej, system selekcji i doboru do rozpłodu, 

o rodzaje budynków, pomieszczeń i urządzeń inwentarskich: elementy budynku inwentarskiego, 

systemy wentylacji, systemy wodociągowe, wodopojowe i kanalizacyjne, urządzenia do zadawania i 

skarmiania paszy, urządzenia i systemy udojowe, rodzaje stanowisk dla poszczególnych gatunków 

zwierząt, 

o systemy użytkowania pastwisk i wybiegów, 

o rodzaje zadawanej paszy i normy żywieniowe oraz systemy przechowywania i konserwowania 

paszy, system kontroli jakości paszy, 

o wychów zwierząt: wychów w okresie ssania, wychów po odsadzeniu, wychów w warunkach 

technologii przemysłowych, produkcja i wybór jaj wylęgowych, 

o zabiegi pielęgnacyjne i obsługę zwierząt: właściwe obchodzenie się ze zwierzętami, pielęgnację 

skóry i sierści, pielęgnację kopyt, racic i pazurów, porządek dzienny przy obsłudze zwierząt, 

transport zwierząt, 

o zabiegi lekarsko-weterynaryjne: profilaktyczne i doraźne, szczepienia ochronne, dodatki mineralno-

witaminowe, zadawanie preparatów leczniczych do paszy, do wody i indywidualnie, 

o systemy sanitarne i zabiegi dezynfekcyjne oraz sposoby zapobiegania i zwalczania inwazji owadów, 

pajęczaków i gryzoni. 

 

 

 

Zaliczanie praktyki 

1. Studencka praktyka hodowlana stanowi nieodłączną część procesu dydaktyczno-wychowawczego i 

podlega obowiązkowemu zaliczaniu. 

2. Zaliczenie praktyki odbywa się przed Pełnomocnikiem lub Komisją powołaną przez Pełnomocnika 

Dziekana ds. Praktyki Hodowlanej w terminie do dnia 15 października danego roku. 

3. Zaliczenie praktyki student uzyskuje przede wszystkim na podstawie zdobytych przez siebie 

wiadomości praktycznych oraz prawidłowo i starannie wypełnionego dziennika praktyki. 

4. Przy zaliczeniu wymagana będzie znajomość zagadnień wymienionych w programie praktyki oraz 

szczegółowego przedstawienia poszczególnych zapisów w dzienniku praktyki. 

5. Dziennik praktyki bez potwierdzenia przez Właściciela gospodarstwa lub Zarządzającego Zakładem 

pracy jest nieważny. 

6. Termin zaliczenia praktyki hodowlanej (na ocenę) przed Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyki 

Hodowlanej upływa z dniem podanym przez Dziekanat Wydziału w miesiącu październiku każdego 

kolejnego roku akademickiego. 

 

 

 

 

 


