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Hodowla fermowa jeleniowatych Nazwa modułu kształcenia 

Deer farming 
Język wykładowy  
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia pierwszy  
Rok studiów dla kierunku IV 
Semestr dla kierunku 8 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na kontaktowe/ 
niekontaktowe 

3 (1,20/1,80) 

Tytuł / stopień, imię i nazwisko 
osoby odpowiedzialnej 

dr hab. Mirosław Karpiński 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich 
Cel modułu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami realizacji program chowu i 

hodowli dzikich przeżuwaczy, a w szczególności jelenia szlachetnego (Cervus 
elaphus) i daniela (Damma damma) jako gatunków zwierząt gospodarskich . 
Charakterystyka głównych kierunków produkcji, zasad selekcji hodowlanej i 
aspektów kulturowo-społecznych.  

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

W zrównoważonej gospodarce rolnej i trendami do ekologizacji produkcji roślinnej i 
zwierzęcej zapoznanie z zasadami gospodarki populacjami gatunków dzikich 
przeżuwaczy oraz chowu i hodowli zamkniętej tych gatunków jest niezbędne np. w 
celu pozyskiwania materiału hodowlanego. Zasady gospodarki obejmują zagadnienia 
związane z biologią gatunków z podstawowymi informacjami z zakresu ekologii i 
fizjologii zwierzyny, oddziaływaniu  na środowisko, interakcje zwierzyna- człowiek, 
kształtowanie struktur populacyjnych zgodnie z zasadami gospodarki łowieckiej. 
organizacja gospodarstw-ferm jeleniowatych, choroby zwierząt łownych i zagrożenia 
dla człowieka (zoonozy) oraz  jakość dziczyzny jako żywności. 
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Planowane formy/ działania/ 
metody dydaktyczne 

Metody dydaktyczne:  
Wykład: wykład informacyjny ilustrowany materiałami w formie prezentacji 
multimedialnych 
Ćwiczenia audytoryjne: analiza materiału przedstawionego w formie prezentacji 
multimedialnych z dyskusją na dany temat. 
Ćwiczenia laboratoryjne: prezentacje multimedialne studentów 

 


