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Jednostka oferująca przedmiot Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej  
 Cel modułu Uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z 
zakresu zasad i procesów zachodzących w chowie i hodowli 
drobiu w kraju i na świecie, z uwzględnieniem wielu kierunków 
użytkowania, zróżnicowania gatunkowego, stopnia intensyfikacji 
produkcji, jak również czynników genetycznych i środowiskowych 
kształtujących jakość surowców drobiarskich. 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z biologicznymi, 
środowiskowymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami produkcji 
mięsnej i nieśnej drobiu. 

Treści modułu kształcenia – zwarty 

opis ok. 100 słów. 

Student po zakończeniu zajęć z a zakresu technologii produkcji 
drobiu powinien znać podstawy utrzymania i hodowli różnych 
gatunków ptactwa domowego. Poznać zasady i przepisy 
regulujące utrzymanie i ubój drobiu w celu pozyskania surowców 
dla przemysłu przetwórczego. W zakres przedmiotu wchodzi 
wiedza z zakresu chowu i hodowli drobiu w kraju i na świecie, z 
uwzględnieniem wielu kierunków użytkowania, zróżnicowania 
gatunkowego, stopnia intensyfikacji produkcji, jak również 
czynników genetycznych i środowiskowych kształtujących jakość 
surowców drobiarskich. 
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Planowane metody dydaktyczne Wykłady oraz ćwiczenia ilustrowane stosownie do tematyki: 

zdjęciami, materiałami na foliach, prezentacjami multimedialnymi 

uwzględniającymi m.in. wyniki badań własnych. Praca w grupach 

celem wykonania oceny prawidłowości oraz punktów krytycznych 

technologii zastosowanych w produkcji drobiarskiej. 

 


