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Przekazanie informacji z zakresu profilaktyki wybranych, najczęściej występujących schorzeń
zwierząt towarzyszących, gospodarskich i wybranych gatunków zwierząt dziko żyjących.
„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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Metody dydaktyczne:
Wykłady –prezentacje multimedialne, dyskusja
Ćwiczenia –prezentacje multimedialne, plansze poglądowe, pokazy filmów szkoleniowych,
indywidualne prace z zakresu przewidzianego ramami programowymi

