Wzór sylabusa przedmiotu

1. Metryczka
Nazwa Wydziału:

I Wydział Lekarski
Lekarski jednolite magisterskie profil praktyczny

Program kształcenia (Kierunek studiów,
poziom i profil kształcenia, forma studiów
np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil
praktyczny, studia stacjonarne):

Rok akademicki:

Stacjonarne/niestacjonarne

2016/2017
Szkolenie dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur oraz

Nazwa modułu/ przedmiotu:

osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach

Kod przedmiotu:
Dziekanat I Wydziału Lekarskiego WUM
Jednostki prowadzące kształcenie:

Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
Prof. dr hab. n. med. Paweł Włodarski – Dziekan I WL

Kierownik jednostki/jednostek:

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch - Jędrzejewska

Rok studiów (rok, na którym realizowany
jest przedmiot):

Wszystkie lata studiów

Semestr studiów (semestr, na którym
realizowany jest przedmiot):

letni

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy,
kierunkowy, fakultatywny):

Fakultatywny

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska oraz
stopnie naukowe wszystkich wykładowców
prowadzących przedmiot):

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot
dostępny jest dla studentów w ramach
programu Erasmus):
Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba,
do której należy zgłaszać uwagi dotyczące
sylabusa):
Liczba punktów ECTS:

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch - Jędrzejewska
Dr n. rol. Elżbieta Budzińska-Wrzesień
Dr n. rol. Robert Wrzesień
Dr n. rol. Agata Gondek
Dr n. med. Jacek Gronczewski
Dr n. med. Michał Biały
Dr n. med. Kaja Kasarełło

Edyta Lalik
edyta.lalik@wum.edu.pl

2. Cele kształcenia
1.
3. Wymagania wstępne
1.
4. Przedmiotowe efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia
Symbol

Opis

Odniesienie do efektu kierunkowego

(kod przedmiotu)_
(numer efektu oraz
jego kategoria Wwiedza,
U-umiejętności,
K-kompetencje)

5. Formy prowadzonych zajęć
Forma

Liczba godzin

Liczba grup

Minimalna liczba osób
w grupie

Wykład
Seminarium
Ćwiczenia

30

45

6. Tematy zajęć i treści kształcenia
Program ćwiczeń i seminariów
Godziny zajęć: 8:30-10:00
S1.
Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub
wykorzystywanych w procedurach, w szczególności myszy domowej, szczura wędrownego, świnki
morskiej, królika europejskiego. 14 lutego 2017
S2.
Argumenty za i przeciw wykorzystywaniu zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych.
Zasady etyczne postępowania ze zwierzętami. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ze zwierzętami
przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach, dotyczące w szczególności
myszy domowej, szczura wędrownego, świnki morskiej, królika europejskiego. 21 lutego 2017
C3.
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ze zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub
wykorzystywanymi w procedurach, dotyczące w szczególności myszy domowej, szczura wędrownego,
świnki morskiej, królika europejskiego 28 lutego 2017
S4.
Przygotowanie zwierząt do procedury. Metody i procedury obchodzenia się ze zwierzętami
przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach dostosowane do danego
gatunku. Podstawowe rodzaje zachowania zwierząt.7 marca 2017
C5.
Przygotowanie zwierząt do procedury. Metody i procedury obchodzenia się ze zwierzętami
przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach dostosowane do danego
gatunku. Podstawowe rodzaje zachowania zwierząt. 14 marca 2017
S6.
Rozpoznawanie właściwych dla poszczególnych gatunków zwierząt przeznaczonych do
wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach oznak dystresu, bólu i cierpienia. Znieczulenie i
metody uśmierzania bólu. Wpływ środków anestetycznych i przeciwbólowych na wynik doświadczenia..
21 marca 2017
C7.
Rozpoznawanie właściwych dla poszczególnych gatunków zwierząt przeznaczonych do
wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach oznak dystresu, bólu i cierpienia. Znieczulenie i
metody uśmierzania bólu. Wpływ środków anestetycznych i przeciwbólowych na wynik doświadczenia.
28 marca 2017
S8.
Obowiązujące przepisy krajowe w zakresie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów
naukowych lub edukacyjnych. Komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach.4 kwietnia 2017
S9.
Hodowla zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach z
uwzględnieniem biologii gatunku oraz genetyki. Normy utrzymywania tych zwierząt (środowisko, klatki,
pasze) i wzbogacanie ich środowiska. Codzienna opieka nad zwierzętami.. 11 kwietnia 2017
C10. Hodowla zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach z
uwzględnieniem biologii gatunku oraz genetyki. Normy utrzymywania tych zwierząt (środowisko, klatki,
pasze) i wzbogacanie ich środowiska. Codzienna opieka nad zwierzętami. 25 kwietnia 2017
S11. Stosowanie wczesnego i humanitarnego zakończenia procedury. Metody uśmiercania i ustalania

śmierci zwierząt. – Część I. 9 maja 2017
S12. Stosowanie wczesnego i humanitarnego zakończenia procedury. Metody uśmiercania i ustalania
śmierci zwierząt. - Część II. 16 maja 2017
S13. Czynności przygotowawcze związane z zastosowaniem w praktyce poznanych metod
uśmiercania i ustalania śmierci myszy i szczurów.23 maja 2017
S14.

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy uśmiercaniu zwierząt. 30 maja 2017

S15. Test zaliczeniowy. 6 czerwca 2017
Miejsce spotkań zostanie podane w terminie późniejszym.

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Przedmiotow
y efekt
kształcenia

Formy
prowadzonych
zajęć

Treści
kształcenia

Seminaria

Sposoby
weryfikacji
efektu
kształcenia
Zaliczenie testowe

Kryterium
zaliczenia

Kierunkowy
efekt kształcenia
- zgodny z
Uchwałą Senatu

Zaliczenie na
ocenę

8. Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu:
ocena

kryteria

2,0 (ndst)
3,0 (dost.)
3,5 (ddb)
4,0 (db)
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)

9. Literatura
Literatura obowiązkowa:
Literatura uzupełniająca:

10. Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład
Seminarium

30

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do seminarium
Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć
Przygotowanie do zaliczeń
Inne (jakie?)
Razem

11. Informacje dodatkowe
(Np. informacje o kole naukowym działającym przy jednostce, informacje o dojeździe na zajęcia itp.)

