
STUDIA NIESTACJONARNE MAGISTERSKIE Rok akademicki 2021/2022 
ROZKŁAD ZAJĘĆ w semestrze zimowym 

Kierunek studiów ZOOTECHNIKA I, sem. 2 

Godziny Piątek Sobota Niedziela 

8 – 9 

 
Genomika w hodowli zwierząt (ćw.) 

prof. K.Andraszek Systemy kontroli  
zjazdy do 27.XI. jakości a prawo żywieniowe 
 (ćw. od godz. 8:30) 

prof. H.Sieczkowska 

s. 325 zjazdy od 4.XII. 

Żywienie a jakość produktów zwierzęcych (w) 

prof. A.Milczarek Genomika 

zjazdy od 5.XII. w hodowli zwierząt (w) 

s. 309 prof. K.Andraszek 

zjazdy do 28.XI. 
s. 325 

 

 

 

9 – 10 

 

 

 

 

10- 11 

   

 

Żywienie a jakość produktów zwierzęcych (ćw.) 

prof. A.Milczarek Zarządzanie 

s. 309 fermą zwierzęcą (ćw.) 

prof. A.Zybert 

s. 310 

Obrót produktami pochodzenia 
zwierzęcego i przetwórstwa (w) 

prof. S.Kondracki 

s. 314 

 

 

11 – 12 

 

 

 

  

12 – 13 

 

Wybrane elementy produkcji mleka (w) 

dr E.Salamończyk Rekreacja 
zjazdy od 5.XII. konna (w) 

dr A.Danielewicz 

s. 325 / OJ zjazdy do 28.XI. 

  

 

Proekologiczne metody chowu zwierząt 
gospodarskich i wolnożyjących (ćw.) 

prof. E.Bombik Planowanie i organizacja 
 pracy hodowlanej (ćw.) 

dr D.Kołodziejczyk 

s. 211 

 

13 – 14 

 

 

 

 

14 – 15 

  

  

 Systemy kontroli jakości i prawo (w) 
prof. H.Sieczkowska Planowanie i organizacja 
zjazdy od 5.XII. pracy hodowlanej (w) 

prof. S.Socha 

s. 314 zjazdy do 28.XI. 

  

15 – 16 

  

 
Wybrane elementy produkcji mleka (ćw.) 

dr E.Salamończyk Rekreacja 
zjazdy od 4.XII. konna (ćw.) 

dr A.Danielewicz 

s. 325 / OJ zjazdy do 27.XI. 

Proekologiczne metody chowu zwierząt 
gospodarskich i wolnożyjących 

(wyk. co 2 zjazd) 

prof. E.Bombik  s. 314 
16 – 17 

 

Język angielski specjalistyczny (w) 

dr B.Witak 

s. 314 17 – 18 

 

  

 Seminarium magisterskie, w tym przygotowanie pracy 
magisterskiej i przygotowanie do egzaminu 

dyplomowego (magisterskiego) 
(u Promotora) 

 

18 – 19 

  

 Przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych – 
Straty kultury polskiej w następstwie konfliktów 

zbrojnych (w) 

dr R.Roguski 

s. 314 

  

 

Pracowania magisterska 

(u Promotora) 19 – 20 

 

 

 

 

Terminy zjazdów: 22-24.X.; 05-07.XI; 19-21.XI.; 26-28.XI.; 03-05.XII.; 17-19.XII.2021r. i 14-16.I.; 21-23.I. 2022r. Realizacja zajęć w Ośrodku Jeździeckim 
jest zależna od warunków atmosferycznych i uzgadniana z prowadzącym 


