
KARTA  PRZEBIEGU  STUDIÓW 
( załącznik do dyplomu nr 2000/2000 ) 

 
Nazwisko:    Xxxx 
Imię (imiona):  Xxxx Xxxx                  
Uczelnia:   Akademia Rolnicza w Szczecinie  
       Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt  
Okres studiów:    2002 – 2003 
Kierunek studiów:  zootechnika  
Uprawnienia akademickie:  zgodnie z ustawą 
Uprawnienia zawodowe: magister inżynier  
Data rozpoczęcia studiów:  18. 02. 2002 
Data egzaminu końcowego: 20. 06. 2003 

Wykaz przedmiotów (rodzajów zajęć) 
objętych programem nauczania 

 
Lp. Nazwa przedmiotu Ilość godzin w / ćw.          Ocena 
            I rok - sem. I   rok akademicki 2001/2002 

1. Doświadczalnictwo zootechniczne w. 15 ćw. 30 zal. db egz. db 
2 Ekologia  w. 15 ćw. 30 zal. db egz.ndst 
3. Higiena środowiska w. 45  zal. egz.db+ 
4 Organizacja hodowli zwierząt w krajach UE  ćw. 45 zal. bdb  
5 Profilaktyka środowiska w. 30  zal. bdb  
6 Zaburzenia rozwojowe u zwierząt w. 15 ćw. 15 zal. bdb  
7 Seminarium magisterskie  ćw. 45 zal. bdb  
8 Ekologia egzamin poprawkowy  egz. dst 

Semestr  pierwszy zaliczono dnia 09.10.2002 roku. 

Lp. Nazwa przedmiotu Ilość godzin w / ćw.          Ocena 
            I rok - sem. II  rok akademicki 2002/2003 
1 Immunoprofilaktyka weterynaryjna w. 45  zal.  egz. db+ 
2 Podstawy epizootiologii i epidemiologii w. 30  zal. db  
3 Higiena rozrodu zwierząt w. 15 ćw. 30 zal. bdb egz. dst 
4 Zoonozy w. 15 ćw. 15 zal. db  
5 Żywieniowe uwarunkowania zdrowotności i rozrodu zwierząt w. 15  ćw. 30 zal. db+  
6 Seminarium magisterskie  ćw. 45 zal. bdb  

Semestr  drugi zaliczono dnia 10.02.2003 roku. 

Lp. Nazwa przedmiotu Ilość godzin w / ćw.          Ocena 
            II rok - sem. III  rok akademicki  2002/2003  
1 Immunologia i immunopatologia ciąży i okresu neonatalnego w. 15 ćw. 15 zal. db  
2 Profilaktyka chorób środowiskowych w. 30  zal. db  
3. Podstawowe badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej  ćw. 30 zal. bdb  
4. Seminarium magisterskie  ćw. 45 zal. bdb  

Semestr  trzeci zaliczono dnia 10.06.2003 roku.    

Temat pracy magisterskiej  : 
 „Długość użytkowania i wartość cech użytkowych krów rasy czarno-białej wybrakowanych w latach 1994-2001 w ……..  
Egzamin dyplomowy – magisterski  : 20 czerwca  2003 rok                                              
Ocena z egzaminu dyplomowego :   bardzo dobry 
 
Stwierdza się autentyczność dokumentu sporządzonego na podstawie kart egzaminacyjnych w aktach studenta. 
 
 
 
Szczecin dnia 29 lipca 2010 roku 


