
Oferta tematyki prac dyplomowych, krótka charakterystyka Zakładu Hodowli Trzody 

Chlewnej i Drobnego Inwentarza, INoZ oraz imienny wykaz osób, które mogą być 

opiekunami prac. 

Tematyka badań  naukowych prowadzonych w Zakładzie:  

Studenci wykonujący prace dyplomowe w ZHTChiDI nabywają fachową wiedzę i 

kwalifikacje umożliwiające  podejmowanie pracy w rodzinnych gospodarstwach, 

przedsiębiorstwach hodowlanych, przetwórczych i  produkcyjnych w kraju a także poza jego 

granicami. 

 

Prof. dr hab. Czesław Klocek 

Dr hab. Ryszard Tuz 

Dr hab. Jacek Nowicki 

Dr Tomasz Schwarz 

 

Tematyka badawcza:  

Badania z zakresu żywienia, rozrodu oraz warunków utrzymania i behawioru różnych grup 

technologicznych świń. Analizy z dziedziny organizacji i zarządzania produkcją. Czynniki 

wpływające na efektywność produkcji i jej efekt ekonomiczny. 

 

Zwierzęta: trzoda chlewna 

 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 

1.  Preferencje smakowe warchlaków i tuczników określane na podstawie wskaźników 

behawioralnych. 

2. Wpływ płci, masy urodzeniowej prosiąt i liczebności miotu pochodzenia na wskaźniki 

użytkowości tucznej i rzeźnej świń – analiza z wykorzystaniem systemu RFID.  

3.Wpływ wybranych czynników na parametry nasienia knura 

4.Ekologiczny chów swiń 

5.Czynniki wpływające na efektywność rozrodu świń. 

6.Analiza cech nasienia knurów użytkowanych w Stacji Eksploatacji Knurów w Kleczy 

Dolnej 

7. Wpływ pory roku na efektywność zastosowania hormonalnej suplementacji nasienia knura  

8. Wpływ zastosowania różnych udziałów ziarna pszenżyta w mieszance paszowej na 

parametry produkcyjne świń w tuczu. 
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9.Rola dźwięków w chowie zwierząt gospodarskich. 

10.Zachowanie loch i prosiąt w czasie porodu 

11.Zjawisko agresji u świń 

12.Wykorzystanie zwierząt w terapii ludzi  

13.Wpływ wybranych ziół na wyniki odchowu warchlaków  

14.Reakcje behawioralne prosiąt w kontaktach z człowiekiem. 

15. Wpływ stosowania zapachowych elementów wzbogacających środowiska kojca na 

kształtowanie się relacji ocjalnych i dobowy profil zachowania warchlaków. 

16. Określanie opiekuńczości macierzyńskiej loch na podstawie testów behawioralnych. 

17. Możliwości redukcji agresji u świń. 

18. Ocena poziomu dobrostanu tuczników utrzymywanych w różnych systemach chowu. 

19. Zdolności adaptacyjne warchlaków odsadzanych w różnym wieku. 

20. Problemy behawioralne okresu okołoporodowego i laktacji u świń. 

 

Dr hab. Małgorzata Gumułka 

Dr Krzysztof Andres 

Tematyka badawcza: żywienie, reprodukcja oraz praca hodowlana dotycząca różnych 

gatunków drobiu, szacowanie parametrów genetycznych u drobiu, jakość produktów 

drobiarskich ( jaja, mięso ), restytucja rodzimych odmian kur. 

Zwierzęta: ptaki domowe i ozdobne. 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 

1. Analiza wpływu pracy tęczówki oraz profilu skrzydła gołębi pocztowych na wyniki lotów 

konkursowych. 

2. Charakterystyka jakości nasienia kogutów. 

3. Charakterystyka wzrostu gęsiąt zatorskich podczas odchowu trwającego 17 tygodni. 

4. Profilaktyka zdrowotna w stadach reprodukcyjnych kur i gęsi 

5. Czynniki wpływające na efektywność hodowli wolierowej bażantów zwyczajnych 

6. Czynniki kształtujące efektywność rozrodu w komercyjnym chowie przepiórek japońskich 

(Coturnix japonica) 

7. Magazynowanie nasienia w narządach rozrodczych samic ptaków domowych. 

8. Technologia uboju gęsi w wybranej rzeźni Małopolski.     

9. Ocena efektywności rozrodu strusi w gospodarstwie agroturystycznym. 

10. Ocena wartości użytkowej młodych gęsi zatorskich 

11. Charakterystyka upierzenia perlicy domowej w zależności od genotypu 

https://apd.ur.krakow.pl/diplomas/2245/
https://apd.ur.krakow.pl/diplomas/18906/
https://apd.ur.krakow.pl/diplomas/15816/
https://apd.ur.krakow.pl/diplomas/17222/
https://apd.ur.krakow.pl/diplomas/9690/
https://apd.ur.krakow.pl/diplomas/1542/
https://apd.ur.krakow.pl/diplomas/1542/
https://apd.ur.krakow.pl/diplomas/2505/
https://apd.ur.krakow.pl/diplomas/3884/
https://apd.ur.krakow.pl/diplomas/5372/
https://apd.ur.krakow.pl/diplomas/5379/
https://apd.ur.krakow.pl/diplomas/8311/
https://apd.ur.krakow.pl/diplomas/21698/
https://apd.ur.krakow.pl/diplomas/21698/
https://apd.ur.krakow.pl/diplomas/20113/
https://apd.ur.krakow.pl/diplomas/32995/


12 Ocena użytkowości nieśnej przepiórek japońskich różniących się pochodzeniem 

13. Charakterystyka biometryczna wybranych gatunków bażantów z hodowli wolierowej 

14. Ocena wartości użytkowej młodych gęsi zatorskich 

15. Ocena proekologicznej metody odchowu przepiórki japońskiej 

16. Ekologiczny chów drobiu rzeźnego w Małopolsce 

17. Ocena wyników tuczu brojlerów kurzych.   

18. Technologia uboju gęsi w wybranej rzeźni Małopolski.     

19. Wykorzystanie sztucznej inseminacji w rozrodzie ptaków domowych. 

20. Analiza jakościowych i ilościowych cech nasienia kogutów kur czubatych 

 

Dr Piotr Niedbała 

Dr Stanisław Łapiński 

Tematyka badawcza: badania z zakresu żywienia, rozrodu oraz warunków utrzymania i 

behawioru gospodarskich i dziko żyjących zwierząt futerkowych. 

Zwierzęta: zwierzęta futerkowe 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 

1. Wpływ temperamentu samic jenota (Nyctereutes procynoides Gray) na parametry rozrodu. 

2. Projekt fermy szynszyli dla 200 samic stada podstawowego. 

3. Badania nad wartością odżywczą i przydatnością do spożycia mięsa szynszylowego. 

4. Analiza czynników powodujących wygryzanie okrywy włosowej u zwierząt. 

5. Ocena stanu liczebności bobra europejskiego na terenie miasta Krakowa. 

6. Izolacja i ocena polimorfizmu genu Hoxb8 u szynszyli małej ( Chinchilla lanigera). 

7. Behawior i socjalizacja lisa srebrzystego (Vulpes vulpes) utrzymywanego w 

warunkach domowych 

8. Wpływ temperamentu na parametry rozrodu szynszyli (Chinchilla lanigera) 

9.  Wpływ wybranych parametrów ziołowych na odchów i przyrosty królików 

10. Charakterystyka genetyczna nutrii (Myocastor coypus ) objętych programem ochrony 

zasobów genetycznych w Polsce. 

11. Wpływ suplementacji diety tyrozyną na wybarwienie okrywy włosowej szynszyli. 

12. Behawior samców szynszyli utrzymywanych w fermowym chowie poligamicznym. 

13. Badania nad składem mleka jenotów hodowlanych /Nyctereutes procyonoides/ 

14. Analiza długości i intensywności użytkowania rozplodowego samców szynszyli. 

15. Wpływ pory roku na jakość nasienia młodych szynszyli hodowlanych. 

16. Królik - zwierzę domowe o wszechstronnej użytkowości. 
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17. Projekt fermy lisów pospolitych o wielkości 1000 samic stada podstawowego. 

18. Tchórz w hodowli fermowej i amatorskiej. 

19. Założenia technologiczne towarowej fermy królików o miesięcznej produkcji 1 tony 

żywca. 

20. Jakość nasienia a wyniki rozrodu królików popielniańskich na wybranej fermie. 

 

 

 

 

 


