
Efekty kształcenia na kierunku i ich odniesienie od efektów obszarowych studiów rolniczych, 

leśnych i weterynaryjnych 

 

Symbol 

efektu 

Kierunkowe efekty kształcenia 

 

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich 

 

Studia II stopnia 

 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla obszaru 

 WIEDZA  

K_W01 
Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii zwierząt i 

doświadczalnictwa 

R2A_W01 

K_W02 
Ma rozszerzoną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną w zakresie 

hodowli i ochrony zwierząt towarzyszących i dzikich 

R2A_W02 

K_W03 
Ma pogłębioną wiedzę na temat interakcji pomiędzy środowiskiem a 

zwierzętami wolno żyjącymi i towarzyszącymi człowiekowi 

R2A_W03 

K_W04 
Ma pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania zwierząt, zasad ich 

obserwacji, pomiarów i oceny ich statusu w środowisku 

R2A_W04 

K_W05 

Wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik i technologii 

stosowanych w hodowli i ochronie zwierząt, pozwalających 

wykorzystywać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy 

jakości życia człowieka 

R2A_W05 

K_W06 
Ma rozszerzoną wiedzę o roli i znaczeniu środowiska dla utrzymania i 

rozwoju różnorodności biologicznej  

R2A_W06 

K_W07 
Ma rozszerzoną wiedzę na temat roli zwierząt towarzyszących i 

dzikich w funkcjonowaniu i rozwoju obszarów wiejskich i miejskich 

R2A_W07 

K_W08 
Zna i rozumie wybrane akty prawne dotyczące zasad prawa 

autorskiego, własności przemysłowej i informacji patentowej 

R2A_W08 

K_W09 

Ma wiedzę dotyczącą tworzenia i rozwoju indywidualnej 

przedsiębiorczości w obszarze hodowli, chowu i ochrony zwierząt 

dzikich i towarzyszących 

R2A_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

Posiada umiejętność obserwacji, pomiaru, przeprowadzenia 

eksperymentu i analizy danych dotyczących różnych gatunków 

zwierząt 

R2A_U01 

K_U02 
Umie skutecznie komunikować się z różnymi podmiotami w celu 

uzyskania i przekazania informacji  

R2A_U02 

K_U03 

Stosuje właściwe metody informatyczne do gromadzenia i analizy 

informacji pochodzących z doświadczeń i obserwacji zwierząt wolno 

żyjących i towarzyszących 

R2A_U03 

K_U04 

Potrafi przygotować autorską propozycję rozwiązania problemu i 

wykonania zadania z zakresu dotyczącego zwierząt dzikich i 

towarzyszących człowiekowi 

R2A_U04 

K_U05 

Wnikliwie ocenia produkcję i jakość produktów żywnościowych i 

pasz w aspekcie zdrowia zwierząt i ludzi, oraz stanu środowiska 

naturalnego jak również wykazuje znajomość zastosowania 

specjalistycznych technik i ich optymalizacji w celu zaspakajania 

potrzeb zwierząt dzikich i towarzyszących  

R2A_U05 

K_U06 

Umie dobierać narzędzia, techniki i technologie w celu doskonalenia 

ochrony fauny a równocześnie wykorzystać cechy i zdolności 

zwierząt do poprawy jakości życia człowieka 

R2A_U06 

K_U07 

Ocenia wady i zalety podejmowanych działań w celu rozwiązywania 

problemów zawodowych, dla zdobycia i doskonalenia własnych 

kompetencji  

R2A_U07 

K_U08 

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych w 

zakresie utrzymania, hodowli i obserwacji zwierząt, w języku polskim 

i języku obcym (zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) 

R2A_U08 



K_U09 

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, z 

wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa z zakresu zoologii i 

hodowli zwierząt, w języku polskim i języku obcym (zgodnie z 

wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego) z wykorzystaniem różnych technik 

informacyjnych 

R2A_U09 

K_U10 

Ma umiejętności językowe w zakresie hodowli i ochrony zwierząt 

towarzyszących i dzikich, zgodne z wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

R2A_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz rozumie potrzebę 

nauczania i aktywizowania innych osób w zakresie ochrony świata 

zwierząt 

R2A_K01 

K_K02 
Potrafi pracować w zespole dostrzegając i promując własne zdolności 

oraz zdolności innych osób  
R2A_K02 

K_K03 Potrafi przygotować logiczny plan realizacji zadań R2A_K03 

K_K04 

Identyfikuje i rozstrzyga podstawowe dylematy związane z hodowlą, 

utrzymaniem, żywieniem, ochroną, stanem zdrowia i zachowaniem 

zwierząt  

R2A_K04 

K_K05 
Widzi konieczność zachowania dobrostanu zwierząt, wymogów 

produkcji pasz oraz ochrony środowiska  
R2A_K05 

K_K06 
Zna metody przewidywania, ograniczenia i/lub zapobiegania 

negatywnym skutkom działań w zakresie hodowli i ochrony zwierząt 

R2A_K06 

K_K07 

Dostrzega konieczność systematycznego i permanentnego rozwoju 

intelektualnego w zakresie ochrony i hodowli zwierząt dzikich i 

towarzyszących 

R2A_K07 

K_K08 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy R2A_K08 

 

 


