
Tabela 1. Efekty kształcenia na kierunku Bioinżynieria zwierząt (II°) i ich odniesienie do 

efektów obszarowych studiów rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 

 

Symbol 

efektu 
Kierunkowe efekty kształcenia 

Odniesienie do 

efektów kształcenia 

dla obszaru 

 WIEDZA  

K_W01 
ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych 

wykorzystywanych w bioinżynierii zwierząt 

R2A_W01 

K_W02 
ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną w 

zakresie bioinżynierii zwierząt 

R2A_W02 

K_W03 
ma pogłębioną wiedzę o roli i wadze zjawisk biofizycznych i 

biochemicznych  na tle uwarunkowań ekologicznych 

R2A_W03 

K_W04 

ma pogłębioną wiedzę z zakresu genetyki, biochemii, morfologii, 

fizjologii i nanobiotechnologii oraz ich znaczenia dla człowieka i 

środowiska przyrodniczego 

R2A_W04 

K_W05 

wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, 

narzędzi i materiałów stosowanych w procesach bioinżynieryjnych, 

pozwalających kształtować potencjał przyrody oraz poprawiać 

jakość życia człowieka 

R2A_W05 

K_W06 

ma rozszerzoną wiedzę o zasadach projektowania i genetycznego 

konstruowania organizmów dla realizacji procesów 

biotechnologicznych i zrównoważonego użytkowania 

różnorodności biologicznej oraz o jego zagrożeniach 

R2A_W06 

K_W07 

ma rozszerzoną wiedzę na temat wykorzystania osiągnięć 

bioinżynierii zwierząt dla zrównoważonego rozwoju społeczno-

gospodarczego 

R2A_W07 

K_W08 

zna zasady przygotowywania i pisania prac naukowych oraz 

metody zdobywania najnowszych informacji naukowych z 

wykorzystaniem zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i 

prawa autorskiego 

R2A_W08 

K_W09 

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu bioinżynierii 

zwierząt 

R2A_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

posiada umiejętność wyszukiwania, zbierania i gromadzenia 

informacji pochodzących z różnych źródeł oraz ich analizy i 

przetwarzania z wykorzystaniem odpowiednich technologii 

informatycznych i poszanowaniem praw autorskich 

R2A_U01 

K_U02 
umie komunikować się z różnymi podmiotami w celu uzyskania i 

przekazania informacji 

R2A_U02 

K_U03 

wykorzystuje poznane technologie informatyczne w celu  

pozyskania  informacji z zakresu bioinżynierii zwierząt oraz 

przetwarzania danych i prognozowania 

R2A_U03 

K_U04 

analizuje, syntetyzuje i prezentuje informacje z zakresu 

bioinżynierii zwierząt pozyskane podczas badań oraz z dostępnych 

baz danych  

R2A_U04 

K_U05 samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy zastosowania R2A_U05 



bioinżynierii zwierząt w produkcji żywności, zdrowiu zwierząt i 

ochronie środowiska 

K_U06 

posiada umiejętność doboru, modyfikacji i interpretacji typowych 

technik i technologii analizy instrumentalnej w odniesieniu do stanu 

homeostazy organizmów zwierzęcych i środowiska naturalnego 

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 nauk rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioinżynierii zwierząt, w języku polskim i języku angielskim 

(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 

bioinżynierii zwierząt,  w języku polskim i języku angielskim 

(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 bioinżynierii zwierząt, 

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 doskonalenia w 

zakresie wykonywanej pracy zawodowej 

R2A_K01 

K_K02 
współpracuje podczas realizacji projektów grupowych pełniąc 

różne role i szanuje pracę innych osób 

R2A_K02 

K_K03 

potrafi przygotować logiczny plan realizacji zadań i postępuje 

zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (ang. Good 

Laboratory Practice) 

R2A_K03 

K_K04 rozumie postępowanie zgodnie z zasadami bioetyki R2A_K04 

K_K05 

ma świadomość wpływu bioinżynierii zwierząt na kształtowanie i 

stan środowiska naturalnego oraz zdrowie zwierząt i człowieka 

 

R2A_K05 

K_K06 
wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje oraz ich 

skutki 

R2A_K06 

K_K07 
rozumie celowość pobudzania indywidualnej aktywności 

poznawczej oraz podnoszenia kompetencji zawodowych 

R2A_K07 

K_K08 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy R2A_K08 

 

 


