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Załącznik nr 4 
do uchwały  Senatu UPH Nr   56 /2012        

 
 

Efekty kształcenia dla kierunku zootechnika 
 
 

Nazwa kierunku zootechnika 

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia ogólnoakademicki 

Obszar/obszary kształcenia, w których 
umiejscowiony jest kierunek studiów: obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 

Dziedzina/dziedziny nauki i 
dyscyplina/dyscypliny naukowe, do 
których odnoszą się efekty 
kształcenia: 

Dziedzina - nauki rolnicze 
Dyscyplina - zootechnika 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku 

zootechnika 
 

absolwent zdobywa 
Symbol 

WIEDZA 

Odniesienie 
do 

obszarowych 
efektów 

kształcenia 

K_W01 ma podstawową wiedzę z zakresu botaniki, fizjologii roślin, 
zoologii, fizjologii zwierząt 

R1A_W01 
InzA_W01 

K_W02 zna właściwości pierwiastków wybranych związków 
organicznych i nieorganicznych R1A_W01 

K_W03 zna sprzęt, oprogramowanie służące do przesyłania, 
prezentowania i zabezpieczania informacji 

R1A_W01 
InzA_W05 

K_W04 zna podstawowe pojęcia, regulacje prawne i ekonomiczne 
dotyczące działalności gospodarczej 

R1A_W02 
InzA_W03 

K_W05 zna główne cechy gospodarki rynkowej i funkcjonowania 
przedsiębiorstw 

R1A_W02 
R1A_W09 
InzA_W04 

K_W06 rozumie znaczenie bioróżnorodności świata zwierząt  
w przyrodzie i dla hodowli 

R1A_W03 
R1A_W06 

K_W07 zna podstawowe zagadnienia związane z produkcją roślinną R1A_W03 
InzA_W02 

K_W08 ma podstawową wiedzę z zakresu technologii i systemów 
utrzymania zwierząt 

R1A_W03 
InzA_W05 

K_W09 
posiada wiedzę z zakresu oceny surowców pochodzenia 
zwierzęcego 
 

R1A_W03 
InzA_W04 

K_W10 zna podstawowe typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich R1A_W04 
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K_W11 rozumienie znaczenie mikroorganizmów dla efektów produkcji 
zwierzęcej 

R1A_W04 
InzA_W02 

K_W12 rozumie funkcjonowanie organizmów zwierząt na poziomie 
komórkowym R1A_W04 

K_W13 zna fizjologiczne i produkcyjne potrzeby zwierząt 
hodowlanych 

R1A_W04 
InzA_W02 

K_W14 zna podstawy genetyki populacji, zasady dziedziczenia cech R1A_W04 

K_W15 
zna podstawowe metody oceny wartości użytkowej i 
hodowlanej oraz zasady prowadzenia selekcji, kojarzeń 
i krzyżowania zwierząt 

R1A_W05 

K_W16 ma podstawową wiedzę z zakresu żywienia zwierząt R1A_W05 
InzA_W06 

K_W17 ma podstawową wiedzę z zakresu zoohigieny R1A_W06 

K_W18 rozumie znaczenie jakości surowców i produktów zwierzęcych  R1A_W06 
R1A_W05 

K_W19 rozumie  znaczenie produkcji zwierzęcej dla gospodarki 
narodowej  

R1A_W06 
R1A_W05 
InzA_W03 

K_W20 rozumie rolę systemów społeczno-gospodarczych dla 
podnoszenia efektywności produkcji zwierzęcej 

R1A_W07 
InzA_W03 

K_W21 zna organizację gospodarstwa rolniczego i jego wpływ na 
rozwój obszarów wiejskich R1A_W07 

K_W22 
ma przygotowanie do doskonalenia pracy zawodowej na 
różnych stanowiskach,  samodzielnego poszerzania i 
pogłębiania  wiedzy oraz zna zasady etyki zawodowej 

R1A_W08 

K_W23 posiada umiejętności do prowadzenia własnego 
gospodarstwa rolnego 

R1A_W09 
InzA_W04 

K_W24 ma wiedzę z zakresu organizacji pracy i planowania w 
gospodarstwach rolnych 

R1A_W09 
InzA_W04 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 
potrafi dostosować technologię produkcji zwierzęcej do 
określonych warunków środowiskowych i uwarunkowań 
ekonomiczno-społecznych 

R1A_U01 

K_U02 potrafi wykorzystywać normy żywienia zwierząt R1A_U01 

K_U03 potrafi dokonywać zmian profilu produkcji w zależności od 
efektywności ekonomicznej 

R1A_U01 
InzA_U05 

K_U04 potrafi posługiwać się wskaźnikami z ekonomiki i organizacji 
rolnictwa 

R1A_U01 
InzA_U04 

K_U05 
potrafi przeprowadzić kalkulację rolniczą, obliczyć koszty 
jednostkowe produkcji zwierzęcej, dochód i wskaźniki 
efektywności gospodarowania 

R1A_U01 
InzA_U04 

K_U06 potrafi mówić o zagadnieniach zootechnicznych potocznym, 
zrozumiałym językiem R1A_U02 

K_U07 potrafi precyzyjnie zadawać pytania służące pogłębieniu 
zrozumienia wiedzy zootechnicznej R1A_U02 

K_U08 umie dobrać odpowiednie narzędzia informatyczne do 
realizacji własnych zadań  

R1A_U03 
InzA_U01 
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K_U09 potrafi dobrać środki i narzędzia do zajęć wykorzystując 
technologię informatyczną  

R1A_U03 
InzA_U01 

K_U10 potrafi zaprojektować budynki inwentarskie R1A_U04 
InzA_U08 

K_U11 potrafi opracować preliminarz pasz dla zwierząt 
gospodarskich 

R1A_U04 
InzA_U08 

K_U12 potrafi zaprojektować obrót stadem hodowlanym R1A_U04 
InzA_U08 

K_U13 
ma umiejętność przeprowadzenia podstawowych procedur 
związanych z produkcją zwierzęcą opartych na analizach 
chemicznych, biologicznych i fizycznych  

R1A_U04 
InzA_U02 

K_U14 
posiada umiejętność realizacji technik i technologii 
stosowanych w chowie i hodowli wybranych zwierząt 
gospodarskich  

R1A_U05 

K_U15 posiada umiejętność wykorzystania typowych  technik 
stosowanych w hodowli  

R1A_U05 
InzA_U06 

K_U16 
potrafi podejmować standardowe działania związane z 
żywieniem zwierząt, rozrodem, i oceną zwierząt oraz 
pozyskiwaniem od nich surowców 

R1A_U06 
InzA_U08 

K_U17 ma podstawy wiedzy służące obsłudze sprzętu rolniczego i 
specjalistycznych urządzeń w obiektach hodowlanych 

R1A_U06 
InzA_U07 

K_U18 posiada umiejętności związane z różnymi technologiami 
odchowu młodych zwierząt  

R1A_U06 
InzA_U03 

K_U19 
ma umiejętności przygotowania prac inżynierskich w języku 
polskim z wykorzystaniem podstawowych materiałów 
źródłowych 

R1A_U08 

K_U20 potrafi przygotować ustną prezentację dotyczącą zagadnień 
zootechnicznych R1A_U09 

K_U21 korzysta na poziomie podstawowym z literatury w języku 
obcym R1A_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 zna zasób własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego 
kształcenia się 

R1A_K01 
InzA_K01 

K_K02 potrafi samodzielnie wyszukiwać informacji w literaturze i 
źródłach elektronicznych 

R1A_K01 
InzA_K02 

K_K03 potrafi precyzyjnie formułować pytania służące pogłębieniu 
własnej wiedzy R1A_K02 

K_K04 potrafi pracować zespołowo oraz organizować zajęcia w 
podgrupach ćwiczeniowych   R1A_K02 

K_K05 potrafi ustalić hierarchię ważności celów realizowanych 
zadań 

R1A_K03 
InzA_K02 

K_K06 potrafi wykazać się uczciwością i sumiennością w pracy 
zawodowej R1A_K04 

K_K07 potrafi rozwiązywać problemy pojawiające się w trakcie 
pracy zawodowej R1A_K05 

K_K08 
ma świadomość etyki wykonywanego zawodu i potrzebę 
odpowiedzialności za jakość żywności, dobrostanu oraz 
ochrony środowiska 

R1A_K06 
InzA_K01 

K_K09 ma świadomość wpływu intensywnej produkcji na 
środowisko naturalne R1A_K07 
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K_K10 zna potrzebę stałego pogłębiania wiedzy zawodowej R1A_K08 

K_K11 potrafi myśleć i działać  w sposób przedsiębiorczy R1A_K08 
InzA_K02 

 
Studia II stopnia 
 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku 

zootechnika 
 

absolwent zdobywa 
Symbol 

WIEDZA 

Odniesienie 
do 

obszarowych 
efektów 

kształcenia 

K_W01 ma wiedzę z zakresu obsługi finansowej wsi, strategii 
zarządzania w skali mikro- i makroprzedsiębiorstw rolnych 

R2A_W01 
InzA_U01 

K_W02 ma wiedzę dotyczącą księgowości, rachunkowości w zakresie 
obszarów przedsiębiorstw rolnych R2A_W01 

K_W03 ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, 
statystyki matematycznej, podstaw doświadczalnictwa R2A_W02 

K_W04 ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nowoczesnych  metod i 
technik hodowli i chowu zwierząt 

R2A_W03 
InzA_U02 
InzA_U05 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę z zakresu biotechnologii rozrodu R2A_W04 

K_W06 ma wiedzę z zakresu procesów rozwoju organizmów żywych R2A_W04 
InzA_U05 

K_W07 ma rozszerzoną wiedzę z zakresu technik genetyki 
molekularnej R2A_W05 

K_W08 ma wiedzę z zakresu obrotu produktami pochodzenia 
zwierzęcego R2A_W05 

K_W09 ma wiedzę z zakresu systemów kontroli jakości żywności R2A_W05 
InzA_U03 

K_W10 ma świadomość współzależności między produkcją 
przemysłową a stanem środowiska R2A_W06 

K_W11 ma świadomość konieczności utrzymania dobrostanu zwierząt 
i efektywności ich produkcji R2A_W06 

K_W12 rozumie konieczność utrzymania bioróżnorodności zwierząt 
i konieczności restytucji ginących gatunków R2A_W06 

K_W13 zna zasady wykorzystania programów rolno-środowiskowych R2A_W07 

K_W14 
ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego oraz umie korzystać 
z informacji patentowej 

R2A_W08 
InzA_U03 

K_W15 zna podstawowe zasady ekonomiki produkcji zwierzęcej 
i regulacje prawne działalności gospodarczej i rolniczej 

R2A_W09 
InzA_U04 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 potrafi wyszukać i właściwie wykorzystać informacje 
pochodzące z różnych źródeł właściwych dla studiów 

R2A_U01 
InzA_U01 
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zootechnicznych 

K_U02 posiada umiejętność porozumiewania się z różnymi 
podmiotami w przedsiębiorstwach rolnych 

R2A_U02 
InzA_U02 
InzA_U04 

K_U03 potrafi zastosować technologie informatyczne w zootechnice R2A_U03 
InzA_U03 

K_U04 wykonuje samodzielnie zadania projektowe z zakresu hodowli 
zwierząt i potrafi samodzielnie przeprowadzić ich analizę 

R2A_U04 
InzA_U05 
InzA_U06 

K_U05 zna systemy kontroli jakości i prawo żywnościowe R2A_U05 

K_U06 wykazuje znajomość specjalistycznych technik produkcji 
zwierzęcej i ich optymalizacji R2A_U05 

K_U07 
potrafi wykorzystać systemy chowu i hodowli zwierząt 
sprzyjające kształtowaniu krajobrazu i środowiska 
przyrodniczego 

R2A_U06 
InzA_U05 
InzA_U07 

K_U08 potrafi organizować pracę hodowlaną oraz oceniać wady 
 i zalety podejmowanych decyzji 

R2A_U07 
InzA_U08 

K_U09 umie przygotować prace pisemne z zakresu nauk 
zootechnicznych R2A_U08 

K_U10 potrafi przygotować wystąpienie ustne w zakresie nauk 
zootechnicznych R2A_U09 

K_U11 
zna języki na poziomie biegłości B2+ oraz posiada 
umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym  
z zakresu rolnictwa i zootechniki 

R2A_U010 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 zna zasób własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego 
kształcenia się R2A_K01 

K_K02 potrafi współdziałać w grupie przyjmując role organizatora 
bądź wykonawcy 

R2A_K02 
InzA_K02 

K_K03 potrafi właściwie zdefiniować cele realizowanych 
samodzielnie bądź grupowo zadań 

R2A_K03 
InzA_K02 

K_K04 
ma świadomość, że odpowiada za prawidłowość procesów 
produkcji, dobrostanu zwierząt, jakości produktów, ochronę 
środowiska naturalnego 

R2A_K04 
R2A_K05 

K_K05 jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych R2A_K06 
InzA_K01 

K_K06 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 
R2A_K07 
R2A_K08 
InzA_K02 

K_K07 umie zmierzyć się z problemami powstałymi w procesie 
produkcji 

R2A_K07 
R2A_K08 

 
 
 


