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Tabela odniesień efektów kierunkowych do ogólnych i obszarowych charakterystyk kształcenia  

 

nazwa kierunku studiów: Behawiorystyka zwierząt,  

poziom kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, profil kształcenia: 

ogólnoakademicki 

symbol 

 

kierunkowe efekty kształcenia odniesienie do 

charakterystyk 

kształcenia 

WIEDZA: absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu 

BZ2_W01 

 

rolę środowiska i genetyki w kontekście funkcjonowania 

organizmów, z uwzględnieniem problemów behawioralnych 

zwierząt oraz metody i wskaźniki służące do oceny 

behawioru i poziomu dobrostanu zwierząt 

O P7S_WG 

R P7S_WG 

BZ2_W02 

 

zakres stosowania metodologii badań, adekwatne metody 

statystyczne w badaniach behawioralnych, zna zasady 

dotyczące przygotowywania prac dyplomowych oraz 

rozumie znaczenie zasad etyki w badaniach naukowych 

O 
P7S_WG 

P7S_WK 

R P7S_WG 

BZ2_W03 

 

uwarunkowania etyczne, prawne i ekonomiczne ochrony i 

dobrostanu zwierząt, problem etyczny i prawny związany z 

zagrożonymi gatunkami zwierząt, wymogi dotyczące obrotu 

nimi oraz ich restytucji, problem ochrony własności 

intelektualnej i potrafi korzystać z informacji patentowych 

O P7S_WK 

R 
P7S_WG 

P7S_WK 

BZ2_W04 

 

możliwości wykorzystania zwierząt do różnych form 

użytkowania z uwzględnieniem ich specyfiki behawioralnej, 

możliwości i metody oceny stanu psychofizycznego zwierząt 

oraz konsekwencji tego stanu w odniesieniu do jakości życia 

człowieka 

O P7S_WG 

R P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi 
   

BZ2_U01 

wyszukiwać, twórczo wykorzystywać informacje z różnych 

źródeł z uwzględnieniem specyfiki kierunku, werbalnego, 

pisemnego i graficznego porozumiewania się z różnymi 

podmiotami, opracowywać prace pisemne w języku polskim 

i/lub jednym z obcych (angielski, francuski, niemiecki, 

rosyjski) z zakresu nauk behawioralnych z wykorzystaniem 

podstaw teoretycznych z różnych źródeł. 

O 

P7S_UW 
P7S_UK 

P7S_UO 

P7S_UU 

R P7S_UW 

BZ2_U02 

zaplanować, przeprowadzić i poddać analizie badania 

dotyczące dobrostanu i behawioru zwierząt, analizować 

problemy dobrostanu zwierząt w aspekcie środowiska ich 

życia oraz wpływu tych problemów na otoczenie, w tym 

człowieka 

O P7S_UW 

R P7S_UW 

BZ2_U03 

stosować zaawansowane techniki w zakresie oceny 

emocjonalnej zwierząt i modyfikacji behawioru, 

 

O P7S_UW 

R P7S_UW 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent jest gotów do 
   

BZ2_K01 

 

krytycznej oceny odbieranych treści i uznawania znaczenia 

wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych 
O P7S_KK 

R - 

BZ2_K02 

wypełniania zobowiązań społecznych w kontekście pracy 

behawiorysty, organizowania działalności na rzecz 

środowiska, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, i 

dostrzegania  możliwości zawodowego funkcjonowania na 

rynku pracy 

O P7S_KO 

R - 

BZ2_K03 

odpowiedzialnego wykonywania zawodu z uwzględnieniem 

zmieniających się potrzeb społecznych, rozwijania dorobku 

zawodu,  przestrzegania aspektu etycznego i prawnego 

zawodu behawiorysty, 

 

O 
P7S_KR 

 

R - 

Objaśnienie oznaczeń: 

O - odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 7. 

R-  odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 7 w obszarze 

nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 

 

 


