
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 100/2018-2019 

Senatu UP w Lublinie z dnia 28 czerwca 2019 r.  

 

 

                                                                   

 

Opis efektów uczenia się dla kierunku studiów  

Nazwa kierunku studiów: Behawiorystyka zwierząt 

Poziom: studia drugiego stopnia  

Profil : ogólnoakademicki 

Dyscyplina naukowa wiodąca: zootechnika i rybactwo (100%) 

 

Opis efektów uczenia się uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla 

poziomu 7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 64 i 1010 z późn. zm.) oraz charakterystyki drugiego 

stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy.  

 

Opis efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Symbole 

efektów 

uczenia się 

dla kierunku 

studiów 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyki 
drugiego stopnia 

efektów uczenia 

się PRK 

WIEDZA 

absolwent zna i rozumie: 

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 

P7S_WG 

BZ2_W02 

 

zagadnienia z zakresu stosowania metodologii badań, 

adekwatnych metod statystycznych w badaniach 

behawioralnych, zna zasady dotyczące przygotowywania prac 

dyplomowych oraz rozumie znaczenie zasad etyki w badaniach 

naukowych 

P7S_WG 

P7S_WK 

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 

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 

P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

absolwent potrafi: 



 

2/2 
 

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. 

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 

P7S_UW 

BZ2_U03 

stosować zaawansowane technik w zakresie oceny emocjonalnej 

zwierząt i modyfikacji behawioru, 

 

P7S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

absolwent jest gotów do: 
  

BZ2_K01 

 

krytycznej oceny odbieranych treści i uznawania znaczenia 

wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych 
P7S_KK 

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 

P7S_KO 

BZ2_K03 

odpowiedzialnego wykonywania zawodu z uwzględnieniem 

zmieniających się potrzeb społecznych, rozwijania dorobku 

zawodu,  przestygania etycznego i prawnego aspekty zawodu 

behawiorysty, 

 

P7S_KR 

 

 

 

 


