
Uchwała nr 8/2018-2019 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 23 listopada 2018 r. 

w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia  

na kierunku pielęgnacja zwierząt i animaloterapia 

Na podstawie §133 ust. 8 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w związku z art.  

205 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę –  Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1669), uchwala się co następuje :  

 

§1 

1. W Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie tworzy się studia pierwszego stopnia na  

kierunku pielęgnacja zwierząt i animaloterapia. 

2. Studia na kierunku pielęgnacja zwierząt i animaloterapia przyporządkowane są do 

dziedziny nauk rolniczych, dyscyplin naukowych:  

a) zootechnika i rybactwo (80%) – dyscyplina wiodąca, 

b) weterynaria (20%). 

§2 

1. Studia na kierunku pielęgnacja zwierząt i animaloterapia zwane dalej studiami 

prowadzić będzie Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.  

2. Studia realizowane będą jako studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 

w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. 

3. Opis efektów uczenia się stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

4. Opis efektów uczenia się dla studiów umożliwiających uzyskanie kompetencji 

inżynierskich stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

§3 

1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów, a studia niestacjonarne 

pierwszego stopnia trwają 8 semestrów. 
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2. Liczba zajęć dydaktycznych realizowanych na studiach stacjonarnych pierwszego 

stopnia wynosi 2400 godzin dydaktycznych.      

3. Liczba zajęć dydaktycznych realizowanych na studiach niestacjonarnych pierwszego 

stopnia wynosi 1440 godzin dydaktycznych.                                            

4. Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy inżynier. 

§4 

Kształcenie na studiach rozpocznie się od roku akademickiego 2019/2020. 

§5 

1. Wykonanie uchwały powierza się dziekanowi Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach 

i Biogospodarki. 

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje prorektor ds. studenckich i dydaktyki. 

§6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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