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Opis efektów uczenia się w odniesieniu do charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia 

się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji umożliwiających 

uzyskanie kompetencji inżynierskich.  

 

Nazwa kierunku studiów: hipologia i jeździectwo 

Poziom: pierwszy 

Profil: ogólnoakademicki 

    Symbol  

Efekty uczenia się umożliwiające uzyskanie 

kompetencji  inżynierskich 
 

Odniesienie do charakterystyki 

drugiego stopnia efektów 

uczenia się dla kwalifikacji 

umożliwiających uzyskanie 

kompetencji inżynierskich 

WIEDZA 

absolwent zna i rozumie 

HJ1_W03 

 

zasady ekonomiki i zarządzania ośrodkami 

utrzymującymi konie posiadając 

podstawową wiedzę z zakresu stosowania 

metod, technik, narzędzi, materiałów, 

sprzętu, funkcjonowania urządzeń, maszyn, 

obiektów oraz utrzymania niezbędnej 

infrastruktury wykorzystywanej w hodowli 

i użytkowaniu koni oraz innych zwierząt 

gospodarskich 

P6S_WG 

HJ1_W05 

 

różnorodne technologie, metody, formy 

użytkowania koni i ich treningu mające na 

celu poprawę jakości życia człowieka oraz 

przydatne w aspekcie kształtowania i 

ochrony środowiska  

P76_WG 

HJ1_W09 

 

podstawowe uwarunkowania dotyczące 

ochrony własności intelektualnej, etyczne i 

prawne, dotyczące procesów społecznych 

oraz ma wiedzę z zakresu technologii 

informatycznej, którą posługuje się w 

procesie samokształcenia i rozwijania 

własnej przedsiębiorczości. 

P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

absolwent potrafi: 

HJ1_U01 

 

stosować podstawowe technologie 

informatyczne (w tym ICT) w studiach nad 

końmi, dokonywać interpretacji 

uzyskanych informacji, wyciągać wnioski, 

opiniować oraz prowadzić dyskusję na 

temat zawartych w nich treści 

porozumiewając się z różnymi podmiotami 

w formie pisemnej, słownej i graficznej 

P6S_UW 

HJ1_U02 

 

wykonać pod kierunkiem opiekuna 

naukowego proste zadanie badawcze lub 

projektowe dotyczące pracy hodowlanej 

P6S_UW 



 

2/2 

 

nad końmi, ulepszenia warunków ich 

wychowu i użytkowania, stosując metody 

eksperymentalne z wykorzystaniem sprzętu 

laboratoryjnego oraz prostych obliczeń 

chemicznych, biochemicznych i analiz 

laboratoryjnych 

HJ1_U07 

 

prowadzić działalność hodowlaną, 

rekreacyjną, turystyczną lub sportową w 

ośrodku utrzymującym konie z 

zachowaniem zasad BHP, a także udzielać 

pierwszej pomocy przedmedycznej  

P6S_UU 

HJ1_U08 

 

planować hodowlę zwierząt w 

gospodarstwie i przemyśle rolnym oraz 

prowadzić działania w ramach rolnictwa 

ekologicznego i leśnictwa z 

wykorzystaniem koni jako siły roboczej 

P6S_UO 

HJ1_U09 

 

przystosować istniejącą infrastrukturę do 

potrzeb hodowli i użytkowania koni 

proponując adekwatne rozwiązania 

P6S_UW 

 

 


