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Studia I stopnia 

Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych oraz 

specjalistyczną wiedzę z zakresu etologii i dobrostanu zwierząt oraz warunków ich utrzymania 

i użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem metod kształtowania behawioru zwierząt. 

Absolwenci są przygotowani do pracy ze zwierzętami w oparciu o pogłębioną wiedzę z zakresu 

rozpoznawania, analizy i interpretacji podstawowych grup zachowań zwierząt należących do 

różnych taksonów, uzupełnioną umiejętnościami praktycznymi. Posiadają również kompetencje 

w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów behawioralnych, tworzenia optymalnych 

warunków utrzymania, użytkowania i szkolenia zwierząt oraz odpowiedzialnego kształtowania 

relacji człowiek-zwierzę, ze szczególnym uwzględnieniem terapeutycznego użytkowania zwierząt. 

Poznanie w teorii i praktyce zagadnień z psychologii w połączeniu z interdyscyplinarną wiedzą 

biologiczną i humanistyczną umożliwia absolwentowi podejmowanie optymalnych działań 

w relacjach międzyludzkich oraz międzygatunkowych, co pozwala na świadome unikanie 

antropomorfizacji zwierząt lub ich uprzedmiotowiania, a tym samym w działalności zawodowej 

ukierunkowuje postępowanie absolwenta na zapewnienie dobrostanu zwierząt na możliwie 

najwyższym poziomie. Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości 

B2 ESOKJ. 

Nabyta kwalifikacja umożliwia absolwentom pracę zawodową w ramach prowadzonej przez 

siebie działalności gospodarczej w obszarze doradztwa w zakresie postępowania ze zwierzętami, 

ich szkolenia, rozwiązywania problemów behawioralnych, prowadzenia terapii z udziałem 

zwierząt, hotelu lub salonu pielęgnacji dla zwierząt oraz innych form sprawowania nad nimi 

opieki. Absolwenci mają również możliwość zatrudnienia przede wszystkim w sektorze 

prywatnym oferującym usługi w w/w obszarach. Absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy 

w administracji samorządowej i jednostkach podlegających resortowi rolnictwa w Polsce i UE 

oraz w szeroko pojętym otoczeniu rolnictwa i produkcji zwierzęcej. Kwalifikacja umożliwia 

absolwentom również pracę w jednostkach naukowo-badawczych, zwierzętarniach, ogrodach 

zoologicznych, fermach i innych podmiotach zajmujących się planowaniem i realizacją produkcji 

zwierzęcej, jednostkach audytujących poziom dobrostanu zwierząt, placówkach ochrony 

przyrody i ochrony zwierząt, służbach nadzorujących lub kontrolujących podmioty utrzymujące 

zwierzęta, a także w schroniskach dla zwierząt. 

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu etologii, psychologii i dobrostanu 

zwierząt, funkcjonowania zwierząt w różnorodnym środowisku oraz optymalizacji warunków ich 

utrzymania i użytkowania z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. 

 



Studia II stopnia 

Absolwent posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów I stopnia, wiedzę z zakresu etologii 

i psychologii zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z zakresu fizjoterapii zwierząt, 

dokumentacji audiowizualnej zachowania zwierząt, analizy ankiet. Dysponuje wiedzą teoretyczną 

i nabytymi umiejętnościami praktycznymi (planowanie i analiza doświadczeń, prowadzenie badań 

behawioralnych, diagnostyka laboratoryjna, diagnostyka zaburzeń behawioralnych i modyfikacji 

zachowań), pozwalającymi na opis i wyjaśnianie zachowania zwierząt oraz procesów i zjawisk 

zachodzących w przyrodzie. Absolwent wykazuje się wiedzą teoretyczną i praktyczną obejmującą 

metody doświadczalne stosowane w badaniach naukowych w zakresie etologii i psychologii 

zwierząt. Korzysta z umiejętności autoprezentacji w pracy zawodowej. Zdobyta kwalifikacja 

przygotowała go do pracy z klientami - właścicielami zwierząt. Absolwent wykazuje się 

znajomością języka obcego na poziomie B2+. 

Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach usługowych z zakresu doradztwa, 

rozwiązywania problemów behawioralnych zwierząt oraz firmach zajmujących się szkoleniem, 

chowem i hodowlą zwierząt; w jednostkach naukowo-badawczych, instytutach branżowych, 

laboratoriach badawczych i diagnostycznych w zakresie podstawowej analityki i podstawowych 

prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny; w przemyśle, administracji, placówkach 

ochrony przyrody i ochrony zwierząt, służbach nadzorujących lub kontrolujących podmioty 

utrzymujące zwierzęta, ogrodach zoologicznych, schroniskach, ośrodkach szkolenia zwierząt. 

Absolwent przygotowany jest również do założenia własnej działalności gospodarczej w zakresie 

doradztwa i opieki nad zwierzętami. Może również podjąć pracę w jednostkach podlegających 

resortowi rolnictwa w Polsce i Unii Europejskiej oraz w szeroko pojętym otoczeniu rolnictwa 

i produkcji zwierzęcej. 

Program studiów uwzględnia wszystkie sfery działalności specjalistycznej w sektorach rolnym 

i usługowym; jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania społeczno-

ekonomiczne, a także potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnych. Absolwent jest wyposażony 

w kompetencje zgodne z oczekiwaniami i potrzebami rynku pracy. 


