Oferta dydaktyczna na rok akademicki 2014/2015

ZOOTECHNIKA
Studia I stopnia
(3,5 roku; inżynierskie)

Studia II stopnia
(1,5 roku; magisterskie)

Studia III stopnia
(4 lata; doktorskie)

•
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•
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Agrokonsulting
Hipologia
Hodowla zwierząt
Ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych

•
•
•
•
•

Agrokonsulting
Hipologia
Hodowla zwierząt
Ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych
Terapeutyczne i hobbystyczne użytkowanie zwierząt
(studia dzienne)

• dyscyplina: zootechnika

Kierunek zootechnika posiada długoletnią tradycję
kształcenia i prowadzenia działalności naukowej w tym
obszarze; dysponuje doskonałą kadrą nauczycieli
akademickich w tym profesorów, których osiągnięcia
naukowe znane są i cenione   w skali ogólnopolskiej;
absolwenci kierunku zajmują eksponowane stanowiska  
w szeregu firmach krajowych i zagranicznych, są
właścicielami wzorcowych gospodarstw rolnych.
Oferta dydaktyczna na kierunku zootechnika na
Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach
w odróżnieniu do oferty innych uczelni w regionie jest
bardzo bogata i dostosowana do oczekiwań studentów.
Ponadto umożliwia zdobycie pełnego wykształcenia na
poziomie wyższym tj. od inżyniera aż po stopień doktora
nauk w dyscyplinie zootechnika !!!

www.wp.uph.edu.pl
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ZOOTECHNIKA
Specjalności na kierunku Zootechnika
Ukończenie specjalności agrokonsulting daje gruntowne interdyscyplinarne przygotowanie z zakresu doradztwa rolniczego. Absolwent
zdobędzie umiejętności i kompetencje w rozwiązywaniu problemów natury merytorycznej, organizacyjnej, marketingowej związanej z produkcją i obrotem produktami rolnymi na rynku wewnętrznym i globalnym.
Ukończenie specjalności hipologia daje kompleksowe przygotowanie
z zakresu użytkowania koni. Część praktyczna zajęć realizowana będzie
w oparciu o istniejący na Uczelni Ośrodek Jeździecki. Specjalista hipologii
zdobędzie umiejętności w zakresie nowatorskich form i sposobów wykorzystania koni oraz ich utrzymania i pielęgnacji.
Specjalność hodowla zwierząt umożliwia gruntowne przygotowanie z zakresu chowu i hodowli zwierząt gospodarskich. Studia na tej
specjalności umożliwią zdobycie umiejętności i kompetencji w zakresie
technologii produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ekonomicznych
i ekologicznych aspektów wytwarzania i zagospodarowania produktów
pochodzenia zwierzęcego.
Absolwenci specjalności ocena i wykorzystanie produktów
zwierzęcych uzyskają szerokie przygotowanie w zakresie obrotu
i handlu zwierzętami, zasad wykorzystania, standaryzacji i oceny surowców zwierzęcych oraz technologii ich przechowywania i przetwarzania.
Nowa specjalność terapeutyczne i hobbystyczne użytkowanie zwierząt umożliwi zapoznanie się z elementami profesjonalnych
hodowli, obsługi i przygotowania do użytkowania wybranych gatunków
zwierząt w służbie człowiekowi i towarzyszących w jego życiu, ze szczególnym uwzględnieniem psów, kotów i ptaków. Absolwent uzyska kompetencje do podjęcia pracy w charakterze specjalisty w zakresie: profesjonalnych hodowli, przygotowania i obsługi zwierząt użytkowanych
terapeutycznie, hobbystycznie, rekreacyjnie, w służbach (policja, straż,
służby ratunkowe i celne), jako zooterapeuty, czy zoopsychologa.

Zasady rekrutacji:
Rejestracja internetowa
irk.uph.edu.pl
Szczegółowe terminy rekrutacji
na stronie internetowej wydziału
www.wp.uph.edu.pl
tel. 25 643 1364, 25 643 1353
ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce

