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Senatu UP w Lublinie z dnia 20 stycznia 2023 r.   

 

Opis efektów uczenia się  
 

Opis efektów uczenia się dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Hipologia i jeździectwo 

Poziom : studia drugiego stopnia 

Profil: ogólnouczelniany 

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.  
 

Tabela 1. 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: 

HJ2_W01 

 

w pogłębionym stopniu fizjologię koni niezbędną do 

zrozumienia procesów wysiłkowych i innych 

zagadnień związanych z utrzymaniem oraz 

specjalistycznym treningiem koni podczas różnych 

form eksploatacji służących poszerzaniu oferty usług 

konnych oraz proponowaniu nowych miejsc pracy 

P7S_WG 

HJ2_W02 

 

w pogłębionym stopniu zagadnienia związane z pracą 

hodowlaną i biotechnikami rozrodu celem prowadzenia 

wyspecjalizowanej hodowli koni i zwierząt 

gospodarskich, w tym objętych programem ochrony 

zasobów genetycznych  

P7S_WG 

HJ2_W03 

 

w pogłębionym stopniu rolę środowiska naturalnego 

oraz jego zrównoważanego wykorzystania i wpływu  

na prowadzenie działalności hodowlanej i usługowej 

P7S_WG 

HJ2_W04 

 

w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu ochrony 

zdrowia, chorób i dobrostanu koni niezbędne przy ich 

wyspecjalizowanej hodowli i zaawansowanym 

użytkowaniu 

P7S_WG 

HJ2_W05 

 

w pogłębionym stopniu zasady utrzymania urządzeń i 

tworzenia infrastruktury niezbędnej w hodowli i 

użytkowaniu koni, wykorzystując przy tym wiedzę 

informatyczną przydatną do analizy wyników 

przeprowadzonych eksperymentów, tworzenia 

specjalistycznych baz danych oraz prowadzenia 

działalności usługowej 

P7S_WG 

HJ2_W06 

 

w pogłębionym stopniu zagadnienia dotyczące 

ekonomii, marketingu i prawa rolnego, pozwalające na 

P7S_WK 
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zarządzanie przedsiębiorstwem rolnym i prowadzenie 

działalności usługowej z wykorzystaniem potencjału i 

rozwoju obszarów wiejskich w aspekcie hodowli 

zwierząt nastawionej na zrównoważone użytkowanie 

środowiska przyrodniczego 

HJ2_W07 

 

w pogłębionym stopniu aspekty etyczne i prawne 

związane z wykonywaniem zawodu niezbędne do 

rozwoju własnych kompetencji społecznych oraz 

pozwalające na właściwe traktowanie ludzi i zwierząt 

P7S_WK 

HJ2_W08 

 

prowadzenie różnorodnych kierunków badań 

hipologicznych w Polsce i na świecie, także w 

powiązaniu z innymi dziedzinami  

P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

absolwent potrafi:   

HJ2_U01 

 

stosować technologie informatyczne (w tym ICT) w 

studiach nad końmi, samodzielnie planować, 

przeprowadzać i oceniać poprawność wykonanego za 

pomocą metod eksperymentalnych zadania 

badawczego dotyczącego hodowli koni, doskonalenia 

warunków ich wychowu i użytkowania, a także 

dokonywać interpretacji uzyskanych informacji, 

wyciągać wnioski, opiniować opracowania. 

PS7_UW 

HJ2_U02 

 

rozpoznać objawy zaburzenia stanu zdrowia koni, a 

także udzielić im pierwszej pomocy, dostosować 

odpowiednie zabiegi służące odnowie biologicznej, jak 

również wykonać niektóre badania wysiłkowe w celu 

określenia stopnia zaawansowania treningowego 

organizmu koni oraz zinterpretowania uzyskanych w 

tym zakresie wyników 

PS7_UW 

HJ2_U03 

 

samodzielnie planować i przeprowadzać eksperymenty 

i symulacje z zakresu hipologii, kierować 

wyspecjalizowanym użytkowaniem koni wybierając i 

stosując właściwą metodę oraz narzędzia, a także 

krytycznie ocenić funkcjonowanie sprzętu, urządzeń i 

obiektów proponując przy tym odpowiednie 

rozwiązania 

PS7_UU 

HJ2_U04 

 

poszerzając ofertę świadczonych usług, w różnorodny 

sposób  użytkować konie oraz sędziować konkursy 

jeździeckich dyscyplin poza olimpijskich.  

PS7_UW 

HJ2_U05 

 

organizować zrównoważoną turystykę konną poprzez 

posiadanie umiejętności kierowania zespołem  oraz 

prowadzić i profilować działalność gospodarstwa 

agroturystycznego  w kierunku hodowli i eksploatacji 

koni, posługując się przepisami prawnymi w celu 

uzyskania funduszy na prowadzoną działalność 

PS7_UO 

HJ2_U06 

 

stosować metody ochrony zasobów genetycznych 

zagrożonych populacji zwierząt  oraz doskonalić 

warunki hodowli, utrzymania i użytkowania zwierząt 

zapewniając im dobrostan, w tym higienę , jak również 

wykorzystując biotechniki stosowane w pracy 

PS7_UW 
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hodowlanej 

HJ2_U07 

 

przygotować prace pisemne i prezentacje ustne z 

zakresu hipologii oraz innych dziedzin, interpretować 

wyniki przeprowadzonych eksperymentów lub 

symulowanej działalności usługowej, jak również 

prowadzić debatę, dyskutować i ocenić różne 

stanowiska  

PS7_UK 

HJ2_U08 komunikować się w języku obcym na poziomie B2+ w 

mowie i piśmie w sytuacjach życia codziennego i w 

środowisku zawodowym, czytać ze zrozumieniem i 

analizować obcojęzyczne teksty źródłowe w zakresie 

reprezentowanej dyscypliny naukowej 

PS7_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

absolwent jest gotów do: 

HJ2_K01 pogłębiania wiedzy hipologicznej i doskonalenia 

umiejętności zawodowych przez całe życie, 

uwzględniając przy tym krytyczną ocenę odbieranych 

treści 

PS7_KK 

HJ2_K02 

 

odpowiedzialnego pełnienia funkcji zawodowych, 

ustalania harmonogramu pracy, określania priorytetów, 

dotrzymywania terminów oraz przejmowania funkcji 

kierowniczych, eksperckich i wykonawczych podczas 

zespołowej pracy przy koniach, a także rozwijania 

dorobku i szerzenia etosu wykonywanego zawodu 

PS7_KR 

HJ2_K03 

 

wypełniania zobowiązań społecznych, zawodowej i 

etycznej odpowiedzialności za prawidłową i 

bezpieczną eksploatację koni, dbałości o dobrostan 

zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska 

naturalnego poprzez poszukiwanie innowacyjnych i 

przedsiębiorczych rozwiązań  dylematów związanych z 

wykonywaniem zawodu 

PS7_KO 

 


