
Załącznik nr 4 do Uchwały nr 67/2020-2021 

Senatu UP w Lublinie z dnia 8 lipca 2021 r.   

 

Ogólna charakterystyka studiów 
 

1) nazwa kierunku studiów: weterynaria  
2) poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
3) profil kształcenia: ogólnoakademicki 
4) forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonare (11 semestrów) 
5) tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: lekarz weterynarii 
6) wskazanie dziedziny i dyscypliny naukowej: dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina 

weterynaria 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w 
sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 
poz.1818) 
 

2. Opis sylwetki absolwenta, obejmujący opis ogólnych efektów uczenia się, możliwości 
zatrudnienia (typowe miejsca pracy) oraz kontynuacji kształcenia przez absolwentów 
studiów:  

Ogólne efekty uczenia się są określone przez Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 17 lipca 2019 r, w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu lekarza weterynarii paragraf 2, załącznik  nr 2 do rozporządzenia. 

 
Efekty uczenia się są nabywane w ramach osiągania zasadniczych celów uczenia się, do 

których należą: 
1) zdobycie wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, dotyczącej: 

a) struktury i funkcjonowania organizmów zwierzęcych; 
b) chowu i hodowli zwierząt, 
c) istoty czynników chorobotwórczych i patogenezy chorób, 
d) działania i zasad stosowania leków, 
e) diagnostyki i terapii chorób zakaźnych i niezakaźnych, 
f) stosowanych technik chirurgicznych, 
g) weterynaryjnych aspektów ochrony zdrowia konsumenta według zasady „od pola do 

stołu” (from stable to table), 
h) uregulowań prawnych związanych z wykonywaniem tego zawodu; 

2) zdobycie umiejętności praktycznego stosowania nabytej wiedzy. 
3) przygotowanie się do pracy samodzielnej i w zespole, komunikacji z właścicielami 

zwierząt, formułowania opinii oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji; 
4) wykształcenie poczucia odpowiedzialności za innych członków zespołu, w tym 

podwładnych, oraz za pacjentów; 
5) nabycie nawyku i poczucia konieczności ustawicznego kształcenia i korzystania 

z umiejętności doświadczonych lekarzy weterynarii. 
 
Nabyte w procesie  uczenia się efekty w zakresie zajęć z grupy zajęć podstawowych: fizyki, 

chemii, biologii i matematyki stosowanej w naukach biologicznych dają absolwentowi 
przygotowanie do wykorzystania nabytej wiedzy przy rozwiązywaniu problemów 
występujących w procesie dalszej nauki.  



W ramach nabytych w procesie uczenia się efektów w zakresie zajęć z grupy zajęć 
kierunkowych: 
1) nauk podstawowych: anatomia (z histologią i embriologią), fizjologia, biochemia, 

genetyka, farmakologia, farmacja, toksykologia, patofizjologia, mikrobiologia, 

immunologia, epidemiologia i etyka zawodowa  absolwent opisuje i interpretuje 
podstawowe zasady i mechanizmy leżące u podstaw zdrowia zwierząt, chorób i terapii, 
od poziomu komórki przez narząd i od zwierzęcia do całej populacji zwierząt, a także 
wykazuje się wiedzą z zakresu prawidłowej struktury i funkcji, mechanizmów 
regulujących homeostazę, zmian patofizjologicznych w narządach i układach oraz 
mechanizmów biologicznych i farmakologicznych umożliwiających powrót do zdrowia, a 
także z zakresu biologii czynników zakaźnych powodujących choroby przenoszone między 
zwierzętami oraz antropozoonozy, z uwzględnieniem mechanizmów przenoszenia 
choroby oraz mechanizmów obronnych makroorganizmu; 

2) nauk klinicznych: położnictwo, patologia (z anatomią patologiczną), parazytologia, 
chirurgia ogólna z anestezjologią, zajęcia kliniczne dotyczące chorób wewnętrznych, 
zakaźnych, chirurgii i rozrodu zwierząt domowych, chorób drobiu i innych zwierząt, 
profilaktyka, radiologia, rozród i zaburzenia rozrodu, państwowa służba weterynaryjna 
i ochrona zdrowia publicznego, ustawodawstwo weterynaryjne i medycyna sądowa, 

postępowanie terapeutyczne i propedeutyka  absolwent wykazuje się wiedzą 
i umiejętnościami niezbędnymi do: przeprowadzania klinicznego badania pacjentów 
zgodnie z planem badania klinicznego, wnikliwej analizy objawów klinicznych i zmian 
anatomopatologicznych, zbierania, analizy i właściwej interpretacji danych klinicznych 
oraz wyników badań laboratoryjnych i dodatkowych, formułowania rozpoznania, 
z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej, podejmowania czynności terapeutycznych lub 
profilaktycznych, monitorowania stanu zdrowia stada w hodowli wielkotowarowej, 
podejmowania właściwych działań w przypadku stwierdzenia choroby podlegającej 
obowiązkowi zgłaszania; 

3) produkcji zwierzęcej: technologie w produkcji zwierzęcej, żywienie zwierząt, agronomia, 
ekonomika rolnictwa, chów i hodowla zwierząt, higiena weterynaryjna, etologia 

i ochrona zwierząt  absolwent wykazuje się wiedzą z zakresu chowu i hodowli zwierząt, 
z uwzględnieniem zasad żywienia zwierząt, zasad zachowania ich dobrostanu oraz zasad 
ekonomiki produkcji, zna sposoby zagospodarowywania i utylizacji produktów ubocznych 
i odpadów związanych z produkcją zwierzęcą; 

4) higieny żywności: inspekcja i kontrola środków żywienia zwierząt oraz środków 
spożywczych pochodzenia zwierzęcego, higiena i technologia żywności, kształcenie 
praktyczne (w tym w ubojniach i zakładach przetwórczych środków spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego)  absolwent: rozumie zasady ochrony zdrowia konsumenta, 
posiada umiejętność właściwego nadzoru nad produkcją środków spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego, zna normy, zasady i uwarunkowania technologii produkcji 
i utrzymania higieny procesu technologicznego oraz potrafi dokonywać interpretacji 
aktów prawnych regulujących właściwy nadzór weterynaryjny, potrafi przeprowadzać 
badania przed- i poubojowe oraz stosować systemy kontroli zgodne z procedurami 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – Systemu Analizy Zagrożeń 
i Krytycznych Punktów Kontroli; umiejętności te wymagają zaawansowanej, 
specjalistycznej wiedzy z zakresu patologii, mikrobiologii, parazytologii, farmakologii, 
toksykologii i epidemiologii. 

W ramach nabytych w procesie uczenia się efektów w zakresie zajęć dodatkowych:  



5) języka łacińskiego, języka obcego nowożytnego i przedmiotów humanistycznych  
absolwent potrafi umiejętnie biernie i czynnie posługiwać się lekarską nomenklaturą 
łacińską w stopniu niezbędnym do rozumienia i opisywania czynności lekarskich, stanu 
zdrowia zwierząt, chorób oraz stanów i zmian patologicznych oraz ma opanowaną bierną 
i czynną znajomość nowożytnego języka obcego w stopniu pozwalającym na 
komunikację i konsultacje na zaawansowanym poziomie z lekarzami weterynarii i innymi 
specjalistami z dyscyplin pokrewnych, w tym specjalistami z zagranicy;  

6) podstaw informatyki  absolwent zna i potrafi używać systemów informatycznych 
stosowanych do obsługi lecznicy, stada oraz do analizy sytuacji epizootycznej;  

7) wychowania fizycznego – absolwent posiada niezbędną sprawność fizyczną konieczną do 
pracy z niektórymi gatunkami zwierząt. 

 Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze państwowym i prywatnym: w 
inspekcji weterynaryjnej,  zakładach leczniczych dla zwierząt, weterynaryjnych laboratoriach 
diagnostycznych.  
 Absolwent ukierunkowany jest na dalszy rozwój własnych umiejętności zawodowych, 
doskonalenie swojego warsztatu dostosowując go do realiów społecznych i gospodarczych 
oraz przygotowany jest do podjęcia studiów III stopnia lub specjalizacyjnych studiów 
podyplomowych. 

 
 


