Kandydat powinien posiadać świadectwo maturalne oraz zaświadczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku. Ze względu
na to, że literatura przedmiotu jest łatwiej dostępna w języku angielskim
zaleca się, aby kandydat na I stopniu studiów kierunku „Pielęgnacja
zwierząt i animaloterapia” znał język angielski na poziomie A2.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
! z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej
zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej
stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów
zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
! z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości.
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów
objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe
z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
! laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od
tematyki konkursu
lub olimpiady uwzględnia się zasady
preferencyjne.

KIERUNEK UNIKATOWY

PIELĘGNACJA ZWIERZĄT
I ANIMALOTERAPIA

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy
nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka
i astronomia, informatyka, matematyka, geografia.
Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

Język
obcy:

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:
tel. 81 445 66 45, 445 68 85 rekrutacja@up.lublin.pl
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki:
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,
tel. 81 445 69 91, 81 445 65 81, 81 445 66 11
dziekanat.bhz.@up.lublin.pl

www.up.lublin.pl/pielegnacja-zwierzat

studia stacjonarne I stopnia
i niestacjonarne I stopnia

perspektywy zawodowe

Kształcimy praktycznie!

Człowiek pomaga zwierzętom –
zwierzęta pomagają człowiekowi to hasło
przewodnie kierunku.
Studenci mają możliwość bezpośredniego
kontaktu za zwierzętami towarzyszącymi,
gospodarskimi i egzotycznymi.
Program studiów zakłada również
nabycie wiedzy z zakresu medycznego, tak aby
przyszły absolwent studiów mógł
współpracować z lekarzem weterynarii, jako
asystent.

Kierunek kompleksowo przygotowuje do pracy
jako asystent lekarza weterynarii, groomer czy
animaloterapeuta.
Ponadto absolwent może podjąć pracę
w następujących podmiotach: w gabinetach
i klinikach weterynaryjnych jako tzw. średni
personel, wykonując czynności pod nadzorem
lekarza weterynarii, w ośrodkach rehabilitacji
zwierząt dzikich, w ogrodach zoologicznych,
ośrodkach hodowli zarodowej oraz wszystkich
instytucjach utrzymujących zwierzęta jako
kompetentna osoba zajmująca się szeroko pojętą
pielęgnacją zwierząt oraz w ośrodkach
zajmujących się animaloterapią.
Szczególne miejsce pracy zajmują również
ośrodki hodowli zwierząt gospodarskich, gdzie
coraz częściej poszukiwani są specjaliści z zakresu
pielęgnacji zwierząt i przygotowania do wystaw,
jako jednego z elementów warunkującego
opłacalność hodowli.

stawiamy na praktykę
· zajęcia terenowe i praktyczne

· samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć

przykłady przedmiotów
Przygotowanie zwierząt gospodarskich do
wystaw, Przygotowanie zwierząt
towarzyszących do wystaw, Choroby zwierząt
egzotycznych, Pierwsza Pomoc, Fizjoterapia,
Ośrodki rehabilitacji zwierząt dzikich,
Animaloterapia

· praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe,

staże i praktyki zagraniczne

· wymiana międzynarodowa w ramach programu

Erasmus oraz krajowa poprzez program MOSTAR

· wsparcie Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju

Kompetencji
· lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo
specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
· szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których
można rozwijać swoje zainteresowania

