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Załącznik nr 9g do Regulaminu rekrutacji oraz udziału w płatnych stażach zawodowych  

 

 

……………………………………………………… 
pieczęć Uczelni 

PROGRAM STAŻU 
 

A. wyciąg z efektów kształcenia dla kierunku –Zootechnika II stopień (mgr) 
 

WIEDZA ZAWODOWA (WZ) 

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu genetyki w tym organizacji i funkcjonowania  genomu, diagnostyki genetycznej stosowanej  w hodowli zwierząt 

prezentuje zaawansowaną wiedzę z zakresu  statystki  matematycznej, oraz tworzenia i organizacji programów hodowlanych; zna  czynniki 
warunkujące postęp hodowlany 

ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą badań laboratoryjnych stosowanych w chowie i hodowli zwierząt oraz w produkcji,  przetwórstwie i obrocie 
produktami  pochodzenia zwierzęcego 

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu  właściwości, obrotu oraz przetwórstwa surowców i produktów pochodzenia  zwierzęcego 

posiada wiedzę na temat interakcji zwierzę – środowisko oraz regulacji prawnych z zakresu ekologicznych metod chowu i hodowli zwierząt 

ma pogłębioną wiedzę z zakresu rozrodu  zwierząt w tym stosowania nowoczesnych  technik i metod diagnostycznych 

posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą  zachowań zwierząt oraz uwarunkowań  dobrostanu i jego regulacji prawnych 

posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu  fizjologii wybranych gatunków zwierząt  dostosowaną do wybranego zakresu studiów  
(specjalność/specjalizacja) 

zna wieloaspektowe uwarunkowania żywienia zwierząt oraz ich wpływ na środowisko i dobrostan zwierząt, w tym  nowoczesne technologie i techniki 
żywienia w stopniu dostosowanym do wybranego zakresu studiów (specjalność/specjalizacja) 

ma rozszerzoną wiedzę z zakresu chowu i hodowli zwierząt stosowną do wybranego  zakresu studiów (specjalność/specjalizacja) 

posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą  interakcji zwierzę- środowisko ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji tych procesów dla ekosystemów 
oraz kształtowania i zachowania biologicznej  różnorodności środowiska przyrodniczego 

ma wiedzę z zakresu specjalistycznych metod diagnostycznych, technik, systemów i technologii wykorzystywanych w produkcji  i przetwórstwie 
surowców pochodzenia zwierzęcego 

zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości i kierowania przedsiębiorstwem  zlokalizowanym na obszarach wiejskich 

ma pogłębiona wiedzę prawno-ekonomiczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów, w  tym w zakresie funkcjonowania i rozwoju 
obszarów wiejskich 

zna regulacje prawne dotyczące praw własności intelektualnej 

posiada specjalistyczną wiedzę stosowną do  wybranego zakresu studiów  (specjalność/specjalizacja) 

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE (UZ) 

wyszukuje, konfrontuje, poddaje krytycznej analizie oraz w sposób twórczy przetwarza  różne formy informacji, w celu rozwiązania konkretnego 
problemu lub zadania  praktycznego z zakresu studiowanego  kierunku studiów i specjalności 

potrafi prezentować opracowane materiały, własne stanowisko i poglądy z wykorzystaniem różnych form przekazu 

wybiera i stosuje nowoczesne technologie  informatyczne w zakresie analizy, interpretacji oraz prezentacji wyników 

planuje i realizuje zadanie badawcze, projektowe lub eksperyment naukowy z zakresu zootechniki, formułując poprawne wnioski 

opracowuje i analizuje statystycznie układy  doświadczalne i ocenia istotność badanych zjawisk 

wykazuje znajomość zastosowania wiedzy z zakresu genetyki i możliwości diagnostyk  genetycznych w praktyce hodowlanej 
potrafi zastosować nowoczesne techniki i technologie w chowie i hodowli oraz  użytkowaniu zwierząt 

opracowuje założenia programu hodowlanego dla wybranego gatunku i kierunku użytkowania zwierząt oraz określa  postęp hodowlany i produkcyjny 

planuje podstawowe procesy technologiczne związane z chowem, hodowlą i użytkowaniem zwierząt oraz przetwórstwem surowców pochodzenia 
zwierzęcego, wykorzystując zdobytą wiedzę 

wskazuje rozwiązania uwzględniające czynniki genetyczne, środowiskowe, technologiczne umożliwiające zwiększenie efektywności i dobrostanu 
chowu, hodowli i użytkowania zwierząt oraz poprawę jakości  surowców i produktów pochodzenia  zwierzęcego 

organizuje chów i hodowlę zwierząt  w różnych uwarunkowaniach  środowiskowych z uwzględnieniem wymagań dobrostanu 

potrafi napisać opracowania oraz krótkie komunikaty jak również przedstawić ustnie  w języku polskim i obcym wyniki własnych  badań 

potrafi prowadzić własną działalność gospodarczą  lub kierować przedsiębiorstwem 

Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu  B2+, ze szczególnym uwzględnieniem  słownictwa z zakresu zootechnik 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (KS) 

ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie i dostosowania się do potrzeb  konkurencyjnego rynku pracy i potrafi inspirować takie działania 

samodzielnie uaktualnia swoją wiedzę i umiejętności, kognitywne, zachowując  jednocześnie krytyczną postawę i skłonność  do weryfikowania 
pozyskiwanych informacji 

potrafi w sposób kompetentny uczestniczyć w dyskusji i określać priorytety dla wspólnego rozwiązania zaistniałego problem 

jest zdolny do kierowania zespołami  ludzkimi oraz do samodzielnej i zespołowej  pracy nad zaistniałym problemem 

dostrzega i rozstrzyga podstawowe dylematy związane z chowem, hodowlą oraz użytkowaniem zwierząt 

ma świadomość znaczenia społecznej,  zawodowej i etycznej odpowiedzialności w zakresie chowu, hodowli i użytkowania  zwierząt, produkcji 
żywności oraz  wykorzystania zasobów świata ożywionego 

prezentuje proekologiczną i odpowiedzialną postawę za otaczający go świat ożywiony na różnych poziomach jego złożoności 

potrafi przewidzieć i ocenić wpływ szeroko  rozumianej produkcji zwierzęcej na  środowisko naturalne oraz widzi możliwość  podejmowania działań 
ograniczających te zagrożenia 
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ma świadomość potrzeby ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym specjalistycznych, umożliwiających efektywne uczestniczenie w życiu  
gospodarczym i społecznym 

prezentuje kreatywne i przedsiębiorcze  myślenie dla wykorzystania zdobytych  kompetencji w działalności zawodowej 

dostrzega potrzebę aktualizowania wiedzy prawno-ekonomicznej w zmieniających się warunkach 

 
B. dane Stażysty/ki, Pracodawcy, Opiekuna stażu 

IMIĘ I NAZWISKO 
STAŻYSTY/KI …………………………………………………………………………………………………. 

NAZWA PRACODAWCY 
…………………………………………………………………………………………………. 

MIEJSCE REALIZACJI 
STAŻU 

…………………………………………………………………………………………………. 
 (adres siedziby / oddziału instytucji lub przedsiębiorstwa) 

WYZNACZONY  
OPIEKUN STAŻU 

…………………………………………………………………………………………………. 
 (imię i nazwisko, stanowisko) 

DANE KONTAKTOWE 
OPIEKUNA STAŻU 

…………………………………………………………………………………………………. 
(telefon i adres e-mail) 

 

C. informacje o stażu 

TERMIN REALIZACJI 
STAŻU1 

od: 
 

dd-mm-rrrr 

do: 
dd-mm-rrrr 

ROZKŁAD CZASU PRACY 

Planowane godziny pracy:  

Przewidywana liczba godzin stażu dziennie2:  

Dni tygodnia, w których realizowany jest staż:  

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN 
NA WYKONANIE STAŻU 

360 godzin 

NAZWA STANOWISKA  

ZAKRES CZYNNOŚCI 
WYKONYWANYCH NA 
STAŻU 

…………………………………………………………………………………………….....…… 

……………………………………………………………………………………………..…...… 

………………………………………………………………………………………….…....…… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

                                                 
1 realizacja stażu musi zawierać się w przedziale czasowym między 1 listopada 2018 r. a 31 października 2020 r. 
W każdym tygodniu trwania staży należy zrealizować minimum 20 godzin zadań stażowych. 
2 maksymalnie 8 godz./dziennie; jeżeli specyfika stanowiska pracy wymaga, by stażysta/ka pracował/a więcej 
niż 8 godz. dziennie, bądź w weekendy, bądź w godzinach nocnych, należy uzasadnić taką potrzebę w Uwagach 
(pod podpisami).  
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Badania lekarskie (należy wskazać zakres badań tylko, jeśli są wymagane;  

informacja o zakresie badań na minimum 14 dni przed stażem): 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

WIEDZA ZAWODOWA 
WYMAGANA PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. WZ) 

…………………………………………………………………………………………….....…… 

……………………………………………………………………………………………..…...… 

………………………………………………………………………………………….…....…… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

UMIEJĘTNOŚCI 
ZAWODOWE 
WYMAGANE PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. UZ) 

…………………………………………………………………………………………….....…… 

……………………………………………………………………………………………..…...… 

………………………………………………………………………………………….…....…… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE 
WYMAGANE PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. KS) 

…………………………………………………………………………………………….....…… 

……………………………………………………………………………………………..…...… 

………………………………………………………………………………………….…....…… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………… 

PODPIS ORGANIZATORA STAŻU 

(UCZELNIA) 

…………………………………………………… 

PODPIS i PIECZĘĆ REALIZATORA 

STAŻU (PRACODAWCA) 

…………………………………………………… 

PODPIS  STAŻYSTY/KI 

 

 

Miejsce na uwagi:  
należy wypełnić jeśli: 
-pracodawca przewiduje nietypowy rozkład czasu pracy na stażu bądź ilość przepracowanych godzin dziennie większą niż 8; 
-pracodawca potrzebuje wyposażenia stanowiska stażu w odzież ochronną (informacja na minimum 7 dni przed stażem). 


