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Plan studiów dla studentów zaczynających w r.a. 2018/19  

(Stosowana psychologia zwierząt) 

 

Rok I 

 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć- liczba godzin 
Razem -
liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Forma zaliczenia 
W K S Ć L Wr Pr 

Zoologia ogólna, ze 
szczególnym 

uwzględnieniem kręgowców 
60   60    120 12 

egzamin/zaliczenie 
na ocenę 

Podstawy neurobiologii 30   30    60 6 
egzamin/zaliczenie 

na ocenę 

Podstawy etologii zwierząt 30   30    60 6 
egzamin/zaliczenie 

na ocenę 
Wprowadzenie do 

psychologii 
30   30    60 6 

egzamin/zaliczenie 
na ocenę 

Psychologia porównawcza 30   30    60 6 
egzamin/zaliczenie 

na ocenę 
Podstawy genetyki ogólnej i 

behawioralnej 
30   30    60 6 

egzamin/zaliczenie 
na ocenę 

Wprowadzenie do fizjologii 
zwierząt 

30   30    60 6 
egzamin/zaliczenie 

na ocenę 
Podstawy etyki ochrony 

zwierząt 
30       30 3 egzamin 

Metody opisu i analizy 
zachowania 

30       30 3 egzamin 

POWI         0,5 zaliczenie 
BHP         0,5 zaliczenie 

Lektoraty, zajęcia 
fakultatywne i 

ogólnouniwersyteckie 
        5 

zaliczenie na 
ocenę/egzamin 
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Rok II 

 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć- liczba godzin 
Razem -
liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Forma zaliczenia 
W K S Ć L Wr Pr 

Wprowadzenie do 
ilościowych metod analizy 

zachowania 
30   30    60 6 

egzamin/zaliczenie 
na ocenę 

Ćwiczenia terenowe z 
metod pomiaru zachowania 
w warunkach naturalnych 

   30    30 3 zaliczenie na ocenę 

Podstawy chowu i hodowli 
zwierząt 

30   30    60 6 
egzamin/zaliczenie 

na ocenę 
Podstawy szkolenia 

zwierząt 
30   30    60 6 

egzamin/zaliczenie 
na ocenę 

Techniki psychometryczne 
w selekcji i ocenie 

zachowania zwierząt 
  30 30    60 6 zaliczenie na ocenę 

Zachowanie psa    30    30 3 zaliczenie na ocenę 
Zachowanie konia    30    30 3 zaliczenie na ocenę 

Technologie informacyjne    30    30 2 zaliczenie na ocenę 
Lektoraty, zajęcia 

fakultatywne i 
ogólnouniwersyteckie 

        13 
zaliczenie na 

ocenę/egzamin 

Moduł specjalizacyjny* 
Problemy behawioralne i 

metody modyfikacji 
zachowania psa1,2 

30   30    60 6 
egzamin/zaliczenie 

na ocenę 

Problemy behawioralne i 
metody modyfikacji 
zachowania konia1,2 

30   30    60 6 
egzamin/zaliczenie 

na ocenę 

Trening i szkolenie zwierząt 
sportowych3 30   30    60 6 Zaliczenie na ocenę 

Rehabilitacja  oraz 
podstawy fizjoterapii 

zwierząt2,3 
30   30    60 6 zaliczenie na ocenę 

 

* W ciągu 2giego i 3ciego roku student musi zrealizować w sumie 36 ECTS z przedmiotów naleŜących do 

wybranego modułu specjalizacyjnego (opis w oddzielnej tabeli): 
1 Problemy behawioralne oraz szkolenie psów i koni 
2 Terapia wspomagająca z wykorzystaniem zwierząt 
3 Szkolenie sportowe 
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Rok III 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć- liczba godzin 
Razem -
liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Forma zaliczenia 
W K S Ć L Wr Pr 

Propedeutyka medycyny 
weterynaryjnej 

30   30    60 6 
egzamin/zaliczenie 

na ocenę 
Metody prowadzenia 
wywiadu i rozmowy 

diagnostycznej 
30   30    60 6 

egzamin/zaliczenie 
na ocenę 

Etologia zwierząt 
domowych 

30   30    60 6 
egzamin/zaliczenie 

na ocenę 
Ochrona prawna zwierząt 30       30 3 egzamin 

Pierwsza pomoc i podstawy 
opieki medycznej nad 

zwierzętami 
   30    30 3 zaliczenie na ocenę 

Seminarium dyplomowe   60     60 6 zaliczenie na ocenę 
Lektoraty, zajęcia 

fakultatywne i 
ogólnouniwersyteckie 

        6 
zaliczenie na 

ocenę/egzamin 

Moduł specjalizacyjny* 
Praktyczne metody 
wywierania wpływu 

społecznego1,3 
  30     30 3 

egzamin/zaliczenie 
na ocenę 

Ekspertyzy sądowe i 
śledcze1,3   30     30 3 

egzamin/zaliczenie 
na ocenę 

Wykorzystanie zwierząt w 
terapii wspomagającej2 30   30    60 6 

egzamin/zaliczenie 
na ocenę 

Trening i szkolenie psów1,3 30  30 30    90 9 
egzamin/zaliczenie 

na ocenę 

Trening i szkolenie koni1,3 30  30 30    90 9 
egzamin/zaliczenie 

na ocenę 
Podstawy hipoterapii2 30   60    90 9 zaliczenie na ocenę 
Podstawy kynoterapii2 30   60    90 9 zaliczenie na ocenę 

 

* W ciągu 2giego i 3ciego roku student musi zrealizować w sumie 36 ECTS z przedmiotów naleŜących do 

wybranego modułu specjalizacyjnego (opis w oddzielnej tabeli): 
1 Problemy behawioralne oraz szkolenie psów i koni 
2 Terapia wspomagająca z wykorzystaniem zwierząt 
3 Szkolenie sportowe 
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Moduły specjalizacyjne 

 

Przedmiot 
rok/ECTS 

II III 

1. MODUŁ SPECJALIZACYJNY: Problemy behawioralne ora z szkolenie psów i koni 

Problemy behawioralne i metody modyfikacji zachowania psa  6 
 

Problemy behawioralne i metody modyfikacji zachowania konia  6 
 

Trening i szkolenie psów  
 

9 

Trening i szkolenie koni  
 

9 

Praktyczne metody wywierania wpływu społecznego 
 

3 

Ekspertyzy sądowe i śledcze  
 

3 

SUMA 36 

2. MODUŁ SPECJALIZACYJNY: Terapia wspomagaj ąca z wykorzystaniem zwierząt 

Problemy behawioralne i metody modyfikacji zachowania psa 
LUB 
Problemy behawioralne i metody modyfikacji zachowania konia  

6 
 

Wykorzystanie zwierząt w terapii wspomagającej  
 

6 

Podstawy kynoterapii  
 

9 

Podstawy hipoterapii  
 

9 

Rehabilitacja  oraz podstawy fizjoterapii zwierząt  6 
 

SUMA 36 

3. MODUŁ SPECJALIZACYJNY: Szkolenie sportowe 

Trening i szkolenie psów 
 

9 

Trening i szkolenie koni 
 

9 

Trening i szkolenie zwierząt sportowych 6 
 

Rehabilitacja  oraz podstawy fizjoterapii zwierząt 6 
 

Praktyczne metody wywierania wpływu społecznego 
 

3 

Ekspertyzy sądowe i śledcze 
 

3 

SUMA 36 
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Szczegółowe zasady studiowania  
 

1. Na kaŜdym etapie (rok akademicki) student musi zrealizować minimum 60 ECTS. Od etapu 
powinny zostać odpięte wszystkie przedmioty, które nie są wymagane do jego zaliczenia. 
NadwyŜka ECTS z przedmiotów podpiętych pod etap  nie przechodzi na rok kolejny.  

2. Student zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich modułów z bloku obligatoryjnego w 
przewidzianym na to etapie i cyklu kształcenia. 

3. Na drugim i trzecim roku studiów student zobowiązany jest do realizacji wybranego modułu 
specjalizacyjnego. 

4. W ciągu 3 lat studiów student jest zobowiązany do zaliczenia 8 ECTS z przedmiotów 
ogólnouniwersyteckich (innych, niŜ psychologiczne, biologiczne i weterynaryjno-rolnicze). 
W tej puli minimum 5 ECTS powinno zostać zrealizowane z przedmiotów z zakresu nauk 
humanistycznych. Do programu studiów zostaną włączone zajęcia ogólnouniwersyteckie oraz 
zajęcia uznane dające łącznie najwyŜej 20 ECTS. 

5. Jako przedmiot ogólnouniwersytecki moŜe zostać uznany lektorat z języka obcego, innego niŜ 
ten, z którego student zamierza zdawać egzamin certyfikujący. Doliczenie lektoratu z 
drugiego języka obcego do puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich odbywa się wyłącznie 
po zdaniu przez studenta egzaminu certyfikacyjnego z głównego języka obcego. Maksymalna 
liczba uznanych w ten sposób punktów ECTS wynosi 4. 

6. Na trzecim roku studiów student zobowiązany jest do zaliczenia dwóch semestrów 
seminarium dyplomowego. Pierwszy semestr zaliczany jest na „zal”, drugi kończy się 
złoŜeniem pracy dyplomowej i oceną. 

7. Do końca III roku student jest zobowiązany do zaliczenia min. 4 x 60h lektoratów z 
dowolnego języka obcego oraz do zaliczenia egzaminu na poziomie min. B2.  

8. W kwestiach spornych decydujące są zapisy następujących dokumentów: 
a) Programu studiów 
b) Regulaminu studiów na UW 
c) Uchwały Rady Wydziału Psychologii dot. szczegółowych zasad studiowania 
d) Zarządzenia Dziekana Wydziału Psychologii dot. szczegółowych zasad studiowania 

 
 

 


