Zarządzenie Nr 130/2021
Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
z dnia 16 sierpnia 2021 roku
w sprawie zmiany programu jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria
o profilu praktycznym

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Uczelni z dnia 14 czerwca
2019 roku, w związku z Uchwałą Senatu nr 59/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku

zarządzam, co następuje:
§1
Zmienia się program jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria o profilu
praktycznym uchwalony przez Senat Uchwałą nr 21/2019 z dnia 22 marca 2019 roku,
znowelizowany Uchwałą Senatu nr 190/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku oraz Uchwałą Senatu
nr 37/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w ten sposób, że:
1)

w sylabusie przedmiotu: Toksykologia wprowadza się następujące zmiany:
a) dopisano przedmiotowy efekt kształcenia: TOKS_U8: Potrafi oszacować
niebezpieczeństwo toksykologiczne w określonych grupach zwierząt (kod efektu
kierunkowego: WET_U1_07),
b) dokonano zmiany brzmienia nazwy przedmiotowego efektu kształcenia:
TOKS_W12
ze: „Zna środki farmakologiczne stosowane w dopingu u zwierząt” na: „Zna
i rozumie zasady terapii i zagwarantowania bezpieczeństwa łańcucha
żywnościowego i ochrony środowiska” (zmiana kodu efektu kierunkowego
z: „WET_W2_02” na: „WET_W2_04”.),
c) dodano tematy: „Ocena niebezpieczeństwa toksykologicznego” oraz „Wpływ
terapii na bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego oraz środowisko”,
d) usunięto temat: „Toksyczne skutki stosowania dopingu u zwierząt”;

2) wprowadza się ujednolicony tekst sylabusa przedmiotu: Toksykologia – w brzmieniu
Załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3) wprowadza się dodatkowy fakultet do wyboru:
a) Aspekty prawne i etyczne w pracy lekarza weterynarii – sylabus przedmiotu
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
b) Neonatologia psów i kotów – sylabus przedmiotu stanowi Załącznik nr 3 do
niniejszego zarządzenia.
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§2
Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2021/2022.

Kraków, dnia 16 sierpnia 2021 roku
Rektor
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
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