ZOOTECHNIKA Z POWER’em - TYLKO NA WYDZIALE HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT!!!
Decyzja o wyborze studiów ma znaczenie dla dalszego przebiegu kariery zawodowej. Praca w
zawodzie Zootechnika związana jest z odpowiedzialnością za dobrostan zwierząt i jakość produktów
pochodzenia zwierzęcego. Warto pamiętać, że rolnictwo w Polsce rozwija się nieustannie i bardzo
dynamicznie, tym bardziej produkcja zwierzęca. Stawia to przed ludźmi pracującymi w tym sektorze
wyzwanie ciągłego dokształcania.
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt w odpowiedzi na realne potrzeby rynku pracy realizuje
projekt „Certyfikowane szkolenia i zajęcia praktyczne jako podniesienie kompetencji zawodowych
studentów kierunku Zootechnika na WHiBZ UTP” dofinansowany z Funduszy Europejskich, Programu
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w szkolnictwie wyższym. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy jako jedyny w Polsce
umożliwia Studentom bezpłatny udział w specjalistycznych szkoleniach, dzięki którym nabywają oni
uprawnienia, co znacznie zwiększa ich atrakcyjność na specjalistycznym rynku pracy związanym
z produkcją zwierzęcą.
Program szkoleń w ramach POWER obejmuje produkcję drobiarską (kurs seksowania), produkcję
pasz (zarządzanie bezpieczeństwem łańcucha żywnościowego, auditor wewnętrzny i pełnomocnik
systemu zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym), produkcję bydła (kurs inseminacji
zwierząt, kurs korekcji racic), kurs próbobiorcy materiałów roślinnych i zwierzęcych oraz konserwatoria
terenowe, które mają umożliwić bezpośrednie zapoznanie się z obszarami zatrudnienia dla
Zootechników. Dokładny opis projektu: http://www.utp.edu.pl/pl/projekty/projekty-realizowane/733certyfikowane-szkolenia-i-zajecia-praktyczne-jako-podniesienie-kompetencji-zawodowych-studentowkierunku-zootechnika-na-whibz-utp
Dedykowane szkolenia/warsztaty w głównej mierze skupiają się na części praktycznej,
umożliwiając tym samym znaczne poszerzenie kompetencji i zdobycie nowych umiejętności studentów
kierunku Zootechnika, co przyczyni się do uatrakcyjnienia sylwetki absolwentów na rynku pracy.
Wszystkie kursy prowadzone są przez uprawnionych specjalistów z dużym doświadczeniem. Fundusz
POWER umożliwia Studentom WHiBZ zdobycie szkoleń za darmo. Praca odbywa się w grupach 10
osobowych ze względu na większy komfort i przyswajanie wiedzy przez Studentów. Po pierwszych
odbytych kursach opinie studentów są bardzo pozytywne, zwłaszcza ze względu na rozbudowaną część
praktyczną. Absolwenci kierunku Zootechnika Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy
dzięki możliwości uzyskania specjalistycznych uprawnień zawodowych potwierdzonych certyfikatami
są gotowymi do działania specjalistami, co ułatwia znalezienie pracy w zawodzie już po uzyskaniu
certyfikatu.
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy nieustannie poszerza ofertę dla swoich
Studentów. Już wkrótce pojawiać się będą kolejne nowości służące do podnoszenia jakości kształcenia
i podnoszenia kompetencji oraz umiejętności podczas trwania nauki.

