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A co po studiach?
Po ukończeniu antropozoologii będziecie posiadać interdyscyplinarną wiedzę o ludziach i zwierzętach z
obszarów nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, która umożliwi Wam dostrzeganie i rozumienie
zjawisk z pogranicza tych nauk, dzięki czemu będziecie przygotowani do podejmowania nowych wyzwań
zmieniającego się świata. Studia kształtują otwartość i wrażliwość na otoczenie opartą na integralnej wiedzy z
zakresu biologii, antropologii, psychologii, socjologii, prawa, historii, historii sztuki, literaturoznawstwa,
kulturoznawstwa, filozofii i etyki. Przygotowują do pracy ze zwierzętami z poszanowaniem ich praw i troską o ich
dobrostan. Nauczycie się analizować i kształtować relacje między ludźmi a zwierzętami w biologicznym,
społecznym, kulturowym, historycznym, prawnym, ekonomicznym i politycznym kontekście.
Będziecie posiadać solidne podstawy zarówno do studiów magisterskich z elementami samodzielnej pracy
badawczej w obszarze humanistyki, jak i na styku różnych dziedzin i dyscyplin. Studia te przygotowują do pracy w
instytucjach związanych ze sferą edukacji, kultury, turystyki, mediów i w organizacjach rozwiązujących problemy
relacji ze zwierzętami, w instytucjach samorządowych i pozarządowych.

