Vas zanima reja živali, narava in kmetijstvo?
Potem je študij zootehnike oz. živinoreje prava izbira
za vas.

Zakaj redimo živali?
Zaradi proizvodnje hrane
in
drugih koristi (šport, druženje, okolje, prostor…)

Ta vprašanja proučuje, raziskuje, vodi in
rešuje znanstveno področje
ZNANOST O ŽIVALIH
(Zootehnika - Živinoreja)

Predstavitev študijskih programov, ki jih vodi
Oddelek za zootehniko
Univerzitetni
KMETIJSTVO – ZOOTEHNIKA

Visokošolski strokovni
KMETIJSTVO – ŽIVINOREJA

dipl. inž. kmet. zoot. (UN)

dipl. inž. kmet. živ. (VS)

Magistrski
ZNANOST O ŽIVALIH
mag. inž. zoot.

Magistrski
EKONOMIKA
NARAVNIH VIROV
mag. ekon. nar. virov

Doktorski BIOZNANOSTI

Magistrski
…

Oddelek za zootehniko
Temeljno poslanstvo je izvajanje vrhunskega pedagoškega,
raziskovalnega in strokovnega dela na področju:
- reje živali
- genetike
Pedagoško delo
- selekcije
(predavanja, vaje, diplome,
- prehrane
magisteriji, doktorati…)
- mlekarstva
- mikrobiologije
- biotehnologije
- bioekonomike
Raziskovalno
Strokovno delo

(vodenje,
delo
načrtovanje,
(bazične in aplikat.
Za to imamo
svetovanje…)
raziskave)
odlične možnosti
Vodilna visokošolska in raziskovalna ustanova na področju
reje živali, ki se enakovredno kosa in sodeluje s primerljivimi ustanovami v svetu.

Zaposlitvene možnosti
Široka pahljača možnosti na področju:
- kmetijstva, predvsem reje živali zaradi prireje hrane živalskega
izvora, pa tudi rastlinskega
- proizvodnje in predelave hrane
- tržne in storitvenih dejavnostih
- svetovalne službe
- v javnem sektorju na področju razvoja podeželja,
organizacij za varstvo potrošnikov, zaščito živali, zaščito okolja
- samozaposlitve kot samostojni podjetnik ali svetovalec
- reje živali za zabavo, šport in druženje
- izobraževanja
- razvojno-raziskovalnega dela
… v majhnih ali velikih skupinah, na nacionalni in mednarodni
ravni
Vrsta poklica in poklicnih možnosti sta odvisna od
vrste in stopnje izobrazbe.

Zootehnika - Živinoreja Znanost o živalih
 od vil do vilic
 reja živali zaradi drugih koristi

KMETIJSTVO - ZOOTEHNIKA
Univerzitetni študijski program prve stopnje

Kemija z biokemijo

Biologija domačih
živali

Botanika

Mikrobiologija
Splošna živinoreja
Fiziologija z
anatomijo d. živali

Uporabna etologija

Ekologija in varstvo
okolja v kmetijstvu

Kmetijska tehnika

Kvantitativna
genetika in osnove
selekcije

Sonaravno
kmetijstvo

Reja goved
Reja prašičev

Krma in
konzerviranje krme

Politika in pravo
kmetijstva

Reja perutnine
Reja drobnice

Izbirni predmeti*
Praksa

Osnove biometrije

Varstvo rastlin

Živalska genetika
Osnove prehrane
živali

Splošno
poljedelstvo s
pedologijo

Matematika

Diplomski seminar

Uvod v trženje
Uvod v ekonomiko
kmetijskih
gospodarstev

Ekonomika
večnamenskega
kmetijstva

*Študent mora opraviti, glede na velikost predmetov, v 2. letniku 1-2 in v 3. letniku 2-4 izbirne predmete:







Info. in dokumentacija v zootehniki
Pridelovanje poljščin
Osnove hortikultura
Sadjarstvo-vinogradništvo
Mehan. za spravilo in konzer. krme
Konjereja
1. letnik








Reja kuncev
Reja alternativnih vrst perutnine
Čebelarstvo
Reja družnih živali
Reja laboratorijskih živali
Prehrana konj
2. letnik







Prehrana družnih živali
Prehrana in krmljenje divjadi
Vrednotenje klavne kakovosti
Okoljevarstveni vidiki reje živali
Razvoj podeželja

3. letnik

ZNANOST O ŽIVALIH
magistrski študijski program druge stopnje

Animalna
biotehnologija

Biometrije

Fiziologija rasti,
reprodukcije in
laktacije domačih
živali

Fiziologija
prehrane domačih
živali

Zagotavljanje
varne in
kakovostne hrane

Genomika domačih
živali

Selekcija

Znanost o govedu

Specialna prehrana
domačih živali

Kakovost mesa

Znanost o prašičih

Obvezni opredmeti
Izbere 7 predmetov
iz nabora 12-ih

Znanost o
perutnini

Znanost o krmi

Akvakultura in
ribištvo

Krmne rastline in
pašništvo

Mlekarstvo

Zdravstveno
varstvo domačih
živali

3-6 širše izbirnih predmetov:










Znanost o konjih
Biotska raznovrstnost domačih živali
Konzervacijska genetika
Tehnologija rekombinantne DNA
Osnove imunologije
Analitske metode v prehrani živali
Predelava mleka
Pridelovanje poljščin











Informacijske tehnologije v kmetijstvu
Okoljski monitoring
Biologija mlečne žleze
Etologija divjih živali
Sožitje človeka in živali
Pravo obnovljivih naravnih virov
Trženje
Evropske politike
Znanstvena informatika in komuniciranje

Magistrsko delo (1 semester)

EKONOMIKA NARAVNIH VIROV
magistrski študijski program druge stopnje

Uporabna statistika
v bioekonomiki

Metode optim. v
ekon. in okolj.
raziskavah

Ekonomika

Evropske politike

Pravo obnovljivih
naravnih virov

Poslovne
informacije

Analiza kmetijske
politike

Trženje

Podeželski viri

Ruralna sociologija

Finance

Management

Podjetništvo

Agroživilska veriga

Ekonomika
gozdarstva

Obvezni opredmeti
Izbere 6 predmetov
iz nabora 10-ih

4-8 širše izbirnih predmetov:
 Znanstvena informatika in komuniciranje

 Razvoj novih proizvodov

 Ravnanje kadrovskega procesa

 Ekonomika okolja in naravnih virov

 Presoja vplivov na okolje

 Celostno urejanje podeželskega prostora

 Gospodarsko pravo

 Živilsko pravo

 Svetovanje v kmet. in razvoju podeželja

 Zadružništvo

 Sociološki vidiki pridelave in porabe hrane

 Dinamično modeliranje

Magistrsko delo (1 semester)

KMETIJSTVO - ŽIVINOREJA
Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje

Kemija z biokemijo
Uporabna
fiziologija domačih
živali
Osnove prehrane
živali

Matematični
praktilum

Biol. obnašanja in
zaščita d.ž.

Osnove informatike
in statistike

Gradnja in
opremljanje
živinorejskih
obratov

Prehrana
prežvekovalcev in
neprežvekovalcev

Zdravstveno
varstvo d.ž.

Biološke osnove
živinoreje

Kakovost in
predelava mleka

Praksa (10 tednov)
Diplomski seminar
Prenos znanja v živinorejsko prakso
Razvoj podeželja
Varna hrana
Pridelovanje poljščin
Osnove hortikulture
Sadjarstvo-vinogradništvo
Mehanizacija za spravilo in konzer. krme
Okoljevarstveni vidiki reje živali

Splošno
poljedelstvo

Tehnologija reje
goved

Tehnologija reje
prašičev

Tehnologija reje
perutnine

Tehnologija reje
drobnice

Dopolnil.dejavnosti
na kmetijah
Priprava načrta
gospodarjenja na
kmetiji
Neposredna
prodaja na kmet.
gospodarstvu

Kakovost in
predelava mesa

5-7 + izbirnih predmetov:

Osnove kmetijske
tehnike

Pašna reja živali

5-7 izbirnih predmetov










Botanika











Reja visokoproduktivnih krav
Konjereja
Reja kuncev
Reja alternativnih vrst perutnine
Čebelarstvo
Ribogojstvo
Reja hišnih živali
Kulturna dediščina v živinoreji
Informatika in dokumentacija

Pridelovanje krme
Varstvo okolja v
kmetijstvu
Sonaravnost v
živinoreji
Ekonomika
živinorejske
proizvodnje
Uvod v agrarno
ekonomiko










Prehrana konj
Prehrana hišnih živali
Prehrana in krmljenje divjadi
Vrednotenje klavne kakovosti
Okoljevarstveni vidiki reje živali
Mlekarstvo
Osnove gospodarjenja z gozdom
Izkoriščanje gozdnih proizvodov na
kmetiji

Dodatne informacije in koristne povezave
Spletna stran Biotehniške fakultete:
http://www.bf.uni-lj.si/

Dodatne informacije in koristne povezave

Uradna Facebook stran:

http://www.facebook.com/pages/Oddelek-za-zootehniko-Biotehni%C5%A1ka-fakultetaUniverza-v-Ljubljani/242046822542966?sk=app_160264304087887/

