
 

D. Moduły przedmiotowe specjalnościowe: 
 

D4. Specjalność: Hipologia 

 

1 Biologia koniowatych 

2 Rozród koni 

3 Wychów, pielęgnacja i identyfikacja koni 

4 Rasy, pokrój i biomechanika koni 

5 Szczegółowe żywienie koni 

6 Teoria i praktyka jazdy konnej 

7 Zaprzęgowe użytkowanie  koni 

8 Podstawy hipoterapii 

9 Hodowlane metody doskonalenia koni 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Biologia koniowatych 

Nazwa w języku angielskim:  Equinebiology 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  zootechnika 

Jednostka realizująca:  Katedra Genetyki i Hodowli Koni 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  trzeci 

Semestr:  szósty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Prof. zw. dr hab. Marian Kaproń 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr inż. Agata Danielewicz 
Prof. dr hab. Marian Kaproń 

Założenia i cele przedmiotu 

Przedmiot ma na celu kompleksowe zapoznanie 

studentów z podstawowymi właściwościami 

poszczególnych gatunków koniowatych ze 

szczególnym uwzględnieniem koni właściwych, 

oraz kierunkami i formami użytkowego oraz 

amatorskiego wykorzystania koni właściwych. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę dotyczącą podstaw behawiorystycznych zachowań koni, 
oraz uwarunkowań fizycznych i psychologicznych wynikających z 
biologii koniowatych. 

K_W04, K_W12 
K_W13, K_W17 

W_02 Zna zasady pielęgnacji, wychowu, rozrodu oraz żywienia koni. K_W10 
K_W15 

W_03 
Posiada wiedzę w zakresie hodowlanych metod doskonalenia koni 
oraz na temat form i sposobów użytkowania koni. K_W15 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Umie wykorzystać podstawowe zasady jeździeckie, zachowując 
normy bezpieczeństwa. 

K_U14 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest świadomy potrzeby bezwzględnego przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa w kontakcie ze zwierzętami. 

K_K01 

K_02 
Potrafi praktycznie wykorzystać wiedzę z zakresu biologii 
koniowatych. 

K_K03 

Forma i typy zajęć:  Wykłady, ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Znajomość podstawowych pojęć w zakresie wiedzy zootechnicznej. 

Treści modułu kształcenia: 

 Proces ewolucyjnego rozwoju koniowatych. 

 Genetyczne właściwości koniowatych. 

 Fenotypowe właściwości koniowatych. 

 Proces udomowienia koniowatych. 

 Rola koni właściwych w cywilizacyjnym rozwoju ludzkości. 

 Rola koni właściwych – aspekty ogólne. 

 Rola koni właściwych – aspekty militarne. 

 Aktualne znaczenie gospodarcze poszczególnych gatunków koniowatych. 

 Zasady wychowu, przyuczania i wdrażania koniowatych do poszczególnych kierunków, 
form i sposobów użytkowania. 

 Użytkowanie zaprzęgowe i użytkowanie wierzchowe. 

 Inne formy i kierunki praktycznego wykorzystywania koniowatych. 

 Formy i kierunki amatorskiego i spektakularnego wykorzystania koniowatych. 

 Podstawowe zasady prowadzenia pracy hodowlanej nad poszczególnymi gatunkami 
koniowatych. 

Literatura podstawowa: 

1. Pruski W., Grabowski J. ,Chuch S.: Hodowla koni PWRiL tom 1 i 2, 2007; 
2. Kaproń M.: Metody doskonalenia koni Wydaw. Akademii Rolniczej, 1999; 
3. Zwoliński J.: Hodowla koni, PWRiL, 1971; 

Literatura dodatkowa: 

1. Warpechowska E., Kotowski J.M.: ABC jeździectwa. PWRiL Warszawa; 
2. Wybrane internetowe strony tematyczne itp. www.hipologia.pl, www.pzhk.pl, www.pzj.pl, itp.; 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Tradycyjny wykład informacyjny. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Kolokwium pisemne, aktywność na zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:  
Uzyskanie łącznie co najmniej 51% ogólnej liczby punktów ze wszystkich form zaliczenia 
(kolokwia).  
 

Przedział punktacji 
(%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 
Elementy i ich waga mająca wpływ na ocenę końcową: 
Kolokwium pierwsze 50 pkt 
Kolokwium drugie 50 pkt 
Poprawy: zgodnie z regulaminem studiów 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym: - - 

http://www.hipologia/
http://www.pzhk/
http://www.pzj/


Udział w wykładach 30 20 

Udział w konsultacjach 20 20 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy, w tym: - - 

Samodzielne przygotowanie się do wykładów 5 15 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium 15 20 

3. Sumaryczne obciążenie pracą 
studenta 

75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Rozród koni 

Nazwa w języku angielskim:  Horse breeding 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Zootechnika  

 

Jednostka realizująca:    Katedra Genetyki i Hodowli Koni 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny  

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:  szósty 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  prof. zw. dr hab. Marian Kaproń 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr inż. Agata Danielewicz 

Prof. dr hab. Marian Kaproń 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie 

studentów z podstawowymi aspektami w rozrodzie 

koni, ich budową anatomiczną, fizjologiczną i 

zasadami obowiązującymi w Polsce. 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę dotyczącą podstawowych zasad obowiązujących przy 

organizacji rozrodu koni. 
K_W01 

W_02 

Zna zasady doboru do kojarzeń oraz prawidłowego prowadzenia punktu 

kopulacyjnego. 

K_W12 

K_W13 

K_W15 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Umie wykorzystać nowinki techniczne w celu usprawniania pracy 

hodowlanej. 

K_U01 

K_U03 

U_02 
Analizuje rozwój technologicznych rozwiązań pomocnych w rozrodzie 

koni. 
K_U02 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest świadomy zagrożeń wynikających z pracy z końmi. K_K08 

Forma i typy zajęć: Wykład informacyjny, ćwiczenia laboratoryjne oraz ćwiczenia terenowe. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wymagana jest podstawowa znajomość terminologii zootechnicznej oraz podstawowych aspektów z 

zakresu hodowli i użytkowania koni. 

Treści modułu kształcenia: 



 KLACZ - Anatomia i topografia narządów płciowych (Macica; Jajniki; Jajowody; Szyjka maciczna; 

Pochwa;Srom;). 

 Fizjologia funkcji płciowych i metody oddziaływania na ich przebieg. 

 Cykl płciowy (Hormonalne sterowanie cykliczną aktywnością płciową , Wpływ pory roku na 

funkcje płciowe; Zastosowanie sztucznego światła dla przyśpieszania sezonu rozrodczego). 

 Ruja (Rozpoznawanie rui; Próbowanie klaczy przy ogierze; Rozpoznawanie rui bez udziału ogiera; 

Synchronizacja rui; Owulacja; Zaburzenia owulacji; Synchronizacja i stymulacja owulacji;Krycie 

klaczy; Określanie terminu owulacji;Zmiany w okresie poowulacyjnym). 

 Zapłodnienie i ciąża (Zarodek; Płód; Rozpoznawanie ciąży; Rozpoznanie ciąży przy zastosowaniu 

ultrasonografii; Rozpoznanie ciąży na podstawie obmacywania macicy; Zaburzenia w przebiegu 

ciąży i przerywanie ciąży; Obumieranie zarodków; Pozorna ciąża; Poronienia; Zakaźne przyczyny 

obumierania zarodków i płodów; Zamierzone przerywanie ciąży; Wywoływanie porodu). 

 Podwójna owulacja i ciąża bliźniacza (Podwójna owulacja; Ciąża bliźniacza; Naturalne i 

zamierzone przerywanie ciąży bliźniaczej). 

 Poród, okres poporodowy, noworodek. 

  Gruczoł mlekowy 

 Mleko. 

 Dokarmianie noworodków. 

 Żywienie karmiącej klaczy.  

 Choroby i niedomagania noworodków i osesków (Trudności oddechowe; Słabowitość 

noworodków; Zatrzymanie smółki; Żółtaczka noworodków; Karmienie osieroconych źrebiąt). 

 OGIER - Anatomia i morfologia narządów płciowych ogiera (Jądra; Najądrza; Nasieniowody; 

Powrózki nasienne; Przewód moczowo-płciowy; Prącie; Napletek i jama napletkowa ; 

Moszna;Regulacja temperatury jąder). Dodatkowe gruczoły płciowe (Najądrza; Nasieniowody; 

Bańki nasieniowodów; Gruczoły pęcherzykowe; Gruczoł krokowy; Gruczoły opuszkowo-

cewkowe). 

 Nasienie (Wytwarzanie plemników; Ocena nasienia;Ocena morfologiczna nasienia; Pobieranie 

nasienia). 

 Konserwacja nasienia i unasiennianie klaczy 

 Ocena przydatności rozpłodowej ogiera  i funkcji płciowych. 

 ZABURZENIA W ROZRODZIE KONI - Zakażenia dróg rodnych klaczy. Zmiany i uszkodzenia 

zewnętrznych narządów płciowych. Choroby zakaźne związane z rozrodem koni.  

 ORGANIZACJA ROZRODU KONI W POLSCE. 

Literatura podstawowa: 

1. Wierzbowski S.,., Kosiniak-Kamysz K., Kierowany rozród koni Drukrol, Kraków 1998; 

2. Strzeżek J., red. Biologia rozrodu zwierząt t.1. Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodczej samca 

Wydawnictwo UMW, Olsztyn 2007.; 

3. Krzymowski T. red. Biologia rozrodu zwierząt t.2. Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych 

samicy. Wydawnictwo UMW, Olsztyn 2007; 

4. Wierzbowski S., Andrologia, Platan Kraków 1999; 

Literatura dodatkowa: 

1. Chów, hodowla i użytkowanie koni. Praca zbiorowa. SGGW Warszawa; 

2.  Bielański A., Tischner M., Biotechnologia rozrodu zwierząt gospodarskich. Universitas, Kraków 1993; 

3.  Monkiewicz J. red. Biologia rozrodu zwierząt gospodarskich Wydawnictwo AR, Wrocław 1995; 

4. Wybrane internetowe strony tematyczne uaktualniane na bieżąco; 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny, wspomagany foliogramami. 

Ćwiczenia: przedstawianie teoretyczne treści programowych wspomagane i prezentacjami 

multimedialnymi, video. Zajęcia terenowe. 



Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Pozytywne zaliczenie kolokwium oraz prezentacja tematyczna z wykorzystaniem środków 

multimedialnych, aktywność na wykładach i zajęciach laboratoryjnych oraz terenowych. Ostateczna 

weryfikacja wiedzy następuje na egzaminie. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu to: 

1.  Uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów z dwóch kolokwiów ćwiczeniowych (po 30pkt); 

 

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

2. Sporządzenie projektu 20pkt; 

3. Pisemne zaliczenie wykładów 20pkt; 

4. Aktywność na wykładach 10pkt; 

5. Aktywność na ćwiczeniach laboratoryjnych 10pkt; 

6. Aktywność na ćwiczeniach terenowych 10pkt; 

7. Egzamin 100pkt; 

Poprawy: zgodnie z regulaminem studiów. 

 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne niestacjonarne 

4. Liczba godzin kontaktowych, w tym: - - 

Udział w wykładach 15 10 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 18 

Udział w ćwiczeniach terenowych 2 2 

Udział w konsultacjach 5 5 

5. Liczba godzin samodzielnej pracy, w tym: - - 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 15 

Samodzielne wykonanie projektu 10 15 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 15 

Samodzielne przygotowanie się do wykładów 10 10 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na 

egzaminie 
10 10 

6. Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Wychów, pielęgnacja i identyfikacja koni 

Nazwa w języku angielskim:  Rearing, care and identification of horses 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Zootechnika  

 

Jednostka realizująca:    Katedra Genetyki i Hodowli Koni 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:   szósty 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   prof., zw. dr hab. Marian Kaproń 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr inż. Agata Danielewicz 

Prof. dr hab. Marian Kaproń 

Założenia i cele przedmiotu 

Zapoznanie studentów z racjonalnymi metodami 

wychowu koni, współcześnie stosownych metod 

identyfikacji – połączone z praktyczną realizacją 

wybranych zagadnień. 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 

Ma wiedzę dotyczącą wychowu, pielęgnacji i identyfikacji koni. K_W06 

K_W08 

K_W13 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Umie wykorzystać zasady dobrostanu do bezpiecznego zachowania się w 

obecności koni. 
K_U16 

U_02 
Analizuje zdobyta wiedzę. K_U20 

K_U16 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest świadomy potrzeby ciągłej edukacji zakresie powyższej tematyki. K_K01 

Forma i typy zajęć: 

 

Wykłady i ćwiczenia. Zajęcia terenowe. 

 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

 

Wymagana jest podstawowa wiedza zootechniczna. 

 

Treści modułu kształcenia: 

 



 Opieka nad klaczą źrebną, przygotowanie do zbliżającego się porodu, nadzorowanie porodu. Opieka 

okołoporodowa. 

 Siara i mleko – skład i ich funkcje fizjologiczne. Postępowanie z klaczą i noworodkiem, wychów 

źrebiąt osieroconych. 

 Wzrost i rozwój źrebiąt – zmiany w proporcjach budowy ciała, niezbędne czynniki warunkujące 

prawidłowy przebieg omawianego procesu. 

 Obsługa, pielęgnacja oraz żywienie młodego konia. 

 Racjonalne zasady postępowania z młodymi końmi (zabiegi profilaktyczne, przeglądy hodowlane, rola 

pastwisk i wybiegów). 

 Metody wychowu i ich specyfika związana  różnymi typami użytkowania koni. 

 Metody identyfikacji koni. Sposoby znakowania koni. Geny warunkujące umaszczenie koni.  

 Dodatkowe cechy umaszczenia i sposoby ich dziedziczenia. Zmiany maści pokrywy włosowej. Wpływ 

rodzaju umaszczenia na wartość użytkową koni. 

 Budowa, wzrost oraz mechanika kopyta. Pielęgnacja kopyt nie podkuwanych i podkuwanych. 

 Korekcyjne rozczyszczanie kopyt oraz pielęgnacja kopyt źrebięcych. 

 Rodzaje podków oraz ich funkcje. 

 Zasady podkuwania koni w zależności od kierunku ich użytkowania. 

Literatura podstawowa: 

5. Chów, hodowla i użytkowanie koni. Praca zbiorowa. SGGW Warszawa; 

6. Zwoliński J.: Hodowla koni. PWRiL Warszawa; 

Literatura dodatkowa: 

1. Sasimowski E.: Przewodnik do ćwiczeń z hodowli i użytkowania koni. AR Lublin; 

2. Wybrane strony internetowe, które są uaktualniane na bieżąco; 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Tradycyjny wykład informacyjny realizowany w formie podającej. 

Ćwiczenia laboratoryjne. Zajęcia terenowe. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia studenta to egzamin pisemny. 

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności następuje na kolokwium z ćwiczeń. 

Weryfikacja  efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych następuje na 

egzaminie. 

Forma i warunki zaliczenia: 

 Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu to uzyskanie łącznie co najmniej 51% ogólnej liczby 

punktów ze wszystkich form zaliczenia (egzamin, kolokwia).  

 

Przedział punktacji 

(%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Elementy i ich waga mające wpływ na ocenę końcową: 

Kolokwium pierwsze 18 pkt 

Kolokwium drugie  18 pkt 

Egzamin pisemny 50 pkt 

Wykonanie i prezentacja samodzielnego projektu 10 pkt 

Udział w zajęciach terenowych 4 pt 
Poprawy kolokwiów zgodnie z regulaminem studiów. 

Bilans punktów ECTS: 



Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne niestacjonarne 

Liczba godzin kontaktowych, w tym: - - 

Udział w wykładach 30 10 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 30 

Udział w ćwiczeniach terenowych 15 10 

Udział w konsultacjach 5 5 

Liczba godzin samodzielnej pracy, w tym: - - 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń lab. 10 10 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 

terenowych 
- - 

Samodzielne wykonanie projektu 15 15 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 15 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia wykładów 10 10 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na 

egzaminie 
15 20 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Rasy, pokrój i biomechanika koni 

Nazwa w języku angielskim:  Breed, conformation and biomechanics of horses 

Język wykładowy:   Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika  

Jednostka realizująca:    Katedra Genetyki i Hodowli Koni 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):    fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:  szósty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:     Dr inż. Agata Danielewicz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr inż. Agata Danielewicz 
Prof. dr hab. Marian Kaproń 

Założenia i cele przedmiotu 

Zapoznanie studentów z pokrojem (wadami oraz 

zaletami budowy) koni różnych ras i typów, 

omówienie i ocena parametrów wydolności 

ruchowej przy różnorodnych formach 

wykorzystywania koni poszczególnych ras. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Ma wiedzę dotyczącą ras, pokroju oraz biomechaniki ruchu koni. 
K_W01, K_W10,  

 

W_02 
Zna zasady przydatności poszczególnych ras i typów koni w różnych 
formach i sposobach użytkowania koni. 

K_W13,K_W19, 
K_W20  

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Umie wykorzystać wiadomości z zakresu teorii jazdy konnej do 
analizy rasowej koni. 

K_U14 

U_02 Analizuje techniki hodowlane w zakresie udoskonalania ras koni. K_U15, K_U16 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest świadomy specyfiki zachowań koni wynikających z 
uwarunkowań biologicznych. 

K_K06, K_K08 

Forma i typy zajęć: 
 

 Wykład oraz ćwiczenia i zajęcia terenowe. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wymagana jest podstawowa znajomość terminologii zootechnicznej oraz podstawowych 

aspektów z zakresu hodowli i użytkowania koni. 

Treści modułu kształcenia: 



 Charakterystyka kompleksowego znaczenia koni w cywilizacyjnym rozwoju ludzkości. 

 Ewolucyjny rozwój koniowatych. 

 Charakterystyka typów konstytucyjnych koni i rodzajów kondycji. 

 Charakterystyka pojęcia typ użytkowy, rasa i podziały występujące w tym zakresie. 

 Charakterystyka ras koni gorącokrwistych (czystych oraz pochodzenia orientalnego). 

 Charakterystyka ras koni szlachetnych półkrwi. 

 Charakterystyka koni zimnokrwistych. 

 Charakterystyka ras koni prymitywnych, koni małych i kuców. 

 Zasady oceny pokroju koni różnych ras i typów. 

 Bonitacja pokroju – metody i hodowlane znaczenie. 

 Pomiary zoometryczne i indeksy budowy ciała. 

 Zasady szczegółowej oceny pokroju koni różnych ras i typów. 

 Charakterystyka mechaniki ruchu koni w stępie, kłusie, galopie i skoku. 

  Związek między właściwościami pokrojowymi koni różnych ras i typów i ich przydatnością 
użytkową.  

Literatura podstawowa: 

1. Pruski W. – Hodowla koni, Tom I, PWRiL, 1960 
2. Sasimowski E. – Przewodnik do ćwiczeń z hodowli i użytkowania koni, wyd. AR w Lublinie 

Literatura dodatkowa: 

1. Haller W. – Rasy koni, Multico, 1997; 
2. Wybrane internetowe strony tematyczne – uaktualniane na bieżąco; 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

 Tradycyjny wykład informacyjny realizowany w formie podającej. 

Ćwiczenia audytoryjne. Zajęcia terenowe. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Przedmiot na zaliczenie. 

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności następuje na kolokwium z 
ćwiczeń. Weryfikacja  efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych następuje na zaliczeniu końcowym 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu to uzyskanie łącznie co najmniej 51% ogólnej liczby 
punktów ze wszystkich form zaliczenia (zaliczenie, kolokwia).  
 

Przedział punktacji 
(%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Elementy i ich waga mające wpływ na ocenę końcową: 
Kolokwium pierwsze 18 pkt 
Kolokwium drugie  18 pkt 
Zaliczenie pisemne 50 pkt 
Wykonanie i prezentacja samodzielnego projektu 10 pkt 
Udział w zajęciach terenowych 4 pt 
Poprawy kolokwiów zgodnie z regulaminem studiów. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne niestacjonarne 



7. Liczba godzin kontaktowych, w tym: - - 

Udział w wykładach 30 10 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 10 30 

Udział w ćwiczeniach terenowych 5 5 

Udział w konsultacjach 5 5 

8. Liczba godzin samodzielnej pracy, w 
tym: 

- - 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 5 5 

Samodzielne wykonanie projektu 10 10 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 5 5 

Przygotowanie się do zaliczenia i obecność 5 5 

9. Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Szczegółowe żywienie koni 

Nazwa w języku angielskim:  Detailed feeding horses 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Zootechnika  

 

Jednostka realizująca:   

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny  

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:    trzeci 

Semestr:    szósty 

Liczba punktów ECTS:   3  

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   Prof. zw. dr hab.. Marian Kaproń 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr inż. Agata Danielewicz 

Prof. dr hab. Marian Kaproń 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie 

studentów ze szczegółowymi zasadami żywienia 

koni. 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę dotyczącą szczegółowego żywienia koni oraz stosowanych 

technik. 
K_W16 

W_02 

Zna zasady dotyczące różnic rasowych oraz zależnych od wykonywanej 

pracy przez zwierzę, w organizacji zasad żywienia. 
K_W14 

K_W15 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Umie wykorzystać nowoczesne techniki przy organizacji żywienia koni. K_U01 

K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest świadomy zachowań behawioralnych koni. K_K08 

Forma i typy zajęć: 
 

Wykład, ćwiczenia  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wymagana jest podstawowa znajomość terminologii zootechnicznej oraz podstawowych aspektów z 

zakresu hodowli i użytkowania koni. 

Treści modułu kształcenia: 



 Wiadomości ogólne. 

 Podstawy żywienia  

 Zapotrzebowanie na energię, składniki pokarmowe i strukturalne  

 Pasze 

 Stajnia 

 Żywienie praktyczne 

 Żywienie szczegółowe 

 Choroby i zaburzenia o podłożu żywieniowym  

 Specyfika budowy przewodu pokarmowego konia. Pasze stosowane w żywieniu koni.  

 Zasady układania dawek pokarmowych. 

Literatura podstawowa: 

1. Chów, hodowla i użytkowanie koni. Praca zbiorowa SGGW Warszawa. 

2. Sasimowski E.: Przewodnik do ćwiczeń z hodowli i użytkowania koni. AR Lublin. 

3. Meyer H.: Żywienie koni 2009 

Literatura dodatkowa: 

3. Zwoliński J.: Hodowla koni. PWRiL Warszawa. 

4. Wybrane internetowe strony tematyczne 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny, wspomagany foliogramami. 

Ćwiczenia: przedstawianie teoretyczne treści programowych wspomagane i prezentacjami 

multimedialnymi, video 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Pozytywne zaliczenie kolokwium oraz prezentacja tematyczna z wykorzystaniem środków 

multimedialnych, aktywność na wykładach i zajęciach laboratoryjnych. 

 

Forma i warunki zaliczenia: 

 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu to: 

8.  Uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów z dwóch kolokwiów ćwiczeniowych (30pkt); 

 

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

9. Sporządzenie projektu 20pkt; 

10. Pisemne zaliczenie wykładów 30pkt; 

11. Aktywność na wykładach 10pkt; 

12. Aktywność na ćwiczeniach laboratoryjnych 10pkt; 

Poprawy: zgodnie z regulaminem studiów. 

 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne niestacjonarne 

10. Liczba godzin kontaktowych, w tym: - - 

Udział w wykładach 15 10 

Udział w ćwiczeniach 15 20 

Udział w konsultacjach 5 5 

11. Liczba godzin samodzielnej pracy, w tym: - - 



Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 15 

Samodzielne wykonanie projektu 15 15 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 10 

12. Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Teoria i praktyka jazdy konnej 

Nazwa w języku angielskim:  Theory and practiceriding 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika  

Jednostka realizująca:  Katedra Genetyki i Hodowli Koni 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny  

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  Czwarty 

Semestr:  Siódmy 

Liczba punktów ECTS:   4  

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Prof. zw. dr hab. Marian Kaproń 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr inż. Agata Danielewicz 

Prof. dr hab. Marian Kaproń 

Założenia i cele przedmiotu 

Zapoznanie studentów z szerokim zakresem 

możliwości wierzchowego użytkowania koni, 

połączone z  zajęciami praktycznymi z końmi oraz 

zasadami poprawnej eksploatacji koni rekreacyjnych. 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę dotyczącą wierzchowego użytkowania koni oraz teorii jazdy 

konnej. 

K_W06 

K_W08 

W_02 
Zna zasady prawidłowego utrzymania koni wierzchowych. 

K_W10 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Umie wykorzystać  zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie jazdy konnej w 

praktyce przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności i wszelkich 

zasad bezpieczeństwa. 

K_U03 

U_02 
Analizuje nowinki rynkowe w hodowli koni posługując się nazewnictwem 

hipologicznym. 
K_U06 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest świadomy  ryzyka wynikającego z jazdy konnej. K_K08 

Forma i typy zajęć:  Wykład oraz ćwiczenia i zajęcia terenowe. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wymagana jest podstawowa znajomość terminologii zootechnicznej oraz podstawowych aspektów z 

zakresu hodowli i użytkowania koni. 

Wymagany jest również brak przeciwwskazań zdrowotnych do jazdy konnej. 

Treści modułu kształcenia: 



 Podstawowe zasady prawidłowego stosunku jeźdźca do konia.  Psychiczne i fizjologiczne 

predyspozycje jeźdźca. Charakterystyka podstawowych zasad zachowania się w stajni i przestrzegania 

przepisów BHP. Opis budowy rzędu jeździeckiego i jego wariantów – w zależności od wierzchowego 

sposobu użytkowania koni w jeździectwie amatorskim i wyczynowym. Zaznajomienie z podstawowymi 

zasadami budowy zaufania między jeźdźcem i koniem. Zasady prezentacji koni. 

 Zasady konserwacji rzędów jeździeckich i sprzętu uzupełniającego. Nauka prawidłowego zakładania 

rzędu jeździeckiego i  akcesoriów uzupełniających oraz prawidłowego ich dopasowywania. Nauka 

prawidłowego wsiadania na konia, przyjmowania właściwego dosiadu w „pozycji stój” oraz zsiadania z 

konia. Charakterystyka zasad lonżowania koni, dopasowanie niezbędnych akcesoriów (kawecan, 

wypinacze, chambon itp.) i praktyczna ich weryfikacja. 

 Zarys charakterystyki psychologicznych właściwości konia. Zasady budowy zaufania między jeźdźcem i 

koniem. 

  Elementarne szkolenie jeździeckie.  Wyrabianie „wyuczenia jeździeckiego”. Zasady jazdy stępem, 

kłusem i zatrzymanie konia. Zasady jazdy w „ustawieniu”. 

 Zasady nauki skoków przez przeszkody. 

 Wstępne szkolenie konia. 

 Szkolenie konia – dobór koni do określonych form użytkowania wierzchowego. 

 Charakterystyka gimnastycznych ćwiczeń dla jeźdźców i ich praktyczne wykonywanie. Zasady ruszania 

stępem i korekta dosiadu – w ruchu na wprost, na łuku i na kole. Opanowanie przejść w układzie: „stój-

stęp-stój”. 

 Opanowanie zasad ruchu w kłusie na ujeżdżalni. Nauka jazdy w kłusie normalnym (anglezowanie) oraz 

ćwiczebnym. 

 Nauka zasad zachowywania równowagi przez jeźdźca podczas ruchu w stępie i w kłusie – przy 

uwzględnieniu niezależnego działania „pomocy” oraz przeprowadzania niezbędnych korekt dosiadu 

jeźdźca i stosowania przez niego określonych „pomocy”. 

 Opanowywanie zasad ruchu w stępie i w kłusie na ujeżdżalni. 

 Ćwiczenie zasad zachowania równowagi, rozluźnienia, korekty dosiadu, prawidłowości używania 

„pomocy” i stabilności jeźdźca. 

 Opanowywanie przejść w układzie: „stęp-kłus-stęp” oraz „kłus normalny-kłus ćwiczebny-kłus 

normalny” – z zachowaniem permanentnej korekty dosiadu oraz używania „pomocy” przez jeźdźca. 

 Doskonalenie wcześniej nabytych umiejętności w stępie i w kłusie – w ruchu na wprost, na łuku oraz na 

kole. 

 Demonstracja zasad zagalopowania. Nauka zagalopowania „z lewej nogi” oraz „z prawej nogi” – 

połączona z ciągłą korektą dosiadu i stosownego używania „pomocy” 

 Nauka galopowania „w pełnym siadzie” oraz „ w półsiadzie” – połączona z ciągłą korektą dosiadu i 

stosownego używania „pomocy”. 

 Nauka zasad przechodzenia przez drągi oraz koziołki - w stępie i w kłusie – połączona z ciągłą korektą 

dosiadu i stosownego używania „pomocy”. 

 Charakterystyka zasad zachowania się podczas jazdy w terenie oraz praktyczne ich zastosowanie. 

 Jazda w terenie – korekta dosiadu, zachowanie równowagi, wjazdy i zjazdy na nierównościach 

terenowych. 

Literatura podstawowa: 

1. Museler W.: Nauka jazdy konnej. PWRiL 2012; 

2. Paalman A.: Jeździectwo. Skoki przez przeszkody. Galaktyka 2011r; 

3. Swift S.: Harmonia jeźdźca i konia. Galaktyka 2012r, cz. I i II; 

Literatura dodatkowa: 

5. Gołąb J.: Rząd doskonały. Dobór, dopasowanie, działanie. Ips 2012r; 

6. Wybrane internetowe strony tematyczne uaktualniane na bieżąco; 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 



Wykład tradycyjny, wspomagany foliogramami. 

Ćwiczenia: przedstawianie teoretyczne treści programowych wspomagane  prezentacjami 

multimedialnymi, materiałami filmowymi. Praktyczne zapoznanie studentów z jazdą konną.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Pozytywne zaliczenie kolokwium oraz prezentacja tematyczna z wykorzystaniem środków 

multimedialnych, aktywność na wykładach i zajęciach laboratoryjnych oraz terenowych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Ostateczną weryfikacją wiedzy jest wynik egzaminu końcowego. 

Egzamin pisemny   100 pkt 

1. Uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów z dwóch kolokwiów; 

 

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Poprawy: zgodnie z regulaminem studiów. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne niestacjonarne 

Liczba godzin kontaktowych, w tym: - - 

Udział w wykładach 30 10 

Udział w ćwiczeniach 15 10 

Udział w ćwiczeniach terenowych 30 10 

Udział w konsultacjach 5 10 

Liczba godzin samodzielnej pracy, w tym: - - 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 2 15 

Samodzielne wykonanie projektu 3 15 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 5 15 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na 

egzaminie 
10 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Zaprzęgowe użytkowanie koni 

Nazwa w języku angielskim:  Harnesshorsesuse 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  zootechnika  

Jednostka realizująca:  Katedra Genetyki i Hodowli Koni 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny  

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  czwarty 

Semestr:  siódmy 

Liczba punktów ECTS:   4  

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  prof. zw. dr hab. Marian Kaproń 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr inż. Agata Danielewicz 

Prof. dr hab. Marian Kaproń 

Założenia i cele przedmiotu 

Zapoznanie studentów z zespołem zagadnień 

związanych z różnymi formami i sposobami 

wykorzystania koni zaprzęgowych oraz nauczenie 

ich podstawowych umiejętności z tego zakresu. 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę dotycząca zaprzęgowego użytkowania koni. K_W06, K_W10 

K_W14 

W_02 Zna zasady pracy z końmi zaprzęgowymi poszczególnych ras. K_W10 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Umie wykorzystać wiedzę w zakresie technik w zaprzęgowym 

użytkowaniu koni. 
K_U01 

U_02 Analizuje sprawy dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa ludzi. K_U08 , K_U12 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest świadomy specyfiki użytkowania zaprzęgowego. 
K_K05 ,K_K10 

K_K11 

Forma i typy zajęć: Wykład, ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wymagana jest podstawowa znajomość terminologii zootechnicznej oraz podstawowych aspektów z 

zakresu hodowli i użytkowania koni. 

 

Treści modułu kształcenia: 

 



 Zarys historii rozwoju różnych form zaprzęgowego użytkowania koni. Rasy i typy koni 

wykorzystywanych w użytkowaniu zaprzęgowym. 

 Wychów i pielęgnacja koni zaprzęgowych. Przyuczanie i wdrażanie koni do użytkowania 

zaprzęgowego. 

 Rodzaje uprzęży. Zasady zakładania i dopasowania poszczególnych rodzajów uprzęży. 

 Zasady powożenia. Pojazdy zaprzęgowe. 

 Narzędzia i maszyny rolnicze wykorzystywane w zaprzęgowym użytkowaniu koni. 

 Zasady obliczania i normowania pracy koni zaprzęgowych. Racjonalne i nowoczesne sposoby 

użytkowania koni roboczych. 

 Rekreacyjne wykorzystanie koni zaprzęgowych. Sportowe użytkowanie koni zaprzęgowych. 

 Spektakularne i amatorskie formy użytkowania koni zaprzęgowych. 

 Podstawowe zasady pracy hodowlanej nad doskonaleniem koni zaprzęgowych. 

 Specyfika budowy konia zaprzęgowego. 

 Cechy psychiczne warunkujące przydatność konia do użytkowania zaprzęgowego. 

 Zasady bezpieczeństwa i przepisy ruchu drogowego dla zaprzęgów. 

 Akcesoria i osprzęt zaprzęgowy. Sposoby ochrony konia i powożącego. 

 Przepisy jeździeckie stosowane w dyscyplinie powożenia. 

Literatura podstawowa: 

Chachuła J. i inni: Chów hodowla i użytkowanie koni. 1984 Tom I i II; 

Pruski W.: hodowla koni. PWRiL. 2006; Tom I i II; 

Literatura dodatkowa: 

Nowicka D.: ABC powożenia. Pegaz 2002. 

Wybrane internetowe strony tematyczne 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny, wspomagany foliogramami. 

Ćwiczenia: przedstawianie teoretyczne treści programowych wspomagane  prezentacjami 

multimedialnymi, materiałami filmowymi. Praktyczne zapoznanie studentów z zaprzęgowym 

użytkowaniem koni. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Pozytywne zaliczenie kolokwi oraz prezentacja tematyczna z wykorzystaniem środków multimedialnych, 

aktywność na wykładach i zajęciach laboratoryjnych oraz terenowych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

 

2. Uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów z dwóch kolokwiów; 

 

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Poprawy: zgodnie z regulaminem studiów. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne niestacjonarne 

Liczba godzin kontaktowych, w tym: - - 

Udział w wykładach 15 10 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 15 



Udział w ćwiczeniach terenowych 15 5 

Udział w konsultacjach 5 10 

Liczba godzin samodzielnej pracy, w tym: - - 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń lab. 10 10 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń teren. 10 15 

Samodzielne wykonanie projektu 10 15 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 10 

Samodzielne przygotowanie się do wykładów 10 10 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Podstawy hipoterapii 

Nazwa w języku angielskim:  Hippotherapybase 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:  Katedra Genetyki Hodowli Koni 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny  

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  czwarty 

Semestr:  siódmy 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  prof. zw. dr hab. Marian Kaproń 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr inż. Agata Danielewicz 

Prof. dr hab. Marian Kaproń 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem realizacji przedmiotu jest kompleksowe 

zapoznanie studentów z rodzajami hipoterapii jako 

formy wspomagającej rehabilitację 

niepełnosprawności o podłożu neurofizjologicznym 

u ludzi. 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę dotyczącą historii hipoterapii oraz specyfiki tej działalności. K_W06 

K_W08 

W_02 
Zna zasady utrzymania koni terapeutycznych, ich behawioru, rozrodu, 

metodach wychowu, ras stosowanych w hipoterapii. 
K_W08 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Umie wykorzystać podstawy jazdy konnej w działaniach 

hipoterapeutycznych. 
K_U01 

U_02 
Potrafi zaplanować cykl zajęć rehabilitacyjnych z uwzględnieniem 

specjalistycznych potrzeb pacjenta i użytkowanych koni. 
K_U03 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest świadomy ryzyka pracy w zespole hipoterapeutycznym. K_K07 

Forma i typy zajęć: Wykład oraz ćwiczenia laboratoryjne i zajęcia terenowe. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wymagana jest podstawowa znajomość terminologii zootechnicznej oraz podstawowych aspektów z 

zakresu hodowli i użytkowania koni. 

Wymagany jest również brak przeciwwskazań zdrowotnych do jazdy konnej. 

Treści modułu kształcenia: 



 Zarys historii rozwoju hipoterapii w Polsce i na świecie. Hipoterapia jako wspomagająca forma 

rehabilitacji w leczeniu schorzeń o podłożu neurofizjologicznym. Zastosowanie hipoterapii w 

leczeniu innych rodzajów schorzeń. 

 Porównanie zasad prowadzenia hipoterapii stosowanych na świecie. Zarys charakterystyki schorzeń 

objętych postępowaniem hipoterapeutycznym. 

 Zasady organizacji ośrodka hipoterapeutycznego. Charakterystyka infrastruktury niezbędnej do 

prowadzenia działalności hipoterapeutycznej. 

 Przyrządy i akcesoria stosowane w hipoterapii. 

 Dobór koni pod względem ich właściwości psychicznych. Dobór koni pod względem cech 

pokrojowych. Pozostałe cechy eksploatacyjne koni wykorzystywanych w działalności 

hipoterapeutycznej. 

 Charakterystyka psychofizycznych właściwości osób prowadzących usługi hipoterapeutyczne. 

Specyfika szkolenia kadry współpracującej w zespole hipoterapeutycznym. 

 Charakterystyka zagranicznych ośrodków hipoterapeutycznych. Charakterystyka krajowych 

ośrodków hipoterapeutycznych. 

 Porównanie hipoterapii, terapeutycznej jazdy konnej oraz jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych.  

 Różne formy jeździectwa niepełnosprawnych w Polsce i na świecie. Zasady bezpieczeństwa dla ludzi 

zwierząt stosowane przy hipoterapii, podstawowe informacje na temat praktycznego zastosowania 

pierwszej pomocy medycznej. 

 Hipoterapia jako metoda usprawniająca i rehabilitacyjna dla dzieci – metodyka zajęć. 

 Hipoterapia jako metoda usprawniająca i rehabilitacyjna dla dorosłych pacjentów – metodyka zajęć. 

 Wychów, pielęgnacja konia hipoterapeutycznego. 

 Proces szkoleniowy konia hipoterapeutycznego, oraz praktyczne wykorzystanie różnych nurtów 

szkoleniowych w układaniu koni do hipoterapii. 

 Specyfika hipoterapii – praktyczne zajęcia w ośrodku jeździeckim. 

Literatura podstawowa: 

4. Praca zbiorowa.: Terapeutyczna jazda konna II. Strategie rehabilitacji, Wydawnictwo Pascal 2005; 

5. Heipertz-Hengst. Ch.: Jazda konna dla osób niepełnosprawnych, PWRiL Warszawa; 

6. Praca zbiorowa.: Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii, PWRiL; 

7. Straus I. (1996), Hipoterapia - neurofizjologiczna gimnastyka na koniu, Kraków. 

8. Wyżnikiewicz-Nawracała A.: Jeździectwo w rozwoju motorycznym i psychospołecznym osób 

niepełnosprawnych, AWFiS Gdańsk, 2002; 

Literatura dodatkowa: 

1. Przegląd hipoterapeutyczny – kwartalnik PTHiP; 

2. Wybrane internetowe strony tematyczne uaktualniane na bieżąco np.: www.hipoterapia.org.pl, 

www.pthip.pl i inne; 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny, wspomagany foliogramami. 

Ćwiczenia: przedstawianie teoretyczne treści programowych wspomagane i prezentacjami 

multimedialnymi, video.Praktyczne zapoznanie studentów z pracą hipoterapeuty; 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Pozytywne zaliczenie kolokwium oraz prezentacja tematyczna z wykorzystaniem środków 

multimedialnych, aktywność na wykładach i zajęciach laboratoryjnych oraz terenowych. 

Forma i warunki zaliczenia: 



Zaliczenie przedmiotu na ocenę 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu to: 

13.  Uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów z dwóch kolokwiów ćwiczeniowych (po 30pkt); 

 

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

14. Sporządzenie projektu 20pkt; 

15. Pisemne zaliczenie wykładów 20pkt; 

16. Aktywność na wykładach 10pkt; 

17. Aktywność na ćwiczeniach laboratoryjnych 10pkt; 

18. Aktywność na ćwiczeniach terenowych 10pkt; 

Poprawy: zgodnie z regulaminem studiów. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne niestacjonarne 

Liczba godzin kontaktowych, w tym: - - 

Udział w wykładach 15 10 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 5 

Udział w ćwiczeniach terenowych 15 5 

Udział w konsultacjach 5 10 

Liczba godzin samodzielnej pracy, w tym: - - 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeńlab. 5 5 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń terenowe 5 10 

Samodzielne wykonanie projektu 5 10 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Hodowlane metody doskonalenia koni 

Nazwa w języku angielskim:  Horse breeding methods for improving 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Zootechnika  

 

Jednostka realizująca:  Katedra Genetyki i Hodowli Koni 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny  

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  czwarty 

Semestr:  siódmy 

Liczba punktów ECTS:   4  

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  prof. zw. dr hab. Marian Kaproń 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr inż. Agata Danielewicz 

Prof. dr hab. Marian Kaproń 

Założenia i cele przedmiotu 

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z 

charakterystyką składowych elementów pracy hodowlanej 

nad końmi i oceny wartości użytkowej różnych ras i typów 

koni, sposobów szacowania wartości hodowlanej, 

genetycznych parametrów mierników wartości użytkowej, 

rodzajów i metod selekcji, doboru do kojarzeń. Omawiane 

są ponadto zasady konstrukcji programów hodowanych oraz 

perspektywy hodowli i użytkowania koni różnych ras i 

typów hodowanych w Polsce. 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę dotyczącą składowych elementów pracy hodowlanej nad 

doskonaleniem koni 

K_W10, K_W13 

K_W15 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Umie wykorzystać metody hodowlane przy ocenie i konstrukcji programów 

hodowlanych dla koni. 
K_U14 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest świadomy jak ogromne znaczenie ma bezpieczeństwo w pracy z 

końmi. 
K_K04 

Forma i typy zajęć: Zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wymagana jest znajomość podstawowego nazewnictwa zootechnicznego. 

Treści modułu kształcenia: 



 Składowe elementy pracy hodowlanej nad końmi i warunkujące ją czynniki. 

 Metody kontroli i oceny wartości użytkowej koni wierzchowych. Genetyczne parametry mierników 

wartości użytkowej. 

 Metody kontroli i oceny wartości użytkowej koni zaprzęgowych oraz wszechstronnie użytkowych. 

Genetyczne parametry mierników wartości użytkowej koni zaprzęgowych. 

 Metody szacowania wartości hodowlanej koni, rodzaje i metody selekcji stosowane w hodowli koni.  

 Metody doboru do kojarzeń – dobór jednorodny,  dobór niejednorodny. 

 Zasady konstrukcji programów hodowlanych. 

 Metody treningu koni – jako niezbędny czynnik obiektywizacji zasad i metod ich doskonalenia. 

 Prowadzenie dokumentacji hodowlanej oraz ksiąg stadnych, prawidła wyścigowe . 

  Omówienie „Programów Wyścigowych” oraz „Wiadomości Wyścigowych”.  Mierniki dzielności 

wyścigowej. 

  Trening koni wyścigowych.  Trening i próby dzielności ogierów półkrwi. 

  Próby dzielności klaczy półkrwi oraz koni zaprzęgowych i prymitywnych. 

  Pokazy i championaty hodowlane koni różnych ras.  Zasady oceny wartości hodowlanej koni. 

  Charakterystyka rodzajów i metod selekcji wykorzystywanych w hodowli koni. 

  Charakterystyka metod doboru do kojarzeń. 

Literatura podstawowa: 

4. Lush J., L.: Doskonalenie zwierząt, Wyd. PWRiL, 1966; 

5. Kaproń M.: Metody doskonalenia koni, Wyd. AR w Lublinie, 1999; 

6. Sasimowski E.: Hodowlane metody doskonalenia koni, Wyd. PWRiL, 1973; 

7. Filistowicz A. (pod red.).:Planowanie i organizacja hodowli zwierząt gospodarskich. Wybrane 

zagadnienia. Praca zbiorowa, Wyd. AR we Wrocławiu, 2004; 

Literatura dodatkowa: 

7. Radomska M., J.: Metody i kierunki doskonalenia zwierząt, PWN, 1984; 

8. Foster L., J.: Genetyczne podstawy doskonalenia zwierząt, PWRiL,1968; 

9. Wybrane internetowe strony tematyczne uaktualniane na bieżąco; 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Tradycyjny wykład informacyjny oraz ćwiczenia przedmiotowe  z wykorzystaniem środków 

multimedialnych, praca w grupach, wykonanie projektu, dyskusja. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Pozytywne zaliczenie kolokwium oraz prezentacja tematyczna z wykorzystaniem środków 

multimedialnych, aktywność na wykładach i ćwiczeniach, pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Ostateczną weryfikacją wiedzy jest wynik egzaminu końcowego. 

Egzamin pisemny   100 pkt 

3. Uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów z dwóch kolokwiów; 

 

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Poprawy: zgodnie z regulaminem studiów. 

Elementy oceny i ich waga mająca wpływ na ocenę końcową: 

Kolokwium pierwsze 40 pkt; 

Kolokwium drugie 40 pkt; 

Projekt tematyczny 20 pkt; 

Poprawy: zgodnie z regulaminem studiów 



Bilans punktów ECTS: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne niestacjonarne 

Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

Udział w wykładach 15 10 

Udział w ćwiczeniach 30 10 

Udział w konsultacjach 5 10 

Liczba godzin samodzielnej pracy, w 

tym: 
  

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 20 

Samodzielne wykonanie projektu 20 30 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 

materiału z wykładów 
15 20 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

 

 

 

 


