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Opis modułu kształcenia / przedmiotu  (sylabus) 
 

 

 

 

Rok akademicki:  Grupa przedmiotów:
  

Numer katalogowy:
 

 

 

Nazwa przedmiotu1):   Jazda konna ECTS 2) 4 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski
3)
:  Horse Riding 

Kierunek studiów
4)
:  Zootechnika 

Koordynator przedmiotu
5)
:  dr Małgorzata Maśko 

Prowadzący zajęcia
6)
:  dr Małgorzata Maśko, Pracownicy Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt 

Jednostka realizująca
7)
: Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

8)
:
 

Wydział Nauk o Zwierzętach 

 

Status przedmiotu
9)
:  a) przedmiot fakultatywny b) stopień I,    rok 3 lub 4 c)  stacjonarne  

Cykl dydaktyczny
10)

:  Semestr letni lub zimowy Jęz. wykładowy
11)

: polski  

Założenia i cele przedmiotu
12)

: Celem jest przygotowanie do aktywnego propagowania rekreacji jeździeckiej. Wyszkolenie 
odpowiedzialnego  i kompetentnego przyszłego nauczyciela podstaw jazdy konnej.  

Formy dydaktyczne, liczba godzin
13)

: 

 

a) Wykłady;  liczba godzin 30;   

b) Ćwiczenia terenowe;    liczba godzin 15 

Metody dydaktyczne
14)

: Wykłady, ćwiczenia, konsultacje 

Pełny opis przedmiotu
15)

: 

Znajomość zasad pracy z końmi. Metodyka prowadzenia zajęć na lonży. Metodyka prowadzenia zajęć z 
jazdy konnej w grupie. Teoria i praktyka jazdy konnej. Organizacja pracy w stajni i pielęgnacji koni. 
Organizacja imprez jeździeckich. Powodowanie i poskramianie koni. Poznanie podstawowych 
przepisów prawnych dotyczących rekreacji.  

Wymagania formalne (przedmioty 
wprowadzające)

16)
: 

Hodowla koni 

Założenia wstępne
17)

: 
Podstawowe wiadomości o użytkowaniu koni. Umiejętność jazdy konnej na poziomie minimum brązowej 
odznaki.  

Efekty kształcenia
18)

: 

01- posiada umiejętności doboru koni, sprzętu i ubioru jeźdźca 
02-  zna podstawowe zabiegi pielęgnacyjne  
03-  potrafi przeprowadzić zajęcia na lonży i w zastępie w ośrodku rekreacyjnym 
04- zna podstawowe zasady postępowania z koniem i człowiekiem w nagłych wypadkach 
05 - potrafi zorganizować pracę w stajni i podczas pielęgnacji konia 
06 – posiada wiedzę dotyczącą dobrostanu koni 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia
19)

: 

 
01, 02, 03 - Ocena ćwiczeń wykonywanych w trakcie zajęć 
04, 05 - Prezentacja analizy problemu 
 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 

20)
: 

1- Ocena prezentacji grupowej,  2- imienne karty oceny studenta 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową

21)
:
 1 - 60%; 2 - 40% 

Miejsce realizacji zajęć
22)

: 
 

Sala dydaktyczna, stajnia dydaktyczna. 

Literatura podstawowa i uzupełniająca
23)

:  
J.M. Kotowski, E. Kaszuba-Warpechowska,  ABC jeździectwa, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1998. 
W. Pruchniewicz, Akademia Jeździecka, Wydawnictwo Chaber PR – Akademia Jeździecka 2007, podręcznik autoryzowany przez Polski Związek 
Jeździecki. 
K. Skorupski, Psychologia treningu koni, 2010 
Polski Związek Jeździecki (red.), Zasady Jazdy Konnej cz.1,2,3, 2009 
Blendinger W. Wstęp do psychologii konia. ZTK Zbrosławice 1984 
Dietz O., Huskamp B. Praktyka kliniczna-konie. Galaktyka 2008 
G. Heuschmann, Gdyby konie mogły krzyczeć, Co jeździec powinien wiedzieć, aby jego koń cieszył się dobrym zdrowiem, Wydawnictwo Chaber PR – 
Akademia Jeździecka 2007. 
Robert M. Miller, Sekrety końskiego umysłu, Galaktyka, Łódź 2008. 
M. Mrozkowiak, Trening uzupełniający jeźdźca, ZTK 1986. 
Hodowca i Jeździec - czasopismo wydawane przez PZHK 
 

UWAGI
24)

: Z uwagi na bezpieczeństwo studentów grupa może liczyć max  8 osób
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : 

 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 

26)
  

 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01 posiada umiejętności doboru koni, sprzętu i ubioru jeźdźca K_U23, K_W09 

02 zna podstawowe zabiegi pielęgnacyjne  K_W13, K_W14 

03 potrafi przeprowadzić zajęcia na lonży i w zastępie w ośrodku rekreacyjnym K_U17, K_U23, K_K01 

04 zna podstawowe zasady postępowania z koniem i człowiekiem w nagłych wypadkach K_09, K_U16, K_W13, K_K05 

05 potrafi zorganizować pracę w stajni i podczas pielęgnacji konia K_U14, K_W11 

06 posiada wiedzę dotyczącą dobrostanu koni K_U09, K_W14, K_K02 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów 
kształcenia

18)
  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS

2
:
 100 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 2 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, 
projektowe, itp.: 

1 


