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Opis modułu kształcenia / przedmiotu  (sylabus) 
 

 

 
 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : 

Rok akademicki: 2019/2020 Grupa przedmiotów:
  

Numer katalogowy:
 

 

 

Nazwa przedmiotu1):   Wybrane aspekty chowu i hodowli koni ECTS 2) 4 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski
3)
:  Selected aspects of horse breeding and management 

Kierunek studiów
4)
:  Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich  

Koordynator przedmiotu
5)
:  dr Małgorzata Maśko 

Prowadzący zajęcia
6)
:  Pracownicy Katedry Hodowli Zwierząt 

Jednostka realizująca
7)
: Instytut Nauk o Zwierzętach, Katedra Hodowli Zwierząt 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

8)
:
 Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt 

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

Cykl dydaktyczny
10)

:  Semestr zimowy/letni Jęz. wykładowy
11)

: polski  

Założenia i cele przedmiotu
12)

: Uzupełnienie wiedzy hipologicznej.  Przekazanie podstawowej wiedzy prawnej dotyczącej organizacji 
kupna i sprzedaży koni. Rozszerzenie wiedzy z zakresu rozrodu koni i odchowu źrebiąt 

Formy dydaktyczne, liczba godzin
13)

: 

 

a) Wykłady;  liczba godzin 16;   

b) Ćwiczenia terenowe; liczba godzin 16 

 

Metody dydaktyczne
14)

: Wykłady, projekt, doświadczenie/eksperyment, konsultacje,  

Pełny opis przedmiotu
15)

: 

Przygotowanie konia do wystaw, pokazów, przeglądu hodowlanego. Wzrost i rozwój koni. 
Przygotowanie konia do sprzedaży. Zorganizowanie kupna i sprzedaży koni. Przygotowanie klaczy do 
stanówki. Zasady postępowania ze źrebną klaczą. Zasady postępowania z klaczą i źrebięciem. 
Problemy odchowu źrebiąt. 

Wymagania formalne (przedmioty 
wprowadzające)

16)
: 

Koń – hodowla i użytkowanie 

Założenia wstępne
17)

: Podstawowe wiadomości o hodowli i użytkowaniu koni 

Efekty kształcenia
18)

: 

01- potrafi zorganizować kupno lub sprzedaż konia 
02- posługuje się podstawowymi przyrządami do pomiarów biometrycznych 
03- potrafi odpowiednio zaprezentować konia podczas pokazu lub przeglądu hodowlanego 
04- potrafi zorganizować rozród koni w swoim gospodarstwie 
05- posiada wiedzę na temat odchowu źrebiąt 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia
19)

: 
01, 04, 05- Przygotowanie projektu 
02, 03- Ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 

20)
: 

1- Ocena złożonego projektu, 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)

:  
Fragment Kodeksu Cywilnego dotyczący przepisów regulujących Sprzedaż, obowiązujący od 24 grudnia 2014 r 
Hodowla i użytkowanie koni. Tom I i II. Wydawnictwo SGGW 2013 
Hodowca i Jeździec - czasopismo wydawane przez PZHK 
Kolstrung R., Silmanowicz P., Stachurska A. Pielęgnacja i podkuwanie kopyt koni. PWRiL 2004 
 
 

UWAGI
24)

:
 

 

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 

http://pzhk.pl/wp-content/uploads/Kodeks_Cywilny-2015_01_27-fragment_o_sprzedazy.pdf
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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 potrafi zorganizować kupno lub sprzedaż konia K_W14, K_W19, K_U05 

02 posługuje się podstawowymi przyrządami do pomiarów biometrycznych K_U01 

03 potrafi odpowiednio zaprezentować konia podczas pokazu lub przeglądu hodowlanego K_W13 

04 potrafi zorganizować rozród koni w swoim gospodarstwie K_W18 

05 posiada wiedzę na temat odchowu źrebiąt K_U06 

 

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

1 


