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Kierunek lub kierunki studiów Hipologia i jeździectwo 

Nazwa modułu kształcenia Kynologia i hodowle amatorskie 

Kynology and pet breeding 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia I s 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

3 

1,6/1,4 

Tytuł / stopień, imię i nazwisko 

osoby odpowiedzialnej 

Prof. dr hab. Leszek Drozd 

Jednostka oferująca przedmiot Zakład Gospodarki Łowieckiej 

Cel modułu Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi biologii różnych grup ras psów, szeroko 

pojętą hodowlą psów  

(kwalifikacje hodowlane, dokumentacja hodowlana, wystawy psów rasowych), z 

zagadnieniami rozrodu i żywienia psów oraz rodzajami sportów kynologicznych. 

Z zakresu hodowli amatorskich zapoznanie z najpopularniejszymi gatunkami zwierząt 

utrzymywanych w domach z wyjątkiem psa. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Pies jest najpopularniejszym zwierzęciem utrzymywanym w domu. Przedmiot z zakresu 

kynologii uwzględnia zagadnienia związane z szeroko pojęta hodowlą psów rasowych, 

obejmujące rasy psów, zachowanie się różnych ras i grup psów, dokumentację hodowlaną, 

regulaminy hodowlane i wystawowe oraz rodzaje sportów kynologicznych. Ważne również są 

poruszane zagadnienia dotyczące fizjologii rozrodu suki, zapobieganiu niechcianej ciąży oraz 

planowaniu i stosowaniu metod pomocnych w ustalaniu dogodnego terminu do krycia. Z 

zakresu hodowli amatorskich przedstawienie gatunków zwierząt najczęściej utrzymywanych 

amatorsko. Charakterystyka taksonomiczna. Podstawy prawne i dokumentacja pozwalająca na 

legalne posiadanie gatunków importowanych i egzotycznych. Kotowate –chów, hodowla oraz 

status prawny w Polsce. Podstawy zachowania dobrostanu w warunkach hodowli 

amatorskich.  Elementy profilaktyki i diagnostyki. Podstawy etologii i zoopsychologii jako 

element niezbędny w bezpośrednim obcowaniu ze zwierzętami. Wybrane elementy żywienia 

zwierząt. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Coren S.: Inteligencja psów. Książka i Wiedza, 2005 

Krämer E., Rasy psów, Warszawa 1998, 

Red. pr. zbior. Dubiel A., Rozród psów, WAR Wrocław 2000, 

Wayne E. Wingfield, Intensywna terapia psów i kotów, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 

2000 

Regulamin Hodowli Psów Rasowych, 2011, Związek Kynologiczny w Polsce, Zarząd 

Główny, Warszawa. 

Regulamin Wystaw Psów Rasowych, 2009, Związek Kynologiczny w Polsce, Zarząd 

Główny, Warszawa. 

Planowane formy/ działania/ 

metody dydaktyczne 

Metody dydaktyczne:  

Wykład: wykład informacyjny ilustrowany materiałami w formie prezentacji multimedialnych 

Ćwiczenia audytoryjne: analiza materiału przedstawionego w formie prezentacji 

multimedialnych z dyskusją na dany temat. 

Zajęcia praktyczne: wyjście na wystawę psów rasowych. 

 

 


