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Kierunek lub kierunki studiów Hipologia i jeździectwo 

Nazwa modułu kształcenia Praktyka zawodowa – stadnina koni 

Professional practice time 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia I s 

Rok studiów dla kierunku III 

Semestr dla kierunku 6 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

 10 

5/5 

Tytuł / stopień, imię i nazwisko 

osoby odpowiedzialnej 

Prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek 

Jednostka oferująca przedmiot  

Cel modułu Zapoznanie studentów i nabycie przez nich umiejętności związanych z rozrodem i wychowem 

koni 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Rozpoczynając praktyki student w czasie rozmowy z przełożonym zobowiązany będzie do 

poznania zasad BHP Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące zarówno codziennej pracy, jak 

długofalowych działań związanych z funkcjonowaniem stadniny koni. Podczas praktyk 

student nauczy się praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy. Szczególnie ważne będzie 

zdobycie umiejętności związanych z codzienną obsługą koni na różnych etapach 

przygotowania do rozrodu, ogierów reproduktorów, klaczy źrebnych, źrebiących się oraz 

odchowujących źrebięta. Ważne będzie również nabycie umiejętności obsługi źrebiąt 

zdrowych, ale i z problemami okołoporodowymi. Poznane zostaną przez niego różne systemy 

wychowu źrebiąt. Nacisk postawiony zostanie na przygotowanie koni do rozrodu z 

wykorzystaniem nowoczesnych technik, narzędzi, urządzeń i maszyn wykorzystywanych w 

stadninach koni. System prowadzenia praktyk pozwoli studentowi na przygotowanie się do 

egzaminu. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Zalecane: 

- Chachuła J., Chrzanowski S., Oleksiak S.: Chów, hodowla i użytkowanie koni. Tom I i II. 

Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa, kolejne wydania  

- Miller R.M.: Imprint training of the newborn foal. Path Close, Salt Lake City, 2003. 

- Morel D.: Equine reproductive, physiology, breeding and stud management. CABI 

Publishing, kolejne wydania. 

- Fiedorowicz A., Łojek J., Clausen E., Finderup J., Irkkjaer K.O.: Systemy utrzymania koni. 

IBMER 2004.  

- Pruski W., Grabowski J., Schuch S.: Hodowla koni. T. II. PWRiL Warszawa, kolejne 

wydania 

- Zwoliński J.: Hodowla koni. PWRiL Warszawa, kolejne wydania. 

Planowane formy/ działania/ 

metody dydaktyczne 

Praktyka zawodowa (6 tyg.) w wybranej stadninie koni,  wykonanie projektu, egzamin 

 


