
Załącznik nr 3c do Uchwały nr 7/2022-2023 

Senatu UP w Lublinie z dnia 20 stycznia 2023 r.  

Szczegółowa charakterystyka programu studiów i warunki realizacji programu studiów 

obowiązuje od roku akademickiego 2022/2023 

Nazwa kierunku studiów 

Hipologia i Jeździectwo  

Specjalność – Horse Usage – 

realizowana w języku angielskim   

Poziom studiów Studia drugiego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki  

Forma studiów Studia stacjonarne 

Liczba semestrów 3 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia 

studiów na danym poziomie  
92 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć w planie studiów 860 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi 

uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 

udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia 

49 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi 

uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk 

humanistycznych lub nauk społecznych, w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin 

w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub 

nauki społeczne 

5 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, przypisana w planie 

studiów do zajęć z języka obcego 
2 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, przypisana w planie 

studiów do zajęć podlegających wyborowi (nie mniej 

niż 30% ogólnej liczby punktów ECTS) 

42 ECTS (45,6% wszystkich ECTS) 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej wiodącej ze wskazaniem udziału 

procentowego w łącznej liczbie punktów ECTS dla 

całego programu studiów 

92 ECTS – 100% w dyscyplinie 

zootechnika i rybactwo  

Liczba punktów ECTS przypisana do pozostałych 

dyscyplin naukowych ze wskazaniem udziału 

procentowego w łącznej liczbie punktów ECTS dla 

całego programu studiów 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS, przypisana do zajęć 

kształtujących umiejętności praktyczne – dotyczy 

kierunków o profilu praktycznym 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS, przypisana do zajęć 

związanych z prowadzoną działalnością naukową w 

dyscyplinie lub dyscyplinach, do których 

przyporządkowany jest kierunek studiów z 

uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach 

przygotowujących do prowadzenia działalności 

naukowej lub udział w tej działalności – dotyczy 

kierunków o profilu ogólnoakademickim 

72 ECTS 

Liczba godzin zajęć prowadzona na kierunku studiów 

przez nauczycieli zatrudnionych w Uczelni jako 

podstawowy miejscu pracy 

860 

Opis sposobów weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie 

całego cyklu kształcenia: 

Weryfikacji efektów uczenia się na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, sposoby 
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weryfikacji efektów uczenia się (oddzielnie dla każdego efektu uczenia się) oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów uczenia się założonych w poszczególnych modułach określone 

są w opisach modułów. Studenci informowani są o nich na pierwszych zajęciach w semestrze. 

Zastosowanie konkretnej metody zależne jest od zakładanych efektów uczenia się, a wybór metody 

zależy od prowadzącego zajęcia. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie przez studenta założonych w 

programie efektów uczenia (prace zaliczeniowe, egzaminacyjne, testy, projekty, sprawozdania, 

konspekty, prezentacje, dziennik prowadzącego, oraz inne materiały) są archiwizowane przez 

nauczycieli w teczkach przedmiotów lub  w formie cyfrowej przez okres nie krótszy niż rok po 

zakończeniu cyklu kształcenia w celu dokonywania cyklicznych przeglądów. Zgodnie z instrukcją nr 1 

nauczyciele przechowują w teczkach przedmiotów lub w formie cyfrowej wszystkie prace 

egzaminacyjne i wybrane prace zaliczeniowe (etapowe) oraz dzienniki zajęć. 

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się prowadzące do nabycia umiejętności praktycznych są 

zależne od treści merytorycznych danego przedmiotu oraz form prowadzenia zajęć, wybór metod i 

form weryfikacji efektów dokonywany jest przez prowadzącego, określony w trakcie kursu. Dla 

ćwiczeń są to: odpowiedzi ustne, prace pisemne, projekty, kolokwia cząstkowe i zaliczeniowe, dla 

zajęć laboratoryjnych - sprawozdania, dla wykładów i seminariów - prezentacja,  udokumentowane 

opracowanie na zadany temat, analiza literatury z wykazem źródeł  bibliograficznych. Szczegółowe 

informacje dotyczące form i metod weryfikacji osiągnięcia przez studenta efektów uczenia podane są 

w module przedmiotu. Wykaz efektów uczenia przyjętych dla kierunku hipologia i jeździectwo wraz z 

odniesieniem do efektów uczenia dla kwalifikacji na odpowiednim poziomie 6 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji zestawiono w planach studiów. 

W przypadku przedmiotów podstawowych, kierunkowych i związanych z kierunkiem prowadzonych 

w formie wykładu i ćwiczeń, ocena końcowa wystawiana jest na podstawie egzaminu końcowego oraz 

oceny pracy studenta w trakcie semestru (prace okresowe, aktywność na zajęciach, referaty, eseje i 

prezentacje). Na ocenę końcową z przedmiotu składają się wówczas te dwie oceny w proporcjach 

ustalonych przez nauczyciela odpowiedzialnego za przedmiot. W przypadku przedmiotów kończących 

się zaliczeniem o końcowej ocenie decydują wyniki prac cząstkowych. W przypadku zajęć 

oferowanych jedynie w formie wykładów, podstawową formą sprawdzania wiedzy są pisemne 

egzaminy końcowe, jednak należy zaznaczyć, że charakter metod weryfikacji wiedzy uzależniony jest 

przede wszystkim od specyfiki przedmiotu i określony przez prowadzącego nauczyciela. W wielu 

przypadkach łączone są również tradycyjne egzaminy pisemne z egzaminami testowymi; część 

egzaminów ma tylko formę testową. 

W przypadku części przedmiotów ściśle związanych z praktyką jeździecką, które są prowadzone w 

formie wykładu i ćwiczeń, ocena końcowa wystawiana jest na podstawie egzaminu końcowego. 

Charakter metod weryfikacji wiedzy uzależniony jest od specyfiki przedmiotu, określony przez 

prowadzącego nauczyciela, wpisany w moduł przedmiotu, a informacja ta przekazywana jest  

studentom na pierwszych zajęciach. 

Wymiar, zasady i formy odbywania praktyk zawodowych wraz z liczbą punktów ECTS 

przyporządkowaną do praktyk:  

Nie dotyczy 

Warunki realizacji programu studiów: opis przebiegu studiów z uwzględnieniem kolejności 

przedmiotów (grupy przedmiotów np. ogólne, podstawowe, kierunkowe,) zasady wyboru 

przedmiotów fakultatywnych, specjalności itp.: 

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie spełnia 

warunki prowadzenia studiów określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 1668) w nawiązaniu do Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 1669) i Rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 1861) 

oraz w wytycznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wydział spełnia wymagania dotyczące 

kwalifikacji nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy 
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zaplanowanych do realizacji zajęć na kierunku hipologia i jeździectwo profilu ogólnoakademickim. 

Kadra Wydziału posiada istotny dorobek naukowy z zakresu przedmiotów kierunkowych. 

Jednocześnie Wydział dysponuje infrastrukturą, zapewniającą prawidłową realizację celów 

kształcenia, w tym zapewnia właściwy dostęp do nowoczesnych sal dydaktycznych, doskonale 

wyposażonych laboratoriów i pracowni, a także zapewnia studentom dostęp do biblioteki 

wyposażonej w literaturę zalecaną w ramach kształcenia na kierunku. Biorąc pod uwagę specyfikę 

kierunku, studenci mają do dyspozycji specjalistyczną infrastrukturę związaną z końmi. Katedra 

Hodowli i Użytkowania Koni dysponuje 33 końmi dydaktycznymi, w tym 13 końmi gorącokrwistymi, 

14 kucami felińskimi oraz sześcioma mini-szetlandami. Konie i kuce użytkowane są wierzchowo, 

zaprzęgowo, jak również do hipoterapii, woltyżerki i hodowli. Do dyspozycji studentów 

przeznaczony jest kompletny sprzęt służący do jazdy wierzchem, zaprzęgów, lonżowania i innych 

rodzajów treningu koni. Do użytku przez studentów jest też zestaw przeszkód parkurowych i szranki 

do ustawienia czworoboku. Praktyczne zajęcia prowadzone są w stajniach, na dwóch krytych 

ujeżdżalniach o powierzchni 935m² (z lustrami do korekty dosiadu) i 612m², otwartej ujeżdżalni o 

powierzchni ponad 1500 m²  (wszystkie ujeżdżalnie z systemowym podłożem jeździeckim i 

automatycznym nawilżaniem), jak również na lonżowniku lub pozostałych terenach należących do 

Ośrodka Jeździeckiego (m.in. wybiegi i pastwiska). Na terenie Ośrodka Jeździeckiego znajduje się 10 

piaszczystych padoków o łącznej powierzchni 0,67 ha oraz ponad 3 ha pastwisk podzielonych na 12 

kwater. Ponadto, na Wydziale wdrożony jest wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia, 

uwzględniający działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia na kierunku studiów. 

Program studiów oraz realizacja procesu kształcenia na kierunku hipologia i jeździectwo umożliwiają 

studentom uzyskanie kwalifikacji odpowiadającej poziomowi kształcenia o profilu 

ogólnoakademickim. 

Studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego 

magistra inżyniera. Podczas realizacji przez studentów programu studiów stopień zaawansowania ich 

wiedzy i umiejętności będzie się sukcesywnie podnosił, umożliwiając im przygotowanie pracy 

magisterskiej. Student uzyskuje pogłębioną wiedzą i umiejętnościami z zakresu specjalistycznego 

użytkowania i utrzymania koni, w tym chorób, odnowy biologicznej i biochemicznej stosowanej w 

pracy hodowlanej. Plan studiów obejmuje zarówno przedmioty ogólne i podstawowe, jak i 

specjalistyczne przedmioty kierunkowe.  

Wśród przedmiotów ogólnych i podstawowych znalazły się m.in.: Statistics in the horse usage 

science, Animal welfare and hygiene, Agrotourism, Genetic resourses conservation, Informatics in 

hipology, Marketing services in agricultural farms, Phylosophy, Animal Reproduction 

Biotechnology.  

Zdecydowaną większość modułów w planie studiów stanowią przedmioty kierunkowe, w tym: 

Physiology of effort and physiotherapy of horses, Planning of horse riding tourist route, Advanced 

horse training, Psychopedagogy and horse therapy, Horses disease, Medical basics of hippotherapy, 

Horse geriatrics, Horse usage technologies, Horse shows,  Equestrian rules of non-olympic disciplines, 

Trotter usage.  

Studenci kierunku hipologia i jeździectwo wybierają moduły do realizacji spośród przedmiotów do 

wyboru określonych w programie studiów, tak aby osiągnąć zakładane efekty uczenia się. Grupa 

przedmiotów do wyboru obejmuje zarówno przedmioty humanistyczne, ogólne jak i kierunkowe. 

Stanowią one ogółem 42 punktów ECTS (45% wszystkich punktów ECTS). Przed rozpoczęciem 

kształcenia w każdym z semestrów student w formie pisemnej zgłasza w Dziekanacie Wydziału chęć 

uczestnictwa w zajęciach z wybranego przedmiotu fakultatywnego. Przed rozpoczęciem drugiego 

semestru studenci mają możliwość wyboru grupy seminaryjnej w ramach, której przygotowują pracę 

magisterską. Temat pracy musi być zaakceptowany przez Radę Programową i zgodny z kierunkiem 

kształcenia.  

Po spełnieniu wszystkich wymogów objętych prawem Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 1668) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 1861) i regulaminem studiów związanych z 
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przystąpieniem studenta do egzaminu dyplomowego, dziekan wyznacza termin egzaminu 

dyplomowego. 

 

 


