
M uu_uu M HJ 1_22 

Kierunek lub kierunki studiów Hipologia i jeździectwo 

Nazwa modułu kształcenia Wychów koni 

Horse Rearing 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

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. Anna Stachurska 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Hodowli i Użytkowania Koni 

Cel modułu Zapoznanie studentów i nabycie przez nich umiejętności związanych z opieką nad końmi od 

momentu przeznaczenia i przygotowania do rozrodu po systemy wychowu źrebiąt i młodych 

koni wdrażanych do użytkowania. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Zagadnienia dotyczące warunków w ośrodku rozrodu i wychowu koni – w obiektach, na 

pastwiskach, wybiegach, ujeżdżalniach; codziennej obsługi koni i pracy w ośrodku; wyboru i 

przygotowania koni do rozrodu; opieki nad końmi rozpłodowymi i źrebiętami od momentu 

urodzenia; ich wzrostu i rozwoju oraz oceny hodowlanej. Systemy wychowu źrebiąt i 

młodych koni. Postępowanie ze źrebięciem od momentu urodzenia i pierwszego kontaktu z 

człowiekiem, poprzez chodzenie w ręku, do rozpoczęcia wdrażania do użytkowania.  Metody 

przyuczania koni do prezentacji i transportu, a także zasad prezentowania koni na imprezach 

hodowlanych i innych oraz zasad transportowania. 

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 

wykłady, ćwiczenia: audytoryjne, laboratoryjne w ośrodku stajennym i stadninie koni, 

sprawdzian,  wykonanie projektu, egzamin 

 


