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Jednostka oferująca przedmiot Zakład Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich 

Cel modułu Celem realizowanego przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
głównymi organizacjami zajmującymi się hodowlą psów i kotów 
rasowych w Polsce i na świecie, z najpopularniejszymi rasami 
psów i kotów, z zasadami hodowli (kwalifikacje hodowlane, 
dokumentacja hodowlana, wystawy) oraz z zagadnieniami 
rozrodu i żywienia. 

Treści modułu kształcenia   Nauka o psach i kotach nie jest nauką popularną, choć każdy 
kto miał psa lub kota uważa, że tą wiedzę posiada. Tymczasem 
hodowla zajmująca się zwierzętami rasowymi jest dziedziną 
mało znaną. Z wyjątkiem hodowców mało kto wie, że posiadanie 
przez psa lub kota rodowodu nie jest równoznaczny z jego 
kwalifikacją hodowlaną. Zasady kojarzenia zwierząt między sobą 
określa dokładnie regulamin hodowlany, nie bez znaczenia jest 
też znajomość regulaminu wystaw psów i kotów rasowych i prób 
pracy. Wykładany przedmiot obejmuje następujące zagadnienia: 
organizacje zajmujące się koordynacją hodowli psów i kotów 
rasowych w Polsce i na świecie, rasy, zasady hodowli zwierząt 
rasowych, kwalifikacja zwierząt do hodowli wraz z dokumentacją 
hodowlaną, zagadnienia związane z wystawami psów i kotów 
rasowych w Polsce. Ważne również są poruszane zagadnienia 
dotyczące fizjologii rozrodu, zapobieganiu niechcianej ciąży oraz 
planowaniu i stosowaniu metod pomocnych w ustalaniu 
dogodnego terminu do krycia. Niezbędnym elementem do 
utrzymania psa i kota  w dobrej kondycji i zapewnienia mu 
optymalnych warunków jest żywienie psa.    
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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. 

 


