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Kierunek  lub kierunki studiów Zootechnika, Specjalność Hodowle amatorskie 

Nazwa modułu kształcenia, także 
nazwa w języku angielskim 

Hodowla kotów 
Cats Breeding 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia pierwszego stopnia (inżynierski) 

Rok studiów dla kierunku III 

Semestr dla kierunku V 

Liczba punktów ECTS z 
podziałem na kontaktowe/ 
niekontaktowe 

5 (2,5 /2,5) 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej 

Dr inż. Małgorzata Goleman 

Jednostka oferująca przedmiot Zakład Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich 

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

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Przybliża problematykę udomowienia kota, ukazuje 
różnorodność ras kotów i ich pochodzenie od dzikich przodków. 
W przypadku kotów rasowych ważnym elementem jest 
odpowiedni dobór kotów do kojarzeń by uzyskać odpowiedni 
wygląd ekseterierowy oraz  oczekiwaną kolorystykę potomstwa. 
Znajomość podstawowych zasad prawidłowej budowy 
anatomicznej kota oraz zasad dziedziczenia umaszczeń jest w 
hodowli niezbędna. Hodowca musi również znać zagadnienia 
związane z rozrodem i opieką nad kociętami. Każda z 
organizacji felinologicznych ma też opracowany przez siebie 
regulamin hodowlany oraz regulamin wystaw kotów rasowych, 
których to hodowcy muszą przestrzegać. Aby kot dobrze 
prezentował się na wystawie i był w dobrej kondycji musi być 
odpowiednio żywiony. 
 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 
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Quinten-Graef D., Co dolega mojemu kotu, Państwowe 
Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1997 
Wayne E. Wingfield, Intensywna terapia psów i kotów, 
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000. 
 

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. 
Ćwiczenia terenowe: wyjście na wystawę kotów rasowych.  

 
 


