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Kierunek  lub kierunki studiów Zootechnika 

Nazwa modułu kształcenia, także 
nazwa w języku angielskim 

Użytkowanie psów 
Dogs utility 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia pierwszego stopnia (inżynierski) 

Rok studiów dla kierunku III 

Semestr dla kierunku VI 

Liczba punktów ECTS z 
podziałem na kontaktowe/ 
niekontaktowe 

4 (2,1 / 1,9)  

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej 

Dr inż. Małgorzata Goleman 

Jednostka oferująca przedmiot Zakład Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich 

Cel modułu Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z różnymi formami 
użytkowania psów oraz wykorzystaniem psa w sporcie 
kynologicznym. Przedstawienie ras użytkowych i rodzajów pracy 
jakie mogą wykonywać. Ukazanie psa jako pomocnika człowieka 
– w jakich dziedzinach zmysły psa mogą służyć ludziom.  
 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Różne formy aktywności psa pozwalają na uniknięcie wielu 
problemów wychowawczych. Rasy psów to nie tylko wygląd ale 
też określona we wzorcu rasy psychika psa. Zdecydowana 
większość ras psów nie została stworzona po to by ładnie 
wyglądać ale po to by wykonywać określony rodzaj pracy. 
Często zapomina się o tym kupując psa rasowego i potem 
problemem staje się jego aktywność. Aktywność fizyczna, 
spacery, zajęcia sprawnościowe są doskonałą formą spędzania 
czasu, która sprawia, że między psem a jego przewodnikiem 
nawiązuje się bardzo silna więź. Wszelkie zaburzenia 
psychiczne występujące często u psów utrzymywanych w 
domach wynikają z nieumiejętności właściciela odczytania jego 
mowy ciała i zapewnienia mu odpowiedniej dawki ruchu. W 
trakcie zajęć przedstawione zostaną propozycje aktywności 
fizycznej dla różnych ras w zależności od trybu życia ich 
właścicieli. 
  

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

Coren S.: Inteligencja psów. Książka i Wiedza, 2005 
Gorazdowski M.J., Psy zaprzęgowe, Mulico, Warszawa 2002, 
Herreros J., Każdy pies to potrafi – sport z psem, Delta, 
Warszawa, 
Międzynarodowe Regulaminy Egzaminów Psów Użytkowych, 
Związek Kynologiczny w Polsce, Główna Komisja Szkolenia 
Psów, Łódź 2003, 
Regulamin pracy psów myśliwskich, PZŁ. 
 

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 i filmów z dyskusją na dany 
temat. 
Ćwiczenia terenowe: wyjazd na pokazy pracy psów myśliwskich; 
wyjazd na pokazy szkolenia psów z zakresu posłuszeństwa..  

 
 


