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Kierunek lub kierunki studiów Zootechnika 

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w 

języku angielskim 
Chów i hodowla koni 

Horse Breeding and Management 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia stacjonarne  pierwszego stopnia 

Rok studiów dla kierunku  II rok  

Semestr dla kierunku IV semestr 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/ niekontaktowe 

 6 ECTS 

2,12 ECTS / 3,88 ECTS 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Prof. dr hab. Anna Stachurska 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Hodowli i Użytkowania Koni 

Cel modułu Celem modułu jest osiągnięcie przez studentów wiedzy i umiejętności 

związanych z hodowlą, utrzymywaniem i użytkowaniem koni. 

Treści modułu kształcenia – zwarty 

opis ok. 100 słów. 

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące stanu hodowli i pogłowia 

koni, kierunków użytkowania koni w Polsce i na świecie, organizacji 

hodowli koni w Polsce, metod oceny i doskonalenia wartości użytkowej 

i hodowlanej koni, prowadzenia hodowli, procesu wzrostu i rozwoju 

źrebiąt, identyfikacji, oceny pokroju i chodów koni. W ramach 

przedmiotu poruszane są tematy różnorodności biologicznej gatunku i 

sposobów użytkowania poszczególnych ras. W trakcie zajęć studenci 

uczą się zabiegów zootechnicznych podejmowanych w trakcie hodowli i 

wychowu koni: technik stanowienia, żywienia, pielęgnacji i podkuwania. 

W sposób teoretyczny i praktyczny zapoznają się z różnymi sposobami 
użytkowania koni, w szczególności wierzchowym, zaprzęgowym i 

hipoterapeutycznym.  

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 

- Fedorski J.: Poradnik dla hodowców i miłośników koni. PWRiL, 2003 

-Kolstrung R., Silmanowicz P., Stachurska A.: Pielęgnacja i podkuwanie 

kopyt koni. PWRiL Warszawa 2004.  

- Pruski W., Grabowski J., Schuch S.: Hodowla koni. T. II. PWRiL 

Warszawa, kolejne wydania 

- Stachurska A.: Identyfikacja koni. WAR Lublin, 2002.  

- Zwoliński J.: Hodowla koni. PWRiL Warszawa, kolejne wydania. 

Planowane 

formy/działania/metody dydaktyczne 

wykłady, ćwiczenia w ośrodku stajennym i audytoryjne, 

sprawdziany, egzamin 

 


