O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci
posiadający świadectwo dojrzałości. Obowiązuje dodatkowo sprawdzian
z kontaktu z koniem. Należy posiadać zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej, wydane przez lekarza
uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
oparte jest na wynikach części pisemnej
zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej
stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów
zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
! z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości.
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów
objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe
z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
! laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od
tematyki konkursu
lub olimpiady uwzględnia się zasady
preferencyjne.
! z tzw. nową maturą

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy
nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka,
chemia, fizyka i astronomia, informatyka , geografia
Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

SPECJALNOŚĆ W JĘZYKU ANGIELSKIM: HORSE USAGE

HIPOLOGIA
I JEŹDZIECTWO

Język
obcy:

studia stacjonarne I i II stopnia
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci
posiadający dyplom inżyniera z kierunku hipologia i jeździectwo albo
dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach
pokrewnych .

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:
tel. 81 445 66 45, 445 68 85 rekrutacja@up.lublin.pl
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki:
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,
tel. 81 445 69 91, 81 445 65 81, 81 445 66 11
dziekanat.bhz.@up.lublin.pl

www.up.lublin.pl/hipologia-jezdziectwo

Perspektywy zawodowe

Kształcimy praktycznie!

Kształcimy praktycznie!
Hipologia i jeździectwo - jest to pierwszy tego rodzaju kierunek
studiów w Polsce i jeden z niewielu na świecie.
Przedmioty związane bezpośrednio z użytkowaniem koni
obejmują zagadnienia dotyczące specjalistycznego treningu,
przepisów i organizacji imprez jeździeckich, wyścigów kłusaków
czy terapii konnej. Plan studiów obejmuje wyjazdy terenowe do
stadnin, na zawody, wyścigi konne i inne imprezy hipiczne.
Zajęcia związane z agroturystyką lub marketingiem
w rolnictwie, dodatkowo poszerzają zakres umiejętności
przydatnych później w poszukiwaniu pracy.
W doskonale wyposażonym Uczelnianym Ośrodku Hipicznym
odbywają się zajęcia praktyczne na koniach sportowych,
rekreacyjnych i na kucach felińskich, można również
uczestniczyć w kursach doszkalających (m.in. masaż koni
i naturalne metody treningu), a swoje pasje rozwijać
w aktywnie działających sekcjach jeździeckich.
Uczelnia współpracuje ze Stadniną Koni w Janowie Podlaskim,
gdzie planowana jest część zajęć dydaktycznych. Jest to
również miejsce organizowania letniej szkoły zajęć
teoretycznych i praktycznych (jeździectwo, opieka i pielęgnacja
koni oraz uczestnictwo w przygotowaniu do pokazów i aukcji)
dla studentów po pierwszym semestrze studiów.

Studia I stopnia dają absolwentom kwalifikacje umożliwiające:
- prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie
hodowli i użytkowania koni,
- zatrudnienie m.in. w ośrodkach hodowli i użytkowania koni,
w tym: stadninach, ośrodkach rekreacji i turystyki konnej,
związkach hodowców koni,
- instytucjach zajmujących się utrzymywaniem i użytkowaniem
koni, takich jak: tory wyścigów konnych, związki jeździeckie,
wytwórnie pasz dla koni, sprzętu i powozów, gospodarstwa
rolne, lasy, przedsiębiorstwa transportu konnego.
Absolwenci studiów II stopnia mogą ponadto prowadzić własną
działalność gospodarczą w zakresie hodowli i użytkowania koni
oraz w ośrodkach hodowli zachowawczej, a także
w przedsiębiorstwach agroturystycznych.
Studia na specjalności Horse Usage
uznawane są
w środowisku międzynarodowym. Absolwent jest
przygotowany teoretycznie i praktycznie do pracy z końmi, do
prowadzenia przedsiębiorstwa i działalności związanej
z hodowlą i użytkowaniem koni oraz posiada dobrą znajomość
języka angielskiego.

Stawiamy na praktykę
· zajęcia terenowe i praktyczne

Na specjalności Horse Usage (studia II stopnia) studenci
zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu specjalistycznego
użytkowania i utrzymania koni, w tym chorób, odnowy
biologicznej i biotechnik stosowanych w pracy hodowlanej.

· wymiana międzynarodowa w ramach programu

Przykłady przedmiotów

· wsparcie Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju

· samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć

· praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe,

staże i praktyki zagraniczne

Erasmus oraz krajowa poprzez program MOSTAR

studia I stopnia: fizjologia pracy i higieny przemysłowej,
urządzenia i technologie w przemyśle spożywczym,
zarządzanie, techniki wytwarzania, chemia i technologia
chemiczna, genetyczne podstawy zachowania ludzi,
socjologia.
studia II stopnia: zarządzanie jakością, bezpieczeństwem
i higieną pracy, podstawy ekologii i zarządzania środowiskiem,
projektowanie ergonomiczne, współczesne problemy
bezpieczeństwa, przedsiębiorczość

Kompetencji

· lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo

specjalistyczne, typowe dla danego kierunku

· szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których

można rozwijać swoje zainteresowania

