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Kierunek lub kierunki studiów Hipologia i jeździectwo 

Nazwa modułu kształcenia Praktyka zawodowa - PZHK 

Professional practice time 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia I s 

Rok studiów dla kierunku III 

Semestr dla kierunku 6 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

 10 

5/5 

Tytuł / stopień, imię i nazwisko 

osoby odpowiedzialnej 

Prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek 

Jednostka oferująca przedmiot  

Cel modułu Zapoznanie studentów i nabycie przez nich umiejętności związanych z czynnościami 

wykonywanymi przez PZHK 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Na wstępie student w czasie rozmowy z przełożonym poznaje zasady BHP. Moduł obejmuje 

zagadnienia dotyczące wykonywania różnych zadań związanych z działalnością PZHK. Na 

pierwszy plan zostaną zdobyte umiejętności pracy w terenie, które obejmą ćwiczenia z 

zakresu identyfikacji i ewidencji koni urodzonych w Polsce i zakupionych za granicą, 

organizacji przeglądów i prób dzielności oraz systemu bonitacji pokroju. W drugiej kolejności 

student zapozna się z systemem baz danych i priorytetami aktualizacji strony internetowej 

prowadzonej przez PZHK. Ważnym elementem będzie zapoznanie się ze sposobami promocji 

koni oraz doradczą rolą PZHK w kształtowaniu krajowej hodowli koni. System prowadzenia 

praktyk pozwoli studentowi na przygotowanie się do egzaminu.  

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  

- Morel D.: Equine reproductive, physiology, breeding and stud management. CABI 

Publishing, kolejne wydania. 

- Fiedorowicz A., Łojek J., Clausen E., Finderup J., Irkkjaer K.O.: Systemy utrzymania koni. 

IBMER 2004.  

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

wydania 

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

- www.pzhk.pl, 2016 

Planowane formy/ działania/ 

metody dydaktyczne 

Praktyka zawodowa (6 tyg.) w Polskim lub Okręgowym Związku Hodowców Koni 

(PZHK/OZHK),  wykonanie projektu, egzamin 

 

http://www.pzhk.pl/

