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Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów.
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Katedra Hodowli i Użytkowania Koni
Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem koni w innych
formach niż olimpijskie dyscypliny jeździeckie: w sportach amatorskich i regionalnych,
pokazach, w rekreacji i turystyce konnej, wykorzystanie w policji i służbach mundurowych,
itp., wykorzystanie mięsne, mleczne i innych produktów z konia.
Polowania konne. Ujeżdżenie maneżowe i paradne (hiszpańska szkoła jazdy Wiedeń,
Saumur). Kadryle. Sporty nieolimpijskie z udziałem koni (polo, koszykówka, skiring, skiskiring, toelt). Regionalne konkurencje i parasportowe zabawy konne (buskaszi, góralska
gońba, wyścigi nieformalne –włościański , kucyków itp.). Pokazy wielorasowe. Biegi
myśliwskie. Prezentacje kostiumowe z wykorzystaniem koni. Wykorzystanie pięciochodów.
Rekreacja konna – znaczenie zdrowotne, organizacja. Rajdy turystyczne, konna turystyka
górska. Gry i zabawy na koniach (pony games). Wykorzystanie koni w policji i służbach
miejskich. Konie w cyrku, dżigitówka. Wykorzystanie koni w filmie. Użytkowanie mięsne i
innych produktów z konia. Użytkowanie mleczne klaczy. Produkcja surowic i szczepionek.
„Hodowla Koni” – Pruski W. PWRiL 1960/2003
„Hipologia dla Wszystkich” Grabowski J. KAW 1982
„Encyklopedia konia”
Czasopisma hipologiczne polskie: Koń Polski, Hodowca i Jeździec, Świat Koni, Koński
Targ i czasopisma zagraniczne;
„końskie” strony internetowe
Wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, terenowe (udział bierny w pokazach,
czynny udział w zabawach na koniach, rajdzie turystycznym, prezentacji koni (np.
kostiumowej), przygotowanie w grupach planu organizacyjnego i preliminarza
imprezy z udziałem koni (pokazy, rajd konny)

