Ogólna charakterystyka studiów
 Kierunek studiów: hipologia i jeździectwo
 Poziom kształcenia: I i II stopień
 Profil kształcenia: ogólnoakademicki
 Forma studiów: stacjonarne
 Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier w zakresie hipologii i jeździectwa (I
stopień); magister inżynier w zakresie hipologii i jeździectwa (II stopień)
 Kierunek jednoobszarowy - nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
 Dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina naukowa zootechnika
Celem kształcenia na kierunku Hipologia i Jeździectwo jest nabycie przez studentów
kwalifikacji z zakresu hipologii i jeździectwa oraz zdobycie kompetencji inżynierskich
związanych z tym kierunkiem studiów wyższych.
Hipologia jest to nauka o koniu obejmująca wszystkie zagadnienia dotyczące tego gatunku, a
w szerszym rozumieniu również jego użytkowania. Jeździectwo zostało wyeksponowane w
nazwie kierunku ze względu na charakter studiów – realizacja wielu modułów na I i II stopniu
wymaga czynnego uprawiania jeździectwa. W obecnych czasach, kiedy koń staje się bardziej
zwierzęciem towarzyszącym niż gospodarskim, cenna i jak dotychczas unikatowa w Polsce
jest możliwość funkcjonowania kierunku mocno związanego z jeździectwem.
Pierwszy stopień studiów
Pierwszy stopień studiów Hipologia i Jeździectwo daje absolwentom kwalifikacje dotyczące
wszelkich aspektów hodowli, wychowu i użytkowania koni, podbudowane wiedzą z zakresu
nauk podstawowych i biologii gatunku. Równocześnie nawiązuje on do ogólnej wiedzy
rolniczej i umiejętności potrzebnych do prowadzenia ośrodków hodowli i użytkowania koni,
hodowli innych zwierząt, prowadzenia gospodarstw rolnych, zrównoważonego
wykorzystywania środowiska naturalnego. Elementy techniczne zawarte w modułach są
podstawą do uzyskania kompetencji inżynierskich.
Przedmioty humanistyczne dają studentom szersze rozumienie poznawanych zjawisk i
znaczenia działalności człowieka w środowisku. Moduły związane z ergonomią, ochroną
własności intelektualnych, technologią informacyjną, ekonomiką i prawodawstwem
dotyczącym prowadzenia przedsiębiorstw rolnych, a także nauką języka obcego, wyposażają
absolwentów w kwalifikacje niezbędne w przyszłej pracy.
Przedmioty związane z bezpośrednim użytkowaniem koni rozpoczynają się od poznania
zasad BHP obowiązujących w pracy z końmi i udzielania pierwszej pomocy ich
użytkownikom. Następnie studenci uczą się podstaw użytkowania koni, dla rozwoju swojej
sprawności ruchowej i oswojenia z końmi przechodzą przez podstawowe ćwiczenia
woltyżerki, a dalej poznają zasady wstępnego treningu koni. W dalszym toku studiów
wybierają moduły stricte jeździeckie lub dotyczące bardziej wszechstronnego użytkowania
koni. Wśród nich są przedmioty nawiązujące do aspektów medycznych sportu i rekreacji
ruchowej. Studenci odbywają praktyki w celu pogłębienia i utrwalenia nabytych umiejętności.

Studia pierwszego stopnia dają absolwentom kwalifikacje umożliwiające prowadzenie
własnej działalności gospodarczej w zakresie hodowli i użytkowania koni. Ponadto dają
możliwość zatrudnienia w ośrodkach hodowli i użytkowania koni, w tym stadninach koni i
stadach ogierów, 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.
Po ukończeniu pierwszego stopnia studiów absolwenci mogą kontynuować naukę na drugim
stopniu studiów kierunku Hipologia i Jeździectwo lub kierunkach pokrewnych, takich jak
Zootechnika. Mogą również uczęszczać na studia podyplomowe z pokrewnych kierunków.
Studia drugiego stopnia
Celem drugiego stopnia studiów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu
specjalistycznego użytkowania i utrzymywania koni, w tym chorób, odnowy biologicznej i
biotechnik stosowanych w pracy hodowlanej. Pogłębienie wiedzy jest osiągnięte między
innymi dzięki zapoznaniu się z wynikami naukowych badań hipologicznych. Kontynuowane
są moduły fakultatywne związane z praktycznym użytkowaniem koni. Kwalifikacje
absolwentów poszerzone są o wiedzę i umiejętności z zakresu hodowli innych gatunków
zwierząt – pierwszej pomocy weterynaryjnej, dobrostanu i higieny, ochrony zasobów
genetycznych, doradztwa zootechnicznego. Realizowane są również moduły związane z
marketingiem usług w przedsiębiorstwie rolnym i agroturystyką. Elementy techniczne
zawarte w modułach są podstawą do uzyskania kompetencji inżynierskich na drugim stopniu
studiów. Przedmioty dotyczące statystyki matematycznej i zastosowania informatyki, a także
moduły humanistyczne dają studentom odpowiedni warsztat do wykonania pracy
magisterskiej oraz poszerzają kompetencje społeczne potrzebne w przyszłej pracy.
Studia drugiego stopnia dają absolwentom poszerzone kwalifikacje umożliwiające
prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie hodowli i użytkowania koni.
Absolwenci drugiego stopnia studiów mogą być też zatrudnieni w podobnych jednostkach,
jak absolwenci pierwszego stopnia, a ponadto w ośrodkach hodowli zachowawczej i
przedsiębiorstwach agroturystycznych.
Po ukończeniu drugiego stopnia studiów absolwenci mogą kontynuować naukę na trzecim
stopniu studiów doktoranckich. Mogą również uczęszczać na studia podyplomowe z
pokrewnych kierunków.

