
 

 ZOS1_63 

Kierunek  lub kierunki studiów Zootechnika, Specjalność Hodowle amatorskie 

Nazwa modułu kształcenia, także 
nazwa w języku angielskim 

Hodowla psów 
Dogs Breeding 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Rok studiów dla kierunku III 

Semestr dla kierunku V 

Liczba punktów ECTS z 
podziałem na kontaktowe/ 
niekontaktowe 

5 (2,7 / 2,3)  

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej 

Dr inż. Małgorzata Goleman 

Jednostka oferująca przedmiot Zakład Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich 

Cel modułu Celem realizowanego przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
głównymi organizacjami zajmującymi się hodowlą psów 
rasowych w Polsce i na świecie, z najpopularniejszymi rasami 
psów i ich przynależnością do grup FCI (Międzynarodowej 
Federacji Kynologicznej), z zasadami hodowli psów rasowych 
(kwalifikacje hodowlane, dokumentacja hodowlana, wystawy 
psów rasowych) oraz z zagadnieniami rozrodu i żywienia psów. 
. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Wykładany przedmiot obejmuje następujące zagadnienia: 
organizacje zajmujące się koordynacją hodowli psów rasowych 
w Polsce i na świecie, rasy psów, zasady hodowli psów 
rasowych, kwalifikacja zwierząt do hodowli wraz z dokumentacją 
hodowlaną, zagadnienia związane z wystawami psów rasowych 
w Polsce. Ważne również są poruszane zagadnienia dotyczące 
fizjologii rozrodu suki, zapobieganiu niechcianej ciąży oraz 
planowaniu i stosowaniu metod pomocnych w ustalaniu 
dogodnego terminu do krycia. Niezbędnym elementem do 
utrzymania psa w dobrej kondycji i zapewnienia mu optymalnych 
warunków jest żywienie psa.    
  

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

Coren S.: Inteligencja psów. Książka i Wiedza, 2005 
Krämer E., Rasy psów, Warszawa 1998, 
Monkiewicz J., Wajdzik J., Kynologia, wiedza o psie, WAR 
Wrocław 2003 
Red. pr. zbior. Dubiel A., Rozród psów, WAR Wrocław 2000, 
Regulamin Hodowli Psów Rasowych, 2011, Związek 
Kynologiczny w Polsce, Zarząd Główny, Warszawa. 
Regulamin Wystaw Psów Rasowych, 2009, Związek 
Kynologiczny w Polsce, Zarząd Główny, Warszawa. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Metody dydaktyczne:  
Wykład: wykład informacyjny ilustrowany materiałami w formie 
prezentacji multimedialnych 
Ćwiczenia audytoryjne: analiza materiału przedstawionego w 
formie prezentacji multimedialnych z dyskusją na dany temat. 
Ćwiczenia terenowe: wyjście na wystawę psów rasowych.  

 


