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Sportowe i wyścigowe użytkowanie koni
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zootechnika

Specjalność

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiHZBZOHZS.MI2C.2366.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny
Zootechnika i rybactwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Maciej Dobrowolski

Pozostali prowadzący Maciej Dobrowolski

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia terenowe: 6

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazanie wiedzy związanej z treningiem i użytkowaniem koni sportowych i wyścigowych oraz specyfiką
w pracy z końmi w różnych dyscyplinach sportów jeździeckich. Przedstawione będą również zasady
przygotowania i przeprowadzania zawodów jeździeckich oraz gonitw dla koni.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie zagadnienia dotyczące fizjologii
wysiłku koni poszczególnych grup Student zna
i rozumie zagadnienia rozgrywania konkursów
hippicznych i wyścigów konnych

BH_P7S_WG01
Zaliczenie pisemne,
Projekt, Aktywność na
zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Absolwent potrafi samodzielnie dokonać oceny
warunków utrzymania zwierząt będących
przedmiotem hodowli, chowu lub utrzymania jak
również stanu zdrowia zwierząt oraz dobrać
odpowiednie metody ich optymalizacji

BH_ P7S_UW06
Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne, Projekt,
Aktywność na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy ze świadomością realizacji
zamierzonego przez siebie lub innych celu
i odpowiedniego określania priorytetów służących jego
realizacji

BH_ P7S_KO02 Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia audytoryjne 14

Ćwiczenia terenowe 6

Przygotowanie prezentacji/referatu 20

Przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
35

ECTS
1.2

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1 Fizjologiczne podstawy treningu koni – 1 godz.
2 Znaczenie badań wysiłkowych koni sportowych i wyścigowych – 1 godz.
3 Znaczenie psychiki koni w użytkowaniu sportowym i wyścigowym  – 1 godz.
4 Zasady objeżdżania, lonżowania  oraz trening wstępny – 1 godz.
5Metody treningowe; trening interwałowy – 1 godz.
6 Trening sportowy; wybór koni, jeźdźców, metody treningowej – 1 godz.
7 Trening wyścigowy; dobór koni i jeźdźców, metody treningowej  – 1 godz.
8 Kuce w sporcie jeździeckim – 2 godz.
9 Dyscypliny westernowe – specyfika treningu – 2 godz.
10 Żywienie koni sportowych – pasze i suplementy – 1 godz.
11 Warunki utrzymania i transportu koni sportowych – 1 godz.
12 Odnowa biologiczna koni wyczynowych – 2 godz.

Wykład

2.

1. Rzędy, uprzęże i ich dopasowanie – sala, 2 godz.

2. Sprzęt pomocniczy – zasady i cel użycia – sala, 2 godz.

3. Budowa i konserwacja sprzętu jeździeckiego – sala, 2 godz.

4. Lonżowanie – cel i metody;  warunki prawidłowego zastosowania – sala, 2 godz.

5. Zasady kwalifikacji sportowej, dokumentacja sportowa koni i zawodników  –
sala, 2 godz.

6. Obsługa zawodów - budowa parkuru, określanie dystansu i normy czasu – sala,
2 godz.

7. Zasady sędziowania konkursów klasycznych i specjalnych – sala, 2 godz.

Ćwiczenia audytoryjne

3. Użytkowanie wyścigowe koni; metody treningu wyścigowego do gonitw płaskich,
płotowych i przeszkodowych  (WTWK) – teren, 6 godz. Ćwiczenia terenowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Film dydaktyczny, Metoda projektów, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 40%

Ćwiczenia audytoryjne Zaliczenie pisemne, Zaliczenie ustne, Projekt, Aktywność na
zajęciach 40%

Ćwiczenia terenowe Projekt, Aktywność na zajęciach 20%

Wymagania wstępne
Hodowla koni
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Literatura
Obowiązkowa

Pruchniewicz W.: Akademia Jeździecka cz. I, Akademia Jeździecka, 20031.
FEI rules of sport horse competitions2.
Bourger U., Zietzschmann O.: Konia kształtuje jeździec, Galaktyka, 20033.
Paalman A.: Jeździectwo - Skoki przez przeszkody, Galaktyka, 20114.
Bartle Ch., Newsum G.: Trening Konia sportowego, Galaktyka, 20105.
Szarska E.: Znaczenie badań diagnostycznych w ocenie stanu zdrowia oraz efektywności treningu koni wyścigowych6.
i sportowych. Wrocław 2003

Dodatkowa

Świat koni - periodyk; Koń Polski - periodyk; Koński targ - periodyk1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BH_ P7S_KO02
Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy ze świadomością realizacji
zamierzonego przez siebie lub innych celu i odpowiedniego określania priorytetów służących jego
realizacji

BH_ P7S_UW06
Absolwent potrafi samodzielnie dokonać oceny warunków utrzymania zwierząt będących przedmiotem
hodowli, chowu lub utrzymania jak również stanu zdrowia zwierząt oraz dobrać odpowiednie metody ich
optymalizacji

BH_P7S_WG01 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu fizjologii i użytkowania zwierząt


