
Specjalność na kierunku Zootechnika: 

HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI 

 Z nami zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą aktualnych metod hodowli, chowu                        
i użytkowania koni z uwzględnieniem najnowszych technik sterowania rozrodem, optymalizacji 
utrzymania koni z zachowaniem ich dobrostanu. 

 
 Poznasz zagadnienia z zakresu anatomii, fizjologii i genetyki koni oraz żywienia, wychowu, pielęgnacji                 

i podkownictwa a także infrastruktury stajennej.  Otrzymasz również rzetelną wiedzę na temat metod 
kontroli i oceny wartości użytkowej i hodowlanej koni, prowadzenia dokumentacji hodowlanej oraz 
sposobów identyfikacji koni. 
 

 Będziesz uczestniczyć w licznych i atrakcyjnych zajęciach praktycznych w Ośrodku Jazdy Konnej Wydziału 
Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie oraz w praktykach zawodowych i wyjazdach specjalistycznych 
do stadnin koni, stad ogierów, na tory wyścigów konnych i do ośrodków jeździeckich o różnym profilu. 
 

 Lektoraty umożliwią uzyskanie kompetencji w zakresie znajomości języka obcego na poziomie B2                          
i posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiowanej specjalności. 

 



 Po ukończeniu specjalności Hodowla i Użytkowanie Koni będziesz przygotowany do pracy w ośrodkach 
hodowlanych (stadniny koni i stada ogierów), ośrodkach jeździeckich (rekreacyjnych, sportowych, 
hipoterapeutycznych), gospodarstwach agroturystycznych a także w instytucjach naukowo-badawczych        
i laboratoriach.  

 Nabyte kwalifikacje pozwolą również na zatrudnienie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, jak też w instytucjach administracji publicznej i samorządu 
terytorialnego przy realizacji różnorodnych projektów związanych z funduszami strukturalnymi. 

 Program nauczania oferowanych studiów obejmuje treści związane z produkcją zwierzęcą, dzięki czemu 
jako absolwent nabędziesz uprawnienia do przejęcia i prowadzenia gospodarstwa rolnego. 

 Jako student naszej specjalności będziesz mógł korzystać na preferencyjnych warunkach z Ośrodka Jazdy 
Konnej Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego, który oferuje: 

Perspektywy zatrudnienia 

Ośrodek Jazdy Konnej 

• warsztaty, szkolenia i kursy o tematyce hipologicznej 
•  możliwość wolontariatu oraz rozwój Twojej kreatywności                

i  zainteresowań przez cały okres studiów w miłym towarzystwie 

ZAPRASZAMY 

• jazdy rekreacyjne oraz jazdy z elementami sportu 
• możliwość udziału w zawodach jeździeckich 
• przygotowanie do egzaminu na odznaki PZJ 

www.whibz.ur.krakow.pl
zhk@ur.krakow.pl

Facebook:
Zakład Hodowli Koni

Ośrodek Jazdy Konnej Uniwersytetu Rolniczego


