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Nazwa kursu 
Szkolenie konia metodą Silversand Horsemanship 

Horse training with Silversand Horsemanship method 

Profil kształcenia Praktyczny 

Forma kursu Wykłady/ćwiczenia praktyczne 

Forma zakończenia kursu zaliczenie pisemne 

Dokument uzyskiwany przez absolwenta Świadectwo ukończenia kursu 

Przyporządkowanie do obszaru kształcenia Obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 

Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa do której 

odnoszą się efekty kształcenia 
Dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina naukowa zootechnika 

Związek z misją uczelni i strategią jej rozwoju 
Jedną z misji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest prowadzenie kursów, stąd też kurs o 

nazwie „Szkolenie konia metodą Silversand Horsemanship” jest zgodny z misją. Omawiany kurs jest 
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także powiązany z kierunkowymi celami strategicznymi: w pkt. I. (Działalność dydaktyczna) 

wymienia się rozwój kształcenia ustawicznego, w pkt. VI (Finanse Uczelni) wyróżnione jest aktywne 

uczestniczenie wszystkich jednostek w procesie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych 

na działalność dydaktyczną i badawczą, zaś w pkt. VII  (Współpraca ze środowiskiem lokalnym) 

zwraca się uwagę  na skorelowanie działalności dydaktycznej z potrzebami regionu lubelskiego i 

regionów sąsiednich.    

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości 

zatrudnienia (typowe miejsca pracy) 

Ogólne cele kształcenia: poznanie znaczenia jeździectwa naturalnego w procesie szkolenia konia, 

posiadanie wiedzy z zakresu psychiki konia w aspekcie jego użytkowania w zgodzie z naturą 

gatunku, umiejętność tzw. pracy z ziemi oraz pracy w siodle, w tym odczulania, pracy na kole, 

cofania, przejść oraz użycia wodzy pośredniej i bezpośredniej, Możliwości zatrudnienia: ośrodki 

hodowli koni, kluby jeździeckie, ośrodki hipoterapeutyczne 

Wymagania wstępne i zasady rekrutacji 
Deklarowane kompetencje z podstaw wiedzy o koniu i jego użytkowaniu. Złożenie kompletu 

dokumentów w CKU. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Różnice w stosunku do innych kursów w Uczelni 
Szkolenie konia metodą Silversand Horsemanship jest jedynym tego typu kursem na Uczelni. 

 

Informacja o sposobie wykorzystania wzorców 

międzynarodowych, sposobie uwzględnienia 

zgodności efektów  z potrzebami rynku pracy, 

sposobie uwzględnienia wyników 

monitorowania karier absolwentów 

Szkolenie konia metodą Silversand Horsemanship jest zgodne ze standardami międzynarodowymi i 

stosowane jest na całym świecie. Program konsultowano z pracodawcami w celu uwzględnienia 

zapotrzebowania rynku pracy. Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne. 
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Określenie procedury działania zapewniającej w 
cyklu rocznym doskonalenie programu 
kształcenia  

Każda edycja kursu będzie się kończyła wypełnianiem ankiet przez uczestników, w których będą oni 

mogli przedstawić swoje uwagi na temat  programu kursu. Ewentualne uwagi będą uwzględniane w 

tworzeniu programów na kolejne edycje kursu.  
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