Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Сточарство
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије  студије првог степена
Назив предмета
Коњарство
Наставник (за предавања)
Милетић Б. Александар
Наставник/сарадник (за вежбе)
Ристановић В. Бојана
Наставник/сарадник (за ДОН)
/
Број ЕСПБ
5
Статус предмета (обавезни/изборни)
Изборни
Услов
Нема
Циљ
Циљ предмета је да се студенти упознају са привредним и економским значајем коњарства;
предмета

технологијом гајења коња и искоришћавањем коња у спортске и друге сврхе; дресуром и
увежбавањем коња за спортска такмичења; спортским коњарством.

Исход
предмета

Студент треба да буде оспособљен за: оцену и избора коња за рад, тов и спортске сврхе;
познавање технолошког процеса гајења појединих категорија коња, као и да поседује вештине
познавања: технике дресуре и припреме коња за разна такмичења, основних начела одржавања
коњичких трка (галопске, препонске и касачке) и такмичења.

Садржај предмета
Теоријска
Избор, привредни и економски значај гајења коња за различите намене; Дресура и припрема
настава
коња за разна такмичења (увежбавање коња за јахање, висока школа јахања); Спортско

коњарство (хиподроми за различите спортске манифестације, историјат коњичких такмичења,
галопске, препонске галопске, касачке трке, такмичења запрега, употреба коња у рекреативне
сврхе и остала коњичка такмичења).

Практична
настава
(вежбе,
Основне карактеристике коња за рад, спорт, рекреацију и тов; Припрема и опште напомене о
ДОН,
дресури коња и употреби у спортске сврхе; Опште особине хиподрома, ергела, коњичких клубова
студијски
и удружења; Опште карактеристике и правила разних спортских такмичења.
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе

2

Методе
извођења
наставе

2

Остали часови

0
Теоријска предавања, практична настава, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне
обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
предавања
5
писмени испит
практична настава
5
усмени испит
колоквијуми
30
семинари

поена

60

