
Oferta tematyki prac dyplomowych w Zakładzie Hodowli Koni 

oraz imienny wykaz osób, które mogą być promotorami prac 

 

 

 

Tematyka badań naukowych prowadzonych w Zakładzie Hodowli Koni obejmuje szerokie 

spektrum zagadnień dotyczących hodowli i użytkowania koniowatych oraz psów i kotów a w 

szczególności: 

 

 analizę kontroli i oceny wartości użytkowej i wskaźników rozrodowych różnych 

typów użytkowych w celu określenia optymalnych metod oceny wartości hodowlanej, 

selekcji i doboru  

 analizę biometryczną i opracowanie krzywych tempa wzrostu w poszczególnych 

fazach rozwoju różnych ras 

 analizę procesów dojrzewania na podstawie określenia stopnia rozwoju somatycznego 

z wykorzystaniem badań radiologicznych, morfologicznych i biochemicznych  

 wykonywanie analiz składu siary i mleka klaczy i psów oraz jego wpływu na procesy 

rozwojowe źrebiąt i szczeniąt   

 analizę wskaźników dobrostanu badanych gatunków zwierząt związaną z różnymi 

systemami wychowu, utrzymania, rozrodu czy użytkowania   

 analizę genetycznych czynników związanych z hodowlą i użytkowaniem koni i psów 

z wykorzystaniem nowoczesnych technik biologii molekularnej 

Potencjalni promotorzy prac 

 

Dr hab. inż. Jarosław Łuszczyński 

-hodowla i użytkowanie koni 

-wzrost i dojrzewanie koni 

-dobrostan koni 

-budownictwo i infrastruktura dla koni 

-projekty ośrodków hodujących lub użytkujących konie 

-agroturystyka 

 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 

 

 Zależność między składem mleka klaczy a tempem wzrostu źrebiąt koni islandzkich 

 Weryfikacja metod określenia masy ciała na podstawie wymiarów biometrycznych u koni 

islandzkich 

 Analiza wybranych wskaźników cyklu reprodukcyjnego klaczy pełnej krwi angielskiej 

 Ocena wybranych cech psychicznych koni huculskich 

 Oczekiwania klientów ośrodków jeździeckich na terenie Małopolski 

 Infrastruktura i pomieszczenia dla koni w stadninie Koni Huculskich Gładyszów 

 Wpływ wybranych czynników na przyrost rogu kopytowego koni huculskich 

 Charakterystyka szlaków konnych w Karpatach Polskich 



 Tempo wzrostu wymiarów ciała a wiek kostnienia chrząstki nasadowej dolnego końca 

kości promieniowej koni różnych ras 

 Charakterystyka koni trafiających do organizacji pozarządowych zajmujących się ich 

ratowaniem    

 

Dr inż. Romana Augustyn 

-specyfika żywienia różnych grup użytkowych koni 

-charakterystyka koni użytkowanych w hipoterapii, górskiej turystyce jeździeckiej, 

poszczególnych dyscyplinach sportu jeździeckiego 

-analiza populacji koni różnych ras wpisanych do Ksiąg Stadnych 

-projekty ośrodków jeździeckich/ośrodków hodowli koni. 

 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 

 

 Charakterystyka koni śląskich wpisanych do VI tomu Księgi Stadnej 

 Projekt stadniny dla 53 klaczy rasy wielkopolskiej stada podstawowego 

 Charakterystyka koni użytkowanych w turystyce jeździeckiej w wybranych ośrodkach na 

terenie górskim  

 Innowacyjne i naturalne techniki stosowane w fizjoterapii koni  

 Skala trudności przeszkód w konkursach skokowych rozgrywanych podczas Cavaliada 

Tour 2014/15 

 

Dr inż. Bogusława Długosz 

-hodowla i użytkowanie koni 

-hipoterapia 

-sport jeździecki 

-turystyka konna 

-hodowla osłów 

 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 

 Analiza wyników ścieżek huculskich klaczy należących do różnych linii żeńskich 

 Wybrane wskaźniki biochemiczne i hematologiczne u starszych kuców w typie 

szetlandzkim 

 Charakterystyka hodowli osłów w Polsce 

 Analiza hodowli koni trakeńskich na terenie Polski 

 Ochrona dzikich koniowatych na świecie 

 Charakterystyka sposobów rehabilitacji i usprawniania koni 

 Porównanie organizacji turystycznych rajdów konnych w Polsce i Gruzji 

 Sposoby opieki nad starszymi końmi 

 Wybrane aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy z końmi 

 

Dr inż. Magdalena Pieszka 

-wzrost, rozwój i odchów źrebiąt 

-hodowla i użytkowanie koni arabskich w Polsce i na świecie 



-mleko klaczy jako pokarm dla sysaka i produkt spożywczy 

-hodowla i użytkowanie koni ras rzadkich 

-projekty stadnin  

-wzrost, rozwój i odchów szczeniąt ze szczególnym uwzględnieniem tempa wzrostu 

-dobrostan psów użytkowych 

-monitoring warunków utrzymania psów w schroniskach dla bezdomnych zwierząt 

-specyfika hodowli i użytkowania psów różnych ras 

 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 

 Preparat Escherichia Coli linia Nissle 1917 w profilaktyce biegunek rujowych u źrebiąt 

 Analiza metod odchowu źrebiąt stosowanych w różnych stadninach 

 Analiza sukcesów pokazowych koni czystej krwi arabskiej polskiej hodowli 

 Parametry biometryczne koni czystej krwi arabskiej a ich wartość użytkowa 

 Wpływ okresu laktacji na skład mleka klaczy  

 Wpływ wybranych czynników na dynamikę rozwoju hodowli koni małopolskich w typie 

Furioso-Przedświt 

 Charakterystyka testów behawioralnych szczeniąt 

 Analiza tempa wzrostu szczeniąt wybranych ras spanieli 

 Problem schorzeń genetycznych u psów rasowych 

 Analiza dobrostanu wyrażonego poziomem stresu u psów przebywających w schronisku 

 Charakterystyka wybranych ras szpiców z grupy V FCI 

 

 

Dr inż. Zenon Podstawski 

-hodowla, rozród i użytkowanie  

-rozród i użytkowanie psów 

-kwalifikacja samca do rozrodu 

-szkolenie, fizjologia i trening koni  

-budownictwa i infrastruktura obiektów dla koni  

-dobrostan koni i psów 

 

Przykładowe tematy prac dyplomowych: 

 Poziom kortyzolu w ślinie psów, jako wskaźnik stresu przy ich zaprzęgowym 

użytkowaniu. 

 Zaburzenia w rozrodzie psów obu płci utrzymywanych w aglomeracji krakowskiej. 

 Szkolenie oraz przygotowanie psa ratowniczego w oparciu o pozytywne  metody i pracę na 

niskim poziomie pobudzenia. 

 Cechy predysponujące wybrane rasy psów do pracy w służbach mundurowych.  

 Rehabilitacja psów i kotów. 

 Analiza wskaźników reprodukcyjnych w Stadninie Koni Udórz z uwzględnieniem 

czynników środowiskowych. 

 Analiza struktury stada i działalności hodowlanej Stada Ogierów i Stadniny Koni w 

Książu. 

 Dynamika zmian pogłowia koni rasy małopolskiej na terenie Małopolskiego Związku 

Hodowców Koni. 



 Analiza użytkowania koni roboczych w powiecie nowosądeckim. 

 Analiza wyników oceny płytowej koni huculskich w odniesieniu do wyników oceny 

wartości użytkowej 
 

 

Dr inż. Monika Stefaniuk-Szmukier 

-analiza genetycznych czynników związanych z hodowlą i użytkowaniem koni i psów 

 

 


