Lovaskultúra oktató felsőfokú
szakirányú továbbképzési szak
I. A szakirányú továbbképzés neve:
Lovaskultúra oktató felsőfokú szakirányú továbbképzési szak
II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja:
III. A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:
OH-FHF/1799-6/2009.
IV. A létesítő intézmény neve:
Semmelweis Egyetem
V. A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye:
1.

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
Lovaskultúra oktató felsőfokú szakirányú továbbképzési szak

2.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Lovaskultúra oktató
1. A szakirányú továbbképzés képzési területe
2. Sporttudomány képzési terület
3.
A felvétel feltétele:
 Alapképzésben szerzett felsőfokú végzettség bármely képzési területen,
 Megfelelő szintű lovaglástudás (a felvételi vizsga gyakorlati alkalmassági
vizsga formájában történik),
 Megfelelő (háziorvos vagy sportorvos által igazolt) egészségi állapot.
4.

Képzési idő:
4 kredit

5.

6.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek
száma:
120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek,
megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek,
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben,
tevékenységrendszerben:
A lovaskultúra oktató felsőfokú szakirányú továbbképzési szak célja a felsőfokú
alapdiplomát szerzett szakemberek továbbképzése. A képzésben részt vevők
különböző szektorokban (állami, egyesületi és magán), a lovaskultúra különböző
területein – a képzés eredményeként – legyenek képesek alkalmazni a feladatok
ellátásához szükséges legújabb elméleti es gyakorlati ismerteket.
Kompetenciák:
 lovas edzésvezetés gyermekeknek, felnőtteknek, időseknek;
 szaktanácsadás;
 lovas-túra vezetés, szervezés;
 iskolai, és iskolai kereteken kívüli lovas táborok szervezése, vezetése;
 lovas vállalkozások létesítése, irányítása;
 felsőfokú intézményekben lovaskultúra oktatása, terjesztése;
 nemzetközi kapcsolattartás, kutatásokban való részvétel, szakmai
képviselet, szakmai fórumok szervezése.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 humán és állatorvostudományi alapismeretek (anatómia, élettan,
sportegészségügyi ismeretek);
 neveléstudományi ismeretek;
 bevezetés a tudományos kutatásba, biometria;
 edzéselméleti ismeretek;
 a lovas szakágak (díjugratás, díjlovaglás, military, fogathajtás, lovastorna,
távlovaglás, reining, western) elméleti és gyakorlati alapjai;
 a lovas terápia alapjai, alkalmazási lehetőségei;
 lovas hagyományok őrzése, művelése;
 az egészség és sport turizmus, lovas turizmus alapjai, marketingje;
 vendégforgalmi és vendéglátási ismeretek;
 gazdasági, jogi ismeretek, menedzsment.
Személyes adottságok, készségek:
A képzés során a lovas-oktatói, szervezői munkához elengedhetetlen elméleti
és gyakorlati ismeretek, jó kommunikációs készség, a pedagógiai
tevékenységhez elengedhetetlenül szükséges empátia a tanítvány és a ló iránt,
a teljesítmény-igénnyel összefüggő bátorság, a rendszeresség, a fegyelmezett
viselkedés magas szintű és folyamatos fejlesztése a fő cél.
A
szakképzettség
alkalmazása
konkrét
környezetben,
tevékenységrendszerben:
 edzésvezetési, lovas-oktatási tevékenység különböző helyeken és
helyzetekben a teljes képzés ideje alatti rendszerességgel, úgymint általános
iskolások, felnőtt lovagolni tanulók lovas oktatása, edzésvezetés;
 életmód tanácsadás.
7.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök,
és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Alapozó tantárgyak: 25 kredit
(anatómia – funkcionális anatómia, biológia, sportegészségtan, gimnasztika –
stretching, edzéselmélet és módszertan, sportmenedzsment, lovaskultúra alapjai,
bevezetés a tudományos kutatásba, biometria)
Neveléstudományi tantárgyi modul: 13 kredit
(a pedagógia elmélete és történelmi alapjai, oktatás-nevelés módszertan, a
gyógypedagógia alapjai, pszichológia – sportpszichológia)
Szakterületi speciális tárgyak (elmélet és gyakorlat): 65 kredit
(a ló származása – fajták és fajtacsoportok kialakulása; a ló anatómiája; a ló
egészségvédelme; takarmányozástan, lósportok és lovassportok; a lovaglás
mozgástana; a sportló tenyésztése-szelekció; lovardai ismeretek; a fiatal ló
alapkiképzése; a lovas oktatása futószáron; futószárazás; a lovaglás gyakorlati
alapjai; lovastorna; díjlovaglás; díjugratás; fogathajtás; western és reining
lovaglás; összetett versenyek – military; távlovaglás; a lovasedzés módszertana;
hagyományőrzés – huszárhagyományok; hagyományőrzés – ősmagyar
(lovasíjászat); gyógylovaglás; lovaskultúra iskolákban – intézményekben és a
társadalomban)
Lovasturizmus: 6 kredit
(turisztikai ismeretek, lovasturizmus, marketing a lovasturizmusban, vendéglátási
ismeretek, lovas tájékozódási ismeretek)
A lovaskultúra menedzsmentje: 7 kredit
(lótartás, lovasintézmények és rendezvények jogi szabályozása, lovas intézmények
gazdálkodása)
Szakmai gyakorlat (tábor): 4 kredit

8.

(lovas táborok, lovassport – szakági képzés, lovas
túravezetés és gyakorlati vizsgák)
3. Szakdolgozat kreditértéke:
4. 0 kredit

