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*A Kaposvári Egyetem önálló hippológiai tanszéket hozott létre

Sérült, fogyatékos emberek rehabilitációját speciális módszerekkel
végző szakembereket is képezne a Kaposvári Egyetem. Az intézmény
új tanszéke olyan fiatalokat vár, akik elmélyülnének az úgynevezett
hippológiai - komplex ló- és lovastudományi - ismeretekben. 

Felsőfokú lovas terapeuta szak indítását tervezi a Kaposvári Egyetem,
amelyhez az intézmény állattudományi karán már létre is hozták a
lovas terápia és hippológia tanszéket. Az új szervezeti egység
alapításában szerepet vállalt a Magyar Lovasterápia-szövetség, amely
a fóti bázisán - a Kaposvári Egyetem kihelyezett osztályán - már évek
folytat gyakorlatorientált lovasterapeuta-szakképzést. Az akkreditált
kaposvári képzést elsősorban diplomás gyógypedagógusoknak,
gyógytornászoknak, pszichológusoknak ajánlják - tudtuk meg Hafner
Józseftől, az egyetemhez tartozó Pannon Lovasakadémia
üzemeltetési igazgatójától. - Nem titkolt célunk, hogy a lovasterapeuta-
képzés rövid időn belül egyetemi szintű képzéssé fejlődjék - fűzte
hozzá.
A tanszék most a lovassport ágazat-mérnök BSC (egyetemi alap-)

szak indítását tervezi akkreditált, nappali és levelező formában. Ezen a szakon tanulhatnak majd a
lótenyésztő- és lovassport- menedzserek, illetve a lovas edzők. - A hazai felsőoktatásban nincs olyan
komplex, iskolarendszerű, lovasszakember-képzés, amely más fontos területek mellett a stratégiai
ágazatként kezelt nemzeti lovassportprogramhoz gyakorlatorientált diplomásokat bocsátana ki - érvelt az
ágazatmérnöki képzés mellett Hafner József. - Azt szeretnénk, hogy az önálló lovas tanszék olyan
multidiszciplináris elméleti és gyakorlati tudást adjon, amely egyaránt hasznosítható a mezőgazdaságban,
a lovasturizmusban, szabadidő-eltöltésben, az egészségügyben.
- A lovasterapeuta-képzést főként első diplomásra tervezzük, de nem zárjuk ki azokat sem a
továbbtanulásból, akik már rendelkeznek felsőfokú végzettséggel. Indokolt továbbá, hogy e képzés fóti,
gyakorlati központja is bekerüljön a kaposvári szervezetbe - sorolta terveiket. Kérdésünkre, hogy az új
tanszék, illetve a szak indításához adottak-e a személyi és anyagi feltételek, elmondta: az egyetem oktatói
háttere biztosított a hét szemeszteres képzéshez, három- négy meghívott előadó költsége nem okozhat
gondot, a gyakorlati infrastruktúrához pedig ott van a Pannon Lovasakadémia és a fóti gyakorlóhely.

A lovas terápia igen kedvelt gyógymód a sérült gyerekek körében
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