
Spoštovani ljubitelji konj, spoštovani študenti in strokovni delavci s področja konjeništva!

Vabimo vas
na celodnevni seminar »PSIHOLOGIJA KONJA«,

ki bo potekal v soboto, 1. junija 2013,
v prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede

(Pivola 10, 2311 Hoče pri Mariboru).

Seminar bo vodil belgijski predavatelj prof. dr. Frank Olof Ödberg. V seminarju bo orisal temeljne principe 
konjevega delovanja in vedenja ter nam predstavil izsledke iz najnovejših znanstvenih raziskav o vedenjskih in 
zdravstvenih težavah konjev, ki se pojavljajo zaradi napačnih pogojev pri oskrbi, ravnanju, šolanju in treningu konjev.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku po priloženem programu:

09.00 – 09.30 PRIHOD IN REGISTRACIJA UDELEŽENCEV SEMINARJA
Registration

09.30 – 11.00 SPLOŠNI ETOGRAM KONJA 
General ethogram

 
11.15 – 13.45 KONJEVA DOBROBIT IN VEDENJSKE TEŽAVE

Welfare and behavioural problems 

 
14.45 – 17.00    JAHALNI PRINCIPI IN KONJEVA DOBROBIT

Riding principles and welfare

17.00 – 18.00    ZAKLJUČEK: Diskusija –  vprašanja in odgovori
Conclusion: Discussion  - answers and questions

Kotizacija znaša 84 EUR (DDV je vključen). 
Kotizacija za dijake/študente (ob predložitvi potrdila o vpisu) znaša 42 EUR (DDV je vključen)
Kotizacijo je potrebno nakazati do 24. maja 2013 na TRR Ustanove Fundacije NAZAJ NA KONJA: SI56 2900 
0005 5726 939. 
Organizirana bo tudi možnost kosila - doplačilo za kosilo bo mogoče poravnati ob registraciji na dan seminarja.

Prijave: 
Prijavnico s potrdilom o plačani kotizaciji pošljite najkasneje do 27.maja 2013 na naslov: Ustanova Fundacija 
NAZAJ NA KONJA, Starošince 37, 2326 Cirkovce, ali na e-naslov: info@nakonju.si.
Dodatne informacije: info@nakonju.si, 041 976 403

Veselimo se vaše udeležbe!

11.00 – 11.15 Odmor za kavo/Coffe break

13.45 – 14.45 Odmor za kosilo/Lunch

Psihologija
konja

Nekaj besed o predavatelju

Frank Olof Ödberg je leta 1972 opravil magisterij iz zoologije na Univerzi v Edinburgu, leta 1981 pa je doktoriral s področja eksperimentalne psihologije na Univerzi 
v Gentu.
Pred upokojitvijo je deloval kot redni profesor na Veterinarski Fakulteti Univerze v Gentu in na Fakulteti za psihologijo na »Free University Brussels«. 
Predaval je predmeta Etologija in Živalska dobrobit.
Pri raziskovalnem delu se posveča predvsem proučevanju psiholoških in nevrobiokemičnih vidikov nenormalnega obnašanja živali v kroničnem stresu, posebej 
njihovemu izražanju skozi stereotipne vzorce vedenja.
Je član številnih komisij na lokalnem, nacionalnem in evropskem nivoju (član Etičnega komiteja fakultet za veterino in agrikulturne študije, predsednik Sveta za 
živalsko dobrobit, član Deontološkega komiteja …).
Kot član belgijske akademije za umetnost jahanja svoje znanje in eksperimentalne izkušnje s področja vedenja in dobrobiti konja uspešno združuje s svojim največjim 
hobijem - akademskim jahanjem.

www.nakonju.si

Frank Olof Ödberg
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