
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Żywienie zwierząt z elementami fizjologii 

Nazwa w języku angielskim:  
Animal nutrition with elements of physiology  

Język wykładowy:   Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Rolnictwo 

Jednostka realizująca:  Katedra Żywienia Zwierząt 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  I stopnia 

Rok studiów:  3 

Semestr:  5 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Bogusław Olkowski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Bogusław Olkowski 

 

Założenia i cele przedmiotu:    

Zdobycie podstawowej wiedzy o roli oraz istocie żywienia 

zwierząt gospodarskich. Poznanie podstaw w zakresie fizjologii 
trawienia, wartości pokarmowej pasz, paszoznawstwa. Zapoznanie 

z zasadami ustalania zapotrzebowania i bilansowania dawek 

pokarmowych dla wybranych gatunków zwierząt gospodarskich.  

Symbol  
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego  

WIEDZA 

W_01 

Ma podstawową wiedzę o fizjologii trawienia i  żywieniu zwierząt gospodarskich 

oraz  paszach.  K_W04 

W_02 

Zna główne zasady oceny wartości pokarmowej pasz i ich przydatności w żywieniu 

zwierząt i . Zna  podstawową  terminologię z zakresu pasz i żywienia zwierząt. K_W15 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Potrafi określić przydatność głównych pasz w żywieniu podstawowych grup 

produkcyjnych zwierząt.  Umie wykorzystać podstawowe zasady w ustalaniu potrzeb 

żywieniowych i kalkulacji dawek pokarmowych dla zwierząt 

K_U01 

 

U_02 
Potrafi wykorzystać zdobyta wiedzę i umiejętności w racjonalizacji żywienia zwierząt  

K_U06 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Wykazuje odpowiedzialność w doborze środków i metod żywienia gwarantujących 

wysoką jakość i bezpieczeństwo zwierząt i produktów zwierzęcych 
K_K04 

Forma i typy zajęć: Wykłady/ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

Podstawy z zakresu: biochemii, mikrobiologii, produkcji roślinnej, technologii informacyjnych, 

Treści modułu kształcenia: 



Rola żywienia w produkcji zwierzęcej. Składniki pasz, ich rola i znaczenie żywieniowe. Zarys budowy  

i fizjologii przewodu pokarmowego wybranych gatunków zwierząt gospodarskich. Przebieg trawienia  

i wchłaniania u zwierząt. Podział pasz.  Definicja pasz i ocena ich wartości pokarmowej, główne czynniki ją 
determinujące: składniki pasz, strawność, jakość białka. Przemiany energetyczne u zwierząt, systemy oceny wartości 

energetycznej pasz. Obliczanie wybranych wskaźników wartości pokarmowej. Ogólna charakterystyka pasz 

treściwych i objętościowych, ich zastosowanie w żywieniu zwierząt. Zarys metod konserwacji i uzdatniania pasz. 
Substancje anty-odżywcze w paszach i ich wpływ na organizmy zwierzęce. Potrzeby pokarmowe zwierząt 

gospodarskich i czynniki warunkujące te potrzeby. Normy żywienia zwierząt, zasady ustalania zapotrzebowania dla 

zwierząt. Podstawy specyfiki żywienia głównych gatunków zwierząt gospodarskich(bydło, trzoda chlewna, drób) i  
bilansowania dawek pokarmowych. 

Literatura podstawowa: 

Jamroz D. (red). 2001. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, (tom 1 i 3). PWN. Warszawa. Chachułowa J. 1996. 

Pasze. Fundacja „Rozwój SGGW. Warszawa. Buraczewski S., Ziołecka A. 1991. „Podstawy żywienia zwierząt i 
paszoznawstwa". Omnitech Press. Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

Dymnicka M., Sokół J.L. 2001. „Podstawy żywienia zwierząt". Wyd. SGGW. Warszawa. Normy Żywienia Zwierząt 

(przeżuwaczy, drobiu, świń) .  Akty prawne z zakresu prawa paszowego. Czasopisma fachowe.  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:  

Wykład informacyjno-problemowy z wykorzystaniem prezentacji  multimedialnych. Ćwiczenia laboratoryjne -  

zadania obliczeniowe i projektowe. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Praca pisemne (testowa) z zakresu wykładów i ćwiczeń. Umiejętności i kompetencje: wykonanie zadań 

obliczeniowych, projektowych. 

Forma i warunki zaliczenia:   

Zaliczenie pisemne z wiedzy Wykonanie zadań obliczeniowych, projektu dawki pokarmowej. Oceniana będzie praca 

studenta, np. poprawność obliczeń, uzasadnienie, oryginalność rozwiązań. 

 Przedział punktacji (%) 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
 

Bilans obciążenia studenta: 

Aktywność studenta/ Forma pracy 
Obciążenie studenta (godz.) 

Stacjonarne Niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 
8 

Udział w ćwiczeniach 
15 8 

Wykonanie zadań obliczeniowych   
2 2 

Projekt dawki pokarmowej lub mieszanki 
5 5 

Przygotowanie teoretyczne do zajęć  i zaliczenia 
35 50 

Konsultacje 
2 2 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 
74 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 


