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INFORMACJA DO KATALOGU PRZEDMIOTÓW DOSTĘPNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM 
 

Opis przedmiotu  /  Course description 
 

1 2 3 4 

Lp OPIS PRZEDMIOTU INFORMACJA O TREŚCI  TREŚĆ  (należy wypełnić lub uzupełnić) 

1 Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu Paszoznawstwo 

Course title Nazwa po angielsku Feed Science 

2 Kod przedmiotu  …..… 

Course code   

3 Godziny zajęć Jako godziny „kontaktu” z nauczycielem, w odróżnieniu od 

samodzielnej pracy studenta. 

Należy wpisać liczbę godzin w formacie 15.0 

wykłady 30  ćwiczenia 25 

wyjazdy terenowe 5  inne (podać jakie) ……. …… 

Contact hours lectures 30   classes 25   trainings 5 (field work)  

other (specify) ………. ………. 

Study time  

4 Liczba punktów ECTS Oparta na nakładzie pracy wymaganym do osiągnięcia celów 

lub efektów kształcenia 

4 

ECTS credits Number of ECTS credits allocated ,based on the student 

workload required to achieve the objectives or learning 

outcomes 

 

5 Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, fakultatywny obowiązkowy 

Type of the course Obligatory, optional obligatory 

6 Poziom przedmiotu Prowadzony na studiach: I, II, III stopnia, jednolite 

sześcioletnie studia magisterskie (dotyczy weterynarii) 

studia I stopnia  

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki 

kierunek: Zootechnika 

Level of the course Bachelor’s degree programme 

Master’s degree studies as a second-degree programme 

one-cycle six-year Master’s degree programme 

doctoral studies 

Bachelor's studies 

Faculty of Biology, Animal Sciences and Bioeconomy 

Major: Animal Science  

7 Rok studiów Podać rok studiów: I, II, III, IV, V  

VI (dotyczy TYLKO weterynarii) 

II 

Year of study  

8 Semester studiów zimowy, letni. Podać kolejny numer semestru (   ) zimowy  (3 semestr) 

Semester of study winter semester, summer semester; specify number (   ) winter semester  (3 semester) 

9 Imię i nazwisko wykładowcy 

(wykładowców) 

Proszę nie wpisywać tytułu naukowego  

(w tym celu oddzielna tabelka) np. Juliusz CEZAR 

Edyta Kowalczuk-Vasilev 

Name of lecturer(s)   

10 Słowa klucze 2-5 słów określających przedmiot pasze, wartość pokarmowa, składniki odżywcze 

Keywords feeds, nutritive value, nutrients 
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11 Cele przedmiotu Wskazane jest określenie celów w odniesieniu do efektów 

kształcenia i kompetencji. 

Celem nauczania jest zapoznanie studentów ze środkami 

żywienia zwierząt (materiały paszowe, dodatki, 

premiksy), ich przydatnością żywieniową i wartością 

pokarmową pasz oraz zużytkowaniem w żywieniu 

zwierząt (pasze naturalne, konserwowane). Studenci 

zapoznają się też z rodzajami i wykorzystaniem 

mieszanek paszowych w żywieniu zwierząt. 

Objective of the course  The aim of the teaching is to acquaint a student with 

resources of animal nutrition (feeding materials, 

additives, premixes), their usefulness and nutritive value 

in animal feeding. A student will also be aquainted with 

kinds and utilization of feed mixtures in animal nutrition.   

12 Treści merytoryczne przedmiotu Jasny i zwięzły opis treści przedmiotu pozwalający określić 

jego zakres tematyczny.  

Podać w punktach. Oddzielnie dla wykładów i ćwiczeń 

(max. 10 dla każdej formy kształcenia) 

Wykłady: 

1. Przydatność pasz, czynniki antyżywieniowe.  

2. Podział środków żywienia zwierząt.  

3. Pasze objętościowe: 

- zielonki (asortyment, czynniki warunkujące ich wartość 

pokarmową)  

-  sposoby konserwacji pasz (suszenie, kiszenie)  

4. Pasze treściwe: 

- zboża  

- nasiona roślin strączkowych 

5. Produkty uboczne przemysłu spożywczego (przemysł 

olejowy, młynarski, browarniczy i produkty uboczne 

przemysłu fermentacyjnego, cukrowniczego, produkty 

uboczne przemysłu mleczarskiego i mięsnego). 

6. Dodatki paszowe. Premiksy.  

7. Mieszanki paszowe - cele ich stosowania i produkcji, 

podział.  

 

Ćwiczenia: 

1.Metody oceny pasz.  

2.Próby pasz do analiz (pobieranie i przygotowanie). 

3.Analiza podstawowa pasz - ćwiczenia laboratoryjne  

4.Określanie wartości pokarmowej pasz w odniesieniu 

do: 

- wartości energetycznej  

- wartości białkowej  

- składników mineralnych  
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- witamin  

5.Rozpoznawanie pasz  

6.Przygotowanie i obróbka pasz przed skarmianiem  

7.Sporządzanie receptur przykładowych mieszanek  

8.Ćwiczenia terenowe (konserwacja pasz  

w gospodarstwie, sporządzanie mieszanek paszowych). 

 

Course contents  Lectures: 

1.Feed usefulness, antinutritional factors. 

2.Divisions of resources of animal nutrition.  

3.Roughages: 

- green forages (assortment, factors determining their 

nutrtional value)  

- feed preservation methods (drying, ensiling) 

4.Concentrates: 

- grains  

- leguminous seeds  

5.Byproducts of food industry (oil industry, milling, 

brewery and distilling industry byproducts, sugar beet, 

milk and meat industry byproducts). 

6. Feed additives. Premixes. 

7.Feed mixtures - the aims of their utilization and 

production in animal nutrition, division. 

 

Classes: 

1. Methods of feeds evaluation  

2.Samples of feeds for analysis (sampling and 

preparation) 

3. Basic analysis of feeds - laboratory  

4. Determination of nutritional value of feeds in respect 

of: 

- energy 

- protein  

- minerals  

- vitamins  

5.Recognition of feed samples  

6.Feed preparation and processing  

7.Formulation of some mixtures  

8.Training (feeds' preservation on a farm,  feed mixtures). 
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13 Wymagania wstępne i dodatkowe Zakres wiadomości/ umiejętności/ kompetencji, jakie 

powinien już posiadać student przed rozpoczęciem nauki. 

Specyfikacja innych przedmiotów lub programów, które 

należy zaliczyć wcześniej. 

Podać w punktach. 

Znajomość zagadnień z zakresu chemii, biochemii.  

 

Pre-requisities Basic knowledge of chemistry, biochemistry.  

14 Efekty kształcenia Określają co student powinien wiedzieć, rozumieć  i potrafić 

wykonać po ukończeniu etapu kształcenia z oceną 

pozytywną. Najlepiej w punktach. 

1. Student zna asortyment pasz stosowany  

w żywieniu zwierząt gospodarskich, ich przydatność 

paszową u różnych gatunków zwierząt, wartość 

pokarmową (skład chemiczny, współczynniki 

strawności, mierniki wartości pokarmowej - 

energetycznej, białkowej, zawartość składników 

mineralnych i witamin).   

2. Potrafi rozpoznać pasze, a także układać proste 

receptury mieszanek paszowych.  

 

Learning outcomes 1. Student knows the assortment of feeds used in feeding 

of livestock animals, their usefulness in nutrition of 

different animal species and nutritive value (chemical 

composition, digestibility coefficients, measures of their 

nutritive value - energy, protein, content of minerals and 

vitamins).  

2. Student recognizes the feeds and formulates simple 

feed mixtures.   

15 Materiały dydaktyczne Dostępne materiały dydaktyczne, np. syllabus (program 

nauczania); w tym także odpłatne jeżeli wykładowca posiada 

(należy podać cenę). 

Notatki dotyczące przedmiotu (cena ok. 20 PLN) 

Materiały wykładowe 

Teaching and learning material course notes (price approx. 5 EURO) 

Notes from lectures  

16 Zalecane lektury Należy podać autora i tytuł Literatura: 

Jamroz D. i wsp., 2015: Żywienie zwierząt i 

paszoznawstwo, T.3. Wydawnictwo PWN. 

References  Literature: 

Jamroz D. et al., 2015: Żywienie zwierząt i 

paszoznawstwo, T.3. Wydawnictwo PWN. 

17 Metody nauczania Informacje na temat form zajęć, np.  

wykłady (lectures), ćwiczenia (classes), seminaria 

(seminars), praca w laboratorium (labs),  

praca w grupie (group work), zajęcia terenowe (field work), 

zajęcia praktyczne (practical work), projekty (projects), 

prezentacje (presentations), demonstracje np. anatomiczne 

wykłady, praca w laboratorium, zajęcia praktyczne 

wykłady, zajęcia audytoryjne, zajęcia laboratoryjne, 

projekty, zajęcia terenowe 

 

Teaching methods lectures, labs, practical work 

lectures, classes, labs, projects, field work 
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(demonstrations), formy kształcenia na odległość (jeśli są 

stosowane), inne metody /formy (podać jakie) 

Należy wybrać właściwe formy i wpisać w kolumnie 4 

18 Dodatkowe informacje o metodach 

nauczania 

Uszczegółowienie metod nauczania. Teoria w formie wykładów. Program zajęć i slajdy 

dostępne jako materiał do nauki. Na ćwiczeniach 

studenci wykonują doświadczenia i analizy. Dodatkowo 

pokazy. 

Teoria w formie wykładów, prezentacje multimedialne, 

wycena wartości pokarmowej pasz przy użyciu 

programów komputerowych 

19 Extra information on the teaching 

methods 

 The theory will be given by means of lectures. A syllabus and 

slides are available as study material. For the practical 

exercises the students will perform experiments and analyses 

in the lab. Extra demonstrations will be given. 

The theory will be given by means of lectures, multimedia 

presentation, feeds nutritive value assesment using computer 

programms 

20 Metody oceny Zbiór metod służących ocenianiu postępów osoby uczącej 

się w osiąganiu zamierzonych efektów kształcenia. Powinny 

uwzględniać takie elementy jak forma, częstotliwość. 

Najbardziej popularne formy pomiaru/oceny pracy studenta:  

pisemny sprawdzian (written examination),  

ustny sprawdzian (oral examination), praktyczne ćwiczenia 

(practical examination), sprawozdanie (report), ustna 

prezentacja (oral presentation), projekt na ocenę (graded 

project), pisemna praca semestralna (end-of term papers). 

Częstotliwość: ciągłe (permanent), okresowe (perodic)  

Należy wybrać właściwe formy i wpisać. 

Stała ocena. Ćwiczenia praktyczne. 

Egzamin pisemny, stała ocena postępów studenta na 

ćwiczeniach, ćwiczenia praktyczne 

Assessment methods Permanent evaluation. Practical examination. 

Written examination, permanent evaluation of students' 

progress during classes, practical examination 

21 Metody egzaminowania Podać formę egzaminowania w sesjach egzaminacyjnych. 

Może być inna w kolejnych sesjach i różna w zależności od 

metod oceniania stosowanych podczas semestru. 

  

Przy okresowej ocenie podczas semestru, w pierwszej 

sesji egzaminacyjnej: egzamin pisemny 

Przy okresowej ocenie podczas semestru, w drugiej sesji 

egzaminacyjnej: egzamin ustny  

Przy ciągłej ocenie podczas semestru: raport 

Egzamin pisemny 

Examination methods Examination methods in case of periodic evaluation 

during the first examination period:   

written examination 

Examination methods in case of periodic evaluation 

during the second examination period:   

oral examination 
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Examination methods in case of permanent evaluation: 

report 

Written examination 

22 Dodatkowe informacje o metodach 

egzaminowania 

Uszczegółowienie metod egzaminowania. Egzamin ustny. Studenci otrzymują kilka pytań i mają 

czas na przygotowanie i udzielenie odpowiedzi. 

- 

Extra information on the 

examination methods 

The exam is oral. Several questions will be given to the 

students. The students have time to prepare their 

answers. 

- 

 

 

    Na czerwono podano przykładową treść. 

                            W polach poniżej należy wpisać treść właściwą dla danego przedmiotu. 

 


