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Jednostka oferująca przedmiot Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii 
Cel modułu Podstawowym zadaniem przedmiotu jest rozszerzenie wiedzy i umiejętności 

studentów posługiwania się programami z pakietu Microsoft Office w środowisku 
Windows, głównie Microsoft Excel. Szczególnie ważna jest umiejętność 
wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w matematycznym i statystycznym 
opracowywaniu wyników z pomiarów czynników zootechnicznych, a także w 
analizie jednego z głównych zabiegów zootechnicznych, jakim jest żywienie 
zwierząt. W ramach przedmiotu studenci wykorzystują również arkusz kalkulacyjny 
Microsoft Excel do układania i prawidłowego bilansowania mieszanek paszowych 
dla różnych grup produkcyjnych zwierząt monogastrycznych i przeżuwających, a 
także zapoznawani są ze specjalistycznymi, paszowymi programami 
komputerowymi. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Przedmiot obejmuje rozszerzone poznanie możliwości arkusza kalkulacyjnego 
Microsoft Excel, w ramach którego jest tworzona baza danych dotyczących zadań 
zootechnicznych np. żywienia, zabiegów pielęgnacyjnych i profilaktycznych na 
zwierzętach, warunków ich utrzymania itp. Prezentowane są jej możliwości 
matematyczno-statystyczne (segregacja danych, przetwarzanie, wyliczanie 
parametrów matematyczno-statystycznych). Studenci wykorzystują arkusz 
kalkulacyjny jako narzędzia do analizy żywienia zwierząt wraz z bilansowaniem 
dawek pokarmowych dla różnych grup produkcyjnych zwierząt monogastrycznych i 
przeżuwających. Prezentowane są specjalistyczne programy komputerowe służące do 
optymalizowania mieszanek paszowych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 
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Planowane formy/ działania/ 
metody dydaktyczne 

Wykład – prelekcja; Ćwiczenia – prelekcja, indywidualna praca studenta z pakietem 
Microsoft Office. 

 


