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Jednostka oferująca przedmiot Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii 
Cel modułu Doprowadzenie do przyswojenia pogłębionej wiedzy z zakresu żywienia zwierząt 

domowych i wolnożyjący utrzymywanych w warunkach niewoli, z akcentem na 
dbałość o ich dobrostan. Wyrobienie umiejętności pokrywania potrzeb pokarmowych 
tej grupy zwierząt z uwzględnieniem wieku i stanu fizjologiczno-zdrowotnego w 
oparciu o pasze przemysłowe i komponowane. Zaliczenie przedmiotu dostarcza 
studentowi kompetencji społecznych w postaci uświadomienia odpowiedzialnego i 
podmiotowego traktowania zwierząt towarzyszących człowiekowi. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Spowodowanie nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw racjonalnego, a 
przy tym uwzględniającego wymogi dobrostanu, żywienia zwierząt towarzyszących 
oraz wybranych gatunków zwierząt wolnożyjących utrzymywanych w niewoli, 
których obecność w przestrzeni człowieka zaspokaja jego wyższe potrzeby 
psychiczne. Akcent położony jest na zwierzęta nam najbliższe jak psy, koty, gryzonie 
i ptaki ozdobne. Treść modułu uwzględnia jednak również aspekty żywienia zwierząt 
dzikich lub częściowo udomowionych utrzymywanych nie w warunkach ogrodów 
zoologicznych czy ferm towarowych, ale w amatorskich zwierzyńcach lub 
gospodarstwach agroturystycznych. Priorytetową ideą prowadzonego przedmiotu jest 
ukazanie zagrożeń dla zdrowia czy nawet życia zwierząt towarzyszących 
spowodowanych błędami żywieniowymi. Poruszane są zagadnienia niedostosowania 
składu surowcowego oraz wartości pokarmowej pasz w modelach żywienia opartych 
na komponowaniu własnych dawek pokarmowych oraz na różnorodnych paszach 
przemysłowych. Wiele treści dotyczy wyrobienia u studentów poczucia 
odpowiedzialności za zwierzęta towarzyszące człowiekowi i późniejszego krzewienia 
tej wiedzy 
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prezentacje własne studentów 

 

 

 


