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INFORMACJA DO KATALOGU PRZEDMIOTÓW DOSTĘPNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM 
 

Opis przedmiotu  /  Course description 
Rok akademicki / Academic year 2019-2020 

 

1 2 3 4 

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

1 Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu Behawioralne skutki nieprawidlowego żywienia 

Course title Nazwa po angielsku Behavioural consequences of inadequate nutrition 

2 Kod przedmiotu Kod nadany przez właściwy wydział/kierunek  UP       

Course code        

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

samodzielnej pracy studenta. 

Należy wpisać liczbę godzin w formacie np. 15 , 30 … 

wykłady 15  ćwiczenia 15 

wyjazdy terenowe        inne (podać jakie)       

      

Contact hours lectures 15   classes 15   trainings        

other (specify)             

Study time  

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

lub efektów kształcenia 

3 

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

workload required to achieve the objectives or learning 

outcomes 

3 

5 Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, fakultatywny Obowiązkowy 

Type of the course Obligatory, optional Obligatory 

6 Poziom przedmiotu, Wydział i 

kierunek na którym jest prowadzony 

Prowadzony na studiach: I, II, III stopnia, jednolite mgr  

na wydziale  …. na kierunku … 

studia II stopnia  

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki 

kierunek: Behawiorystyka zwierząt 

Level of the course, Faculty and 

direction it is conducted 

Bachelor’s, Master’s or doctoral studies, one-cycle studies 

on the Faculty …  Direction … 

Master's studies 

Faculty of Biology, Animal Sciences and Bioeconomy 

Major: Animal Behaviour 

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

VI (dotyczy TYLKO weterynarii) 

II 

Year of study  

8 Semester studiów Zimowy czy letni, również podać kolejny numer semestru  zimowy (2 semestr) 

Semester of study Winter or summer semester; specify number (   ) winter (2nd semester)   

9 Imię i nazwisko wykładowcy 

(wykładowców) 

Proszę nie wpisywać tytułu naukowego  (w tym celu oddzielna 

tabelka) . Jeśli kilku wykładowców, pierwsza osoba jako 

odpowiedzialna za podany przedmiot. 

Edyta Kowalczuk-Vasilev 

Name of lecturer(s) Edyta Kowalczuk-Vasilev 
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10 Słowa klucze 2-5 słów określających przedmiot składniki pokarmowe, fizjologia żywienia, metabolizm, 

behawior zwierząt 

Keywords nutrients;  feeding physiology, metabolism, animal 

behaviour 

11 Cele przedmiotu Wskazane jest określenie celów w odniesieniu do efektów 

kształcenia i kompetencji. 

Zapoznanie studentów z okołożywieniowym 

behawiorem różnych gatunków zwierząt oraz 

behawioralnymi następstwami nieprawidłowego 

żywienia.  

Objective of the course  The aim of this course is to acquaint students with the 

peri-nutritional behaviour of various animal species and 

the behavioural consequences of inadequate 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.  Integracja funkcji organizmu.  

2.  Funkcje poszczególnych składników odżywczych w 

organizmie. 

3.Fizjologiczne uwarunkowania żywienia 

poszczególnych gatunków.  

4. Mechanizmy okołożywieniowych zachowań zwierząt 

oraz możliwości ich modelowania. Zdolności 

przystosowawcze i adaptacja żywieniowa zwierząt. 

Pasze i karmy - skład, struktura, smakowitość, sposób 

zadawania a zachowanie zwierząt. Anomalie 

behawioralne na tle niedoborów niektórych składników 

pokarmowych lub błędów żywieniowych.   

5.  Schorzenia metaboliczne o podłożu żywieniowym u 

różnych gatunków zwierząt manifestujące się zmianami 

w behawiorze.  

6.Możliwości zapobiegania i przeciwdziałania 

niedoborom żywieniowym oraz zaburzeniom 

zachowania u różnych gatunków zwierząt. 

 

Ćwiczenia: 

1. Szczegółowe żywienie poszczególnych gatunków 

zwierząt. 

2. Pasze i karmy - metody oceny ich jakości. 

3. Wskaźniki biochemiczne krwi oraz nierównowaga 

hormonalna jako obraz żywienia i odżywienia zwierząt 

różnych gatunków.   

Course contents  Lectures: 
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1. Integration of organism functions.  

2. Role of individual nutrients in the body. 

3. Physiological conditions of nutrition of different 

animal species.  

4. Peri-nutritional mechanisms of animal behaviour and 

their modelling capabilities.  Nutritional adaptation of 

animals. Fodders and feeds - composition, structure, 

palatability, method of administration,  and behaviour of 

animals. Behavioural anomalies on the background of 

nutrients deficiencies or nutritional errors.   

5. Nutrition-based metabolic disorders in different 

animal species manifested by behavioural changes.  

6. Methods of prevention and treatment of dietary 

deficiencies and behavioural disorders in different 

animal species 

Classes: 

1. Specific feeding of different animal species. 

2. Feeds - methods of assessing their quality. 

3. Biochemical indices of blood and hormonal imbalance 

as a reflection of nutrition and nourishment in different 

animal species.  

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. 

W tym niezbędne wyposażenie studenta (np. fartuch, skalpel, 

rękawiczki , itp. …) 

Podać w punktach. 

Fizjologia zwierząt, Żywienie zwierząt 

 

Pre-requisities Animal Physiology, Animal Nutrition 

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 fizjologiczne uwarunkowania żywienia 

poszczególnych gatunków zwierząt 

2. Potrafi analizować żywienie i odżywienie zwierząt w 

aspekcie nie tylko ich dobrostanu, ale także jako 

czynnika warunkującego zdrowie i optymalne 

zachowanie zwierząt.  

3. Rozpoznaje anomalie behawioralne na tle niedoborów 

niektórych składników pokarmowych lub błędów 

żywieniowych. 

4. Potrafi ocenić jakość skarmianych karm i dokonać 

korekty żywienia. 
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Learning outcomes 1. Student knows the physiological conditions of nutrition 

of different animal species 

2. Srudent is able to assess animal nutrition and 

nourishment not only in terms of their well-being, but 

also as a determinant of animal health and behaviour.  

3.Student  recognizes behavioural anomalies caused by 

nutrient deficiencies or nutritional errors. 

4. Student is able to assess the quality of the feeds and 

correct the diet. 

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: 

1. Zawadzki W. Fizjologiczne podstawy żywienia 

zwierząt, 2008. 

2. Barszczewska B., Lechowski R., Ceregrzyn M. 

Podstawy żywienia psów i kotów. Podręcznik dla lekarzy 

i studentów weterynarii, 2013. 

3. Sawosz Chwalibóg E., Kosieradzka I. Żywienie 

dzikich zwierząt Ssaki, 2014. 

4. Artykuły naukowe podane przez prowadzącego.   

 

References  Literature: 

1. Zawadzki W. Fizjologiczne podstawy żywienia 

zwierząt, 2008. 

2. Barszczewska B., Lechowski R., Ceregrzyn M. 

Podstawy żywienia psów i kotów. Podręcznik dla lekarzy 

i studentów weterynarii, 2013. 

3. Sawosz Chwalibóg E., Kosieradzka I. Żywienie dzikich 

zwierząt Ssaki, 2014. 

4. Research articles recommended by the tutor.  

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), 

wykłady, praca w laboratorium, zajęcia praktyczne 

wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia 

laboratoryjne analityczne, ćwiczenia laboratoryjne 

komputerowe, projects,  

 

Teaching methods lectures, labs, practical work 
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prezentacje (presentations), demonstracje np. anatomiczne 

(demonstrations), inne metody /formy (podać jakie) 

Należy wybrać właściwe formy i wpisać w kolumnie 4 

lectures, classes,  labs, projects (computer programms), 

projects  

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, 

Analizy laboratoryjne analityczne, układanie dawek 

pokarmowych dla różnych gatunków zwierząt przy 

użyciu programów komputerowych, dyskusja panelowa, 

analiza przypadku.  

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. Analytical laboratory analyses, diets' 

formulation using computer programs, panel discussion, case 

study.  

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. 

Zaliczenie pisemne (test) + wykonanie projektów na 

ćwiczeniach 

Assessment methods Permanent evaluation. Practical examination. 

Written examination (test) + graded  projects  

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. 

  

egzamin pisemny, egzamin ustny  

 raport - 

Examination methods written examination 

oral examination 

report - 

22 Dodatkowe informacje o metodach 

egzaminowania 

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

czas na przygotowanie i udzielenie odpowiedzi. 

- 
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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. 


