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Jednostka oferująca moduł Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii 
Cel modułu Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszą wiedzą na temat wpływu 

jakości żywienia zwierząt na ekspresję genów, a także wpływu zmienności genetycznej na 
odpowiedź żywieniową. Efektem tych zależności jest możliwość produkcji żywności 
funkcjonalnej pochodzenia zwierzęcego. Studenci poznają również podstawy 
nanotechnologii wykorzystywanej w rolnictwie, zarówno w sektorze produkcji materiałów 
paszowych, jak też w żywieniu zwierząt, która również umożliwia sterowanie produkcją 
żywności o ukierunkowanych właściwościach odżywczych. Prezentowane są elementarne 
komponenty naobiotechnologii. Studenci poznają metody badań parametrów nanoobiektów. 
W ramach przedmiotu zapoznają się również z podstawą prawną możliwości wprowadzania 
produktów nanotechnologii w sektor produkcji żywności. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

W ramach przedmiotu prezentowana jest najnowsza wiedza na temat wpływu jakości 
żywienia zwierząt na ekspresję genów, a także wpływu zmienności genetycznej na 
odpowiedź żywieniową. Efektem tych zależności jest możliwość produkcji żywności 
funkcjonalnej pochodzenia zwierzęcego. Studenci poznają również podstawy 
nanotechnologii wykorzystywanej w rolnictwie, zarówno w sektorze produkcji materiałów 
paszowych, jak też w żywieniu zwierząt, która również umożliwia sterowanie produkcją 
żywności o ukierunkowanych właściwościach odżywczych. Przedstawiane są elementarne 
komponenty naobiotechnologii oraz metody badań parametrów nanoobiektów. Omawiane są 
problemy dotyczące wykorzystania nanokasuek, nanoczujników, nanosensorów, itp. w 
produkcji roślin paszowych, a także związków biologicznych w formie nanokapsuł, czy 
nanoemulsji w żywieniu zwierząt. W ramach przedmiotu zapoznają się z podstawą prawną 
wprowadzania produktów nanotechnologii w sektor produkcji żywności 
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Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady - prezentacje multimedialne, prelekcja 
Ćwiczenia: 
- audytoryjne:  prezentacje multimedialne, prelekcja, 
- laboratoryjne: instruktażowe prezentacje multimedialne, praca własna studenta: 
indywidualna i w grupach, dyskusja panelowa, praca z komputerem 

 


