Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Сточарство
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије - студије првог степена
Назив предмета
Исхрана преживара
Наставник (за предавања)
Милетић Б. Александар
Наставник/сарадник (за вежбе)
Ристановић В. Бојана
Наставник/сарадник (за ДОН)
/
Број ЕСПБ
6
Статус предмета (обавезни/изборни)
Обавезни
Услов
Нема
Упознавање студената са најважнијим и најновијим достигнућима у исхрани преживара и
Циљ
најчешћим проблемима који могу настати у исхрани преживара, креирања процене исхране и
предмета
Исход
Студент ће бити упознат са основним елементима исхране преживара и биће оспособљен да
предмета
решава проблеме и да одреди најбољи програм за исхрану непреживара у датим условима, као и
да буде успешан у тој проблематици.
Садржај предмета
Теоријска
Савремена достигнућа оцене хранива и производње хране у исхрани преживара. Нови нормативи
и системи у исхрани преживара. Најновија достигнућа у исхрани млечних преживара. Утицај
настава
исхране на састав и квантитет млека. Најновија достигнућа у исхрани товних преживара и
подмлатка преживара. Поремећаји метаболизма преживара везани за исхрану. Најновија
сазнања о адитивима, микотоксинима, протеинима, минералним материјама и витаминима у
исхрани преживара. Исхрана у системима органског гајења преживара. Решавање проблема у
исхрани преживара
Практична
настава
(вежбе,
Упознавање студената са најважнијим и најновијим достигнућима у исхрани преживара, оценом
ДОН,
хранива и производњом хране у исхрани преживара.
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
3
2
0
Методе
Теоријска предавања, практична настава, консултације.
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне
обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
предавања
20
писмени испит
практична настава
усмени испит
колоквијуми
40
семинари

Остали часови

поена
40

