
Rok 

akademicki: 
od 2016/2017 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
BŻ Ist 2.1 

 

Nazwa przedmiotu:   Ogólna technologia żywności ECTS 5 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
General food technology 

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo żywności 

Koordynator przedmiotu:  Prof. dr hab. Mirosław Słowiński 

Prowadzący zajęcia:  Pracownicy Katedry Technologii Żywności 

Jednostka realizująca: Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Nauk o Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiot obligatoryjny b) stopień I rok I 
c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami 

teoretycznymi i praktycznymi, dotyczącymi surowców, prowadzenia procesów 

technologicznych w przemyśle spożywczym oraz metodami utrwalania i przetwarzania 

żywności 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 30;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 30;  

Metody dydaktyczne: 
Wykład, doświadczenie, rozwiązywanie problemu, interpretacja wyników doświadczenia, 

konsultacje 

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów: podstawowe definicje w technologii żywności; bilans żywności; 

główne zadania przemysłu spożywczego; charakterystyka surowców uwzględniająca 

wymagania dla przetwórstwa spożywczego; zanieczyszczenia surowca i jego czyszczenie, 

stosowane operacje i procesy w technologii żywności; dodatki do żywności, mycie, 

pakowanie, przechowywanie, kontrola procesu produkcyjnego, podstawy zasad 

prawidłowego żywienia 

Tematyka ćwiczeń: pasteryzacja, sterylizacja, zamrażanie, obróbka termiczna surowców, 

czyszczenie, rozdrabnianie, wirowanie i homogenizacja, suszenie, emulgowanie, 

ekstrakcja, koagulacja i żelifikacja procesy membranowe, hydroliza enzymatyczna, 

procesy fermentacyjne 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
brak 

Założenia wstępne: brak 

Efekty kształcenia: 

01 – potrafi ogólnie scharakteryzować 

wymagania jakościowe surowców 

przetwarzanych w przemyśle 

spożywczym 

02 – zna zasady stosowanych w 

technologii żywności operacji i 

procesów oraz ich wpływ na jakość 

produktu  

 

03 – zna podstawowe zasady racjonalnego 

żywienia 

04 – potrafi zastosować podstawowe operacje i 

procesy oraz dobrać odpowiednią metodę 

utrwalania żywności w zależności od specyfiki 

surowca 

05 – jest odpowiedzialny za rzetelność 

prowadzonych doświadczeń, uzyskanych 

wyników i ich interpretację 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekt: 01, 02, 03 – egzamin pisemny 

Efekt: 04, 05 – kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych oraz ocena przeprowadzonego 

doświadczenia 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Kolokwia z zajęć ćwiczeniowych i prace egzaminacyjne  

 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 ćwiczenia 40%; egzamin 60% 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Laboratorium, sala wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A. – Ogólna Technologia Żywności 

2. Bednarski W. (red.) – Ogólna Technologia Żywności 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

3. Bijok B., Bijok F. – Surowce i technologia żywności cz.1 

4. Bijok B., Bijok F., Dąbek A. – Surowce i technologia żywności cz.2 

5. Jarczyk A., Dłużewska E. (red.) – Wybrane zagadnienia z ogólnej technologii żywnośc 

UWAGI: Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie minimum 51% sumarycznej liczby punktów niezależnie z 

ćwiczeń i z egzaminu. Sumaryczną liczbę punktów wylicza się po uwzględnieniu elementów i wagi. Student, który uzyskał 

sumaryczną liczbę punktów 51-60% otrzymuje ocenę 3,0; 61-70% - 3,5; 71-80% - 4,0; 81-90% - 4,5; 91-100 – 5,0.
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia
 
- na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 150 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 
3 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich 

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
2 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 potrafi ogólnie scharakteryzować wymagania jakościowe 

surowców przetwarzanych w przemyśle spożywczym 

K_W01, K_W0 

02 zna zasady stosowanych w technologii żywności operacji i 

procesów oraz ich wpływ na jakość produktu  

K_W02, K_W05, K_W06, K_W07 

03 zna podstawowe zasady racjonalnego żywienia K_W15, K_U11 

04 potrafi zastosować podstawowe operacje i procesy oraz dobrać 

odpowiednią metodę utrwalania żywności w zależności od 

specyfiki surowca  

K_W05, K_W06,  K_W07, K_W11, 

K_U02, K_U03, K_U10, K_U13 

05  jest odpowiedzialny za rzetelność prowadzonych doświadczeń, 

uzyskanych wyników i ich interpretację 

K_U01, K_U05, K_K06 



Rok 

akademicki: 
od 2016/2017 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
BŻ Ist 2.2 

 

Nazwa przedmiotu:   Chemia organiczna ECTS 5 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Organic chemistry  

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo żywności 

Koordynator przedmiotu:  dr inż. Jolanta Małajowicz 

Prowadzący zajęcia:  Pracownicy Katedry Chemii 

Jednostka realizująca: Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Nauk o Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiot obligatoryjny b) stopień I rok I 
c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu budowy, 

właściwości fizycznych i chemicznych związków organicznych. Utrwalenie 

nomenklatury, w tym grup funkcyjnych i klas związków organicznych. Zapoznanie 

studentów z podstawowymi mechanizmami reakcji organicznych oraz podstawami 

syntezy organicznej i technik laboratoryjnych. Założeniem przedmiotu jest nabycie 

umiejętności podstawowych obliczeń chemicznych (w tym wydajności procesów) oraz 

przygotowanie praktyczne do wykonywania prostych analiz jakościowych oraz 

oczyszczania związków chemicznych. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 15;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 30; 

c) ćwiczenia audytoryjne: liczba godzin 10;  

Metody dydaktyczne: 

Wykład z wykorzystaniem metod tradycyjnych i środków audiowizualnych (wykład w 

PowerPoint), słowna metoda problemowa, eksperyment laboratoryjny. Indywidualna i 

zespołowa praca studentów. Wspólne rozwiązywanie problemów związanych z 

ćwiczeniami i materiałem wykładowym, opracowywanie wyników przeprowadzonych 

doświadczeń, wykonywanie niezbędnych obliczeń, wnioskowanie. 

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów: 

Systematyka związków organicznych. Pojęcie grupy funkcyjnej i przegląd 

najważniejszych grup funkcyjnych. Alkany i cykloalkany: konformacja cykloheksanu, 

wzory przestrzenne i wzory Newmana, reaktywność chemiczna. Podstawowe pojęcia 

stereochemii (m.in. konfiguracja, centrum stereogeniczne, chiralność, enancjomeria, 

wzory przestrzenne i wzory projekcyjne Fischera). Alkeny: izomeria E/Z, addycja 

elektrofilowa do wiązania podwójnego, reguła Markownikowa. Alkiny: reaktywność 

wiązania potrójnego, reakcje alkinów. Fluorowcopochodne związków organicznych: 

halogenki alkilowe, reakcje charakterystyczne. Węglowodory aromatyczne: kryterium 

aromatyczności, izomeria i nazewnictwo wielopodstawionych pochodnych związków 

aromatycznych, reakcje węglowodorów aromatycznych. Alkohole, fenole i etery: 

właściwości, metody otrzymywania, reakcje alkoholi, fenoli i eterów. Aldehydy i ketony: 

struktura i właściwości grupy karbonylowej, addycja do grupy karbonylowej, utlenianie i 

redukcja. Kwasy karboksylowe i ich pochodne: metody otrzymywania alifatycznych i 

aromatycznych kwasów; pochodne kwasów ze szczególnym uwzględnieniem estrów i 

amidów. Aminy alifatyczne i aromatyczne: właściwości zasadowe i nukleofilowe, metody 

otrzymywania. Przegląd wybranych grup związków stanowiących zagrożenie chemiczne 

żywności (m.in. dioksyny i polichlorowane bifenyle, wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne, akryloamid). 

 

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych: 

Krystalizacja. Destylacja prosta i rektyfikacja. Ekstrakcja prosta i ekstrakcja z 

wykorzystaniem właściwości kwasowo-zasadowych wyodrębnianego związku. Analiza 

mieszanin nitroanilin metodą chromatografii cienkowarstwowej. Synteza organiczna: 

wykonanie preparatu kwasu acetylosalicylowego (aspiryny). Kalkulacja kosztów syntezy 

preparatów na podstawie katalogów chemicznych. Analiza jakościowa związków 

organicznych – test rozpuszczalności. Reakcje charakterystyczne poznanych grup 

funkcyjnych związków chemicznych.  



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

 

 

 

Tematyka ćwiczeń audytoryjnych: 

Założeniem ćwiczeń audytoryjnych jest utrwalanie najważniejszych zagadnień 

przedstawionych na wykładzie poprzez rozwiązywanie problemów i zadań obrazujących 

charakterystyczne cechy poszczególnych grup związków (alkanów i cykloalkanów; 

halogenków alkilowych; alkenów; alkinów; węglowodorów aromatycznych; alkoholi; 

fenoli; eterów; związków karbonylowych; kwasów karboksylowych i ich pochodnych; 

amin alifatycznych i aromatycznych), zastosowanie reakcji do przekształcania jednych 

grup związków w inne oraz identyfikacji poszczególnych grup związków. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Chemia ogólna i nieorganiczna 

Założenia wstępne: 

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z dziedziny chemii organicznej z zakresu 

programu nauczania tego przedmiotu w gimnazjum i liceum. Powinien posługiwać się 

symboliką chemiczną i dokonywać zapisu podstawowych reakcji chemicznych. 

Efekty kształcenia: 

01 –  Student rozumie istotę i znaczenie 

chemii organicznej. Potrafi definiować 

i stosować podstawowe zwroty i nazwy 

w chemii organicznej 

02 – Rozpoznaje i rysuje struktury 

podstawowych klas związków 

organicznych, potrafi nazywać związki 

organiczne 

03 – Potrafi opisać podstawowe 

właściwości fizyczne i chemiczne danej 

grupy związków oraz zapisać równania 

reakcji charakterystycznych dla 

poszczególnych klas związków 

organicznych. 

04 – Potrafi posługiwać się podstawowymi 

technikami chemii organicznej, takimi jak: 

destylacja, krystalizacja, ogrzewanie pod 

chłodnicą zwrotną, sączenie pod zmniejszonym 

ciśnieniem; potrafi montować podstawowe 

zestawy aparaturowe stosowane w syntezie 

organicznej 

05 – Potrafi przeprowadzić prostą reakcję 

chemiczną według podanego przepisu i obliczyć  

wydajność reakcji. 

06 – Posiada umiejętność pracy w zespole, ma 

doświadczenie w pracy laboratoryjnej, zgodne z 

zasadami bezpieczeństwa, zna  zagrożenia 

związane z pracą  w laboratorium chemicznym. 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekty 01 – 03 -  egzamin pisemny z zakresu treści wykładowych 

Efekty 01 – 03 -  kolokwia na zajęciach audytoryjnych 

Efekty 04 – 06 - ocena eksperymentów i sprawozdań wykonywanych na ćwiczeniach 

laboratoryjnych 

Efekty 04 – 06 - kolokwia na zajęciach laboratoryjnych 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Wyniki kolokwiów, sprawozdań z ćwiczeń oraz egzaminu. 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

Ocena z kolokwiów na zajęciach laboratoryjnych - 25% 

Ocena eksperymentów i sprawozdań wykonywanych na ćwiczeniach laboratoryjnych - 

10% 

Ocena kolokwiów ma zajęciach audytoryjnych – 15%  

Egzamin – 50% 

Miejsce realizacji zajęć: 
 Wykład i zajęcia audytoryjne – sala dydaktyczna WNoŻ 

Ćwiczenia – sala laboratoryjna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Białecka-Florjańczyk E., Włostowska J.: Podstawy chemii organicznej. Wydawnictwo WNT. 

2. Białecka-Florjańczyk E., Włostowska J.: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej. Wydawnictwo SGGW. 

3. Patrick G.: Chemia organiczna. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, wydanie 2002 i późniejsze. 

4. John McMurry: Chemia Organiczna. PWN Warszawa 2002. 

UWAGI: -
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia
 
- na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 140  h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 
2,5 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich 

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
2 ECTS 



 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów 

dla programu kształcenia 

na kierunku 

01 Student rozumie istotę i znaczenie chemii organicznej. Potrafi definiować i 

stosować podstawowe zwroty i nazwy w chemii organicznej 

K_W01; K_W11 

02 Rozpoznaje i rysuje struktury podstawowych klas związków organicznych, 

potrafi nazywać związki organiczne 

K_W01 

03 Potrafi opisać podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne danej grupy 

związków oraz zapisać równania reakcji charakterystycznych dla 

poszczególnych klas związków organicznych 

K_W01;  K_W05 

04 Potrafi posługiwać się podstawowymi technikami chemii organicznej, takimi 

jak: destylacja, krystalizacja, ogrzewanie pod chłodnicą zwrotną, sączenie 

pod zmniejszonym ciśnieniem; potrafi montować podstawowe zestawy 

aparaturowe stosowane w syntezie organicznej 

K_W07; K_W08 

05 Potrafi przeprowadzić prostą reakcję chemiczną według podanego przepisu i 

obliczyć  wydajność reakcji 

K_U01; K_U05 

 

06 Posiada umiejętność pracy w zespole, ma doświadczenie w pracy 

laboratoryjnej, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, zna zagrożenia związane 

z pracą w laboratorium chemicznym. 

 

K_U07; KK_05 



Rok 

akademicki: 
od 2017/2018 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
BŻ Ist 2.3 

 

Nazwa przedmiotu:   Bezpieczeństwo opakowań ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Safety of packaging  

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo żywności 

Koordynator przedmiotu:  dr hab. inż. Anna Żbikowska, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia:  Pracownicy i doktoranci Zakładu Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych 

Jednostka realizująca: 
Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności, Zakład Technologii 

Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych  

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Nauk o Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiot obligatoryjny b) stopień I rok I 
c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z materiałami 

opakowaniowymi i opakowaniami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, w tym z 

charakterystyką opakowań oraz ich doborem do produktu żywnościowego, w aspekcie 

trwałości i bezpieczeństwa żywności. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 15;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 15;  

Metody dydaktyczne: Wykład, doświadczenie, studium przypadku, dyskusja 

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów: Definicje i funkcje współczesnych opakowań do żywności. Kryteria 

klasyfikacji. Opakowanie jednostkowe i zbiorcze. Opakowania inteligentne i aktywne. 

Znakowanie. Akty prawne powiązane z zapewnieniem jakości i bezpieczeństwa 

zapakowanej żywności. Charakterystyka i kryteria doboru materiałów opakowaniowych i 

opakowań. Metody badań bezpieczeństwa materiałów w kontakcie z żywnością, migracja 

ogólna i specyficzna. Technika i technologia pakowania żywności. Specyficzne sposoby 

pakowania. Tendencje rozwojowe i perspektywy w zakresie opakowań do żywności.  

Tematyka ćwiczeń: Funkcje i cechy opakowań żywności, ich znakowanie. Analiza jakości 

opakowań i materiałów opakowaniowych. Analiza wpływu pakowania i rodzaju materiału 

opakowaniowego na jakość zapakowanej żywności. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Chemia ogólna i nieorganiczna 

Założenia wstępne: podstawowe wiadomości z chemii z zakresu liceum. 

Efekty kształcenia: 

01 - Student zna materiały 

opakowaniowe oraz rodzaje opakowań 

do żywności, potrafi je ocenić, określić 

podstawowe funkcje. Rozumie potrzebę 

pakowania żywności i potrafi ocenić 

wpływ opakowania i warunków 

pakowania na jakość i bezpieczeństwo 

żywności. 

02 - Student rozumie znaczenie opakowań w 

zapewnianiu bezpieczeństwa żywności, zna 

funkcje współczesnych opakowań, potrafi 

omówić materiały opakowaniowe, systemy 

pakowania i zna możliwości w tym zakresie, 

potrafi wskazać wady i zalety materiałów 

opakowaniowych oraz opakowań z 

uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności. 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

01 - kolokwia na ćwiczeniach 

02 - kolokwium wykładowe 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

kolokwia z ćwiczeń, kolokwium wykładowe z oceną 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych 50% i kolokwium wykładowe 50% 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

sala laboratoryjna i sala wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Praca zbiorowa (pod red. Leszczyński K., Żbikowska A.), 2016: Opakowania i pakowanie żywności. Wybrane 

zagadnienia. Wyd. SGGW.   

2. Praca zbiorowa (pod red. Czerniawski B., Michniewicz J.), 1998: Opakowania żywności. Wyd. Agrofood Technology, 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

Czeladź. 

3. Opakowanie. Miesięcznik Techniczno-Ekonomiczny. Wyd. Sigma NOT. 

UWAGI: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 51% zarówno z ćwiczeń jak i z materiału 

wykładowego
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia
 
- na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 90 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 
2 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich 

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
1 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 Student zna materiały opakowaniowe oraz rodzaje opakowań 

do żywności, potrafi je ocenić, określić podstawowe funkcje. 

Rozumie potrzebę pakowania żywności i potrafi ocenić wpływ 

opakowania i warunków pakowania na jakość i bezpieczeństwo 

żywności. 

K_W03, K_W08, K_W15, K_U10 

K_U02, K_K 01  

02 Student rozumie znaczenie opakowań w zapewnianiu 

bezpieczeństwa żywności, zna funkcje współczesnych 

opakowań, potrafi omówić materiały opakowaniowe, systemy 

pakowania i zna możliwości w tym zakresie, potrafi wskazać 

wady i zalety materiałów opakowaniowych oraz opakowań z 

uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności. 

K_W19, K_U05, K_U12, K_K06 



Rok 

akademicki: 
Od 2017/2018 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy: BŻ Ist 2.4 

 

Nazwa przedmiotu:   Ochrona zdrowia publicznego ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na 

jęz. angielski:  
Public health protection  

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo żywności  

Koordynator przedmiotu:  Dr Janusz Bogdan 

Prowadzący zajęcia:  Pracownicy Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego WMW SGGW 

Jednostka realizująca: Wydział Medycyny Weterynaryjnej,  Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego 

Wydział, dla którego 

przedmiot jest 

realizowany: 

Wydział Nauk o Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiot obligatoryjny b) stopień I rok I 
c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele 

przedmiotu: 

Zapoznanie Studenta z zasadami racjonalnego postępowania w przypadku występowania zagrożeń 

zdrowia publicznego spowodowanych katastrofami naturalnymi, wybuchami nuklearnymi, 

skażeniami promieniotwórczymi (otoczenia, pasz, zwierząt i żywności) oraz atakami 

bioterrorystycznymi i agroterrorystycznymi. 

Formy dydaktyczne, 

liczba godzin: 

a) wykład: liczba godzin 15;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 15;  

Metody dydaktyczne: Wykłady, prezentacje, filmy, dyskusje 

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów:  Podstawy promieniowania i promieniotwórczości. Biologiczne skutki i 

mechanizmy działania promieniowania jonizującego. Wybuchy nuklearne: rodzaje wybuchów; 

rodzaje emitowanej energii; fala uderzeniowa (podmuch), energia cieplna, pierwotne 

promieniowanie jądrowe; zasięg oddziaływania, możliwości zabezpieczania ludzi, zwierząt i 

żywności; postępowanie ze zwierzętami porażonymi; ocena i wykorzystanie surowców i 

produktów spożywczych od zwierząt porażonych; skutki działania promieniowania na surowce i 

produkty spożywcze. Opady promieniotwórcze: skutki opadów promieniotwórczych, 

napromieniowanie i skażenie promieniotwórcze; możliwości ochrony ludzi, zwierząt i żywności 

przed napromieniowaniem i skażeniem. Skażenia promieniotwórcze zwierząt, surowców i 

produktów spożywczych, wody i paszy. Terroryzm biologiczny i chemiczny. Zaburzenia ze strony 

poszczególnych układów organizmów ludzi i zwierząt wywołane działaniem broni biologicznej i 

chemicznej. System wczesnego ostrzegania o ataku bioterrorystycznym oparty na rejestracji 

objawów; możliwości wykrywania czynników szkodliwych i ograniczanie skutków ich działania; 

rola i zadania poszczególnych służb w systemie obrony przeciw atakom bioterrorystycznym. 

Tematyka ćwiczeń: Prawo atomowe. Plany postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń 

radiacyjnych. Pomiary dawki i mocy dawki promieniowania jonizującego. 

Wykrywanie i pomiary skażeń promieniotwórczych. Weterynaryjne plany gotowości jako element 

zarządzania kryzysowego. Rola i zadania inspekcji weterynaryjnej oraz zasady jej współdziałania 

z innymi służbami w reagowaniu kryzysowym. Przeciwdziałanie bioterroryzmowi w rolnictwie. 

Wykorzystanie systemu operacyjnego zarządzania ryzykiem do ochrony zakładów przemysłu 

spożywczego przed aktami terroryzmu. Dochodzenie epidemiologiczne w przypadku użycia broni 

biologicznej. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia powodzi oraz innych katastrof 

naturalnych i awarii technicznych. 

Wymagania formalne  

(przedmioty 

wprowadzające): 

Matematyka, Biologia, Chemia ogólna i nieorganiczna 

Założenia wstępne:  

Efekty kształcenia: 

01 - opisuje i interpretuje zasady ochrony 

zdrowia zwierząt i ludzi przed 

promieniowaniem jonizującym 

02 - opisuje, interpretuje i ocenia skutki 

skażeń promieniotwórczych pasz, zwierząt i 

żywności pochodzenia zwierzęcego. 

04 – posiada umiejętność właściwego reagowania 

w sytuacjach kryzysowych  

05 - potrafi współpracować z przedstawicielami 

innych zawodów i rozumie zasady współpracy 

różnych organów i instytucji w zakresie ochrony 

zdrowia publicznego podczas zarządzania 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

03 – zna rolę i zasady postępowania Inspekcji  

Weterynaryjnej w sytuacjach kryzysowych 

spowodowanych atakami 

bioterrorystycznymi, awariami technicznymi i 

katastrofami naturalnymi.      

kryzysowego      

Sposób weryfikacji 

efektów kształcenia: 
Efekty: 01- 05: egzamin pisemny       

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Treść pytań egzaminacyjnych z oceną.      

Elementy i wagi mające 

wpływ na ocenę 

końcową: 

Uczęszczanie na zajęcia zgodnie z regulaminem studiów SGGW. Pisemny egzamin z całego 

materiału ćwiczeń i wykładów. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie co najmniej 

60% ogólnej liczby punktów. Ocena końcowa może zostać podniesiona za uczęszczanie na 

wykłady.   

Miejsce realizacji zajęć:  
Wykłady: Wydział Nauk o Żywności SGGW 

Ćwiczenia: Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego WMW SGGW      

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Anusz K., Szczawiński J.: Opracowania własne. 

2. Chomiczewski K., Gall W., Grzybowski J.: Epidemiologia działań wojennych i katastrof. Warszawa: -medica press; 

2001: 24-66. 

3. Chomiczewski K., Kocik J., Szkoda M. T.: Bioterroryzm. Zasady postępowania lekarskiego. Warszawa: Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL; 2002: 201-207. 

4. Food Safety and Security: Operational Risk Management Systems Approach. DHHS U.S. Food and Drug Administration. 

Center for Food Safety and Applied Nutrition, November 2001. 

5. Guidance for Industry. Food Producers, Processor, Transporters,and Retailers:  Food Security Preventive Measures 

Guidance and Guidance for Industry. Importers and Filers: Food Security Preventive Measures Guidance. U. S. Food and 

Drug Administration, Center for Food Safety and Applied Nutrition, January 9, 2002. 

6. Kohnen A.: Responding to the Threat of Agroterrorism: Specific Recommendations for the United States Department of 

Agriculture. BCIA Discussion Paper 2000-29, ESDP discussion Paper ESDP-2000-04, John F. Kennedy School of 

Government, horvard University.  

7. Machowski A.:   Zagrożenie bioterroryzmem. Dydaktyczno – prewencyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem 

społecznym.  Mysłowice 2007. 

8. Prawo żywnościowe i weterynaryjne (wybrane akty prawne dostępne na stronach:  Główny Inspektorat Weterynarii; 

http://www.wetgiw.gov.pl/ i http://isip.sejm.gov.pl.). 

9. Western Institute for Food Safety and Security, Davis, Kalifornia, USA:  Understanding The Dangers of Agroterrorism. An 

Agroterrorism Awareness Course For Frontline Responders. 

10. Wybrane akty prawne związane z ochrona radiologiczną oraz zarządzaniem kryzysowym.      

UWAGI: Dodaj tekst 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 
70 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 
1,5 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak 

zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
1 ECTS 

Nr 

/symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla 

programu kształcenia na 

kierunku 

01 opisuje i interpretuje zasady ochrony zdrowia zwierząt i ludzi przed 

promieniowaniem jonizującym 

 K_W01, K_W04       

02 opisuje, interpretuje i ocenia skutki skażeń promieniotwórczych pasz, 

zwierząt i żywności pochodzenia zwierzęcego 

 K_W01, K_W04, K_W11       

03 zna rolę i zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych 

spowodowanych atakami bioterrorystycznymi, awariami technicznymi i 

katastrofami naturalnymi  

 K_W15, K_W19, K_U17   

04 posiada umiejętność właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych  K_U06, K_U07, K_U11   

05 potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów i rozumie 

zasady współpracy różnych organów i instytucji w zakresie ochrony 

zdrowia publicznego podczas zarządzania kryzysowego    

K_K01, K_K04, K_K05  



 



Rok 

akademicki: 
od 2016/2017 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
BŻ Ist 2.5 

 

Nazwa przedmiotu:   Podstawy produkcji zwierzęcej    ECTS 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Bases of animal productiondaj   

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo żywności 

Koordynator przedmiotu:  Jan Slósarz 

Prowadzący zajęcia:  Pracownicy Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt 

Jednostka realizująca: Wydział Nauk o Zwierzętach 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Nauk o Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiot obligatoryjny b) stopień I rok I 
c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 
Opanowanie ogólnej wiedzy z zakresu zasad hodowli zwierząt gospodarskich oraz 

produkcji surowców pochodzenia zwierzęcego.  

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 15;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 15;  

Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, dyskusja 

Pełny opis przedmiotu: 

Znaczenie gospodarcze zwierząt gospodarskich. Charakterystyka podstawowych ras 

zwierząt ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich przydatność do chowu intensywnego i 

ekstensywnego. Prawodawstwo UE odnośnie dobrostanu zwierząt. Fizjologiczne aspekty 

żywienia i rozrodu zwierząt gospodarskich. Rola żywienia w produkcji zwierzęcej. 

Składniki chemiczne paszy. Zasady żywienia poszczególnych gatunków zwierząt 

gospodarskich. Zasady prawidłowego doju i jego wpływ na jakość mleka. Ocena 

przydatności opasowej i wartości rzeźnej tusz systemem EUROP. Krzyżowanie towarowe 

świń. Wpływ prawidłowego doboru ras i kolejności ich użycia na efektywność różnych 

wariantów krzyżowania. Ocena wartości rzeźnej tusz - EUROP, wskaźniki oceny jakości 

mięsa. Użytkowanie nieśne. Charakterystyka użytkowania mięsnego. Zasady użytkowania 

mięsnego i mlecznego owiec. Systemy utrzymania zwierząt gospodarskich. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
brak 

Założenia wstępne: brak 

Efekty kształcenia: 

01 - opisuje rasy zwierząt 

gospodarskich utrzymywane w Polsce  

02 -  charakteryzuje wybrane czynniki 

wpływające na jakość surowców 

pochodzenia zwierzęcego 

03 – ocenia systemy utrzymania zwierząt pod 

kątem jakości surowców pochodzenia 

zwierzęcego 

04 -  ma świadomość, że odpowiada za 

produkcję żywności 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

01,02 – egzamin 

03,04–kolokwium  

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Prace egzaminacyjne, kolokwia 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

egzamin – 50% 

kolokwium – 50% 

Miejsce realizacji zajęć: 
 Wykład: aula wykładowa 

Ćwiczenia: sale dydaktyczne, Ferma RZD Obory-Wilanów 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1.Praca zbiorowa pod red. Litwińczuka Z., Szulca T., 2005: Hodowla i użytkowanie bydła. PWRiL, Warszawa 

2. Praca zbiorowa pod red. Grodzkiego H., 2011: Metody chowu i hodowli bydła. Wydawnictwo SGGW  

3. Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich, 2005. Praca zbiorowa pod redakcją naukową H. Grodzkiego. Wyd. 

SGGW 

4. Chów i hodowla trzody chlewnej, 2005. Praca zbiorowa pod redakcją A. Rekiel, Wyd. SGGW 

5. Chów i hodowla owiec, 2003. praca zbiorowa pod redakcją R. Niżnikowskiego, Wyd. SGGW 

6. Chów drobiu, 2008.  Praca zbiorowa pod E. Świerczewskiej, Wyd. SGGW 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

UWAGI: Brak
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia
 
- na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 54 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 
1 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich 

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
0,5 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 opisuje rasy zwierząt gospodarskich utrzymywane w Polsce  K_W02 

02 charakteryzuje wybrane czynniki wpływające na jakość 

surowców pochodzenia zwierzęcego 

K_U10, K_W04 

03 ocenia systemy utrzymania zwierząt pod kątem jakości 

surowców pochodzenia zwierzęcego 

K_U10, K_W11 

04 ma świadomość, że odpowiada za produkcję żywności K_K06, K_K07 



Rok 

akademicki: 
od 2018/2019 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
BŻ Ist 2.6 

 

Nazwa przedmiotu:   Statystyka ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Statistics  

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo żywności 

Koordynator przedmiotu:  dr Joanna Ukalska      

Prowadzący zajęcia:  dr Joanna Ukalska, dr Krzysztof Ukalski, dr Paweł Jankowski 

Jednostka realizująca: 
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Zakład 

Biometrii 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Nauk o Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiot obligatoryjny b) stopień I rok I 
c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawami statystyki oraz podstawowymi 

metodami analizy danych statystycznych pochodzących z obserwacji oraz badań 

doświadczalnych. Natomiast celem zajęć laboratoryjnych jest wykształcenie 

samodzielnego i swobodnego wykorzystania programów komputerowych 

w podstawowym zakresie zastosowania metod analizowania danych statystycznych oraz 

właściwego wnioskowania na podstawie uzyskanych wyników. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 15;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 15;  

Metody dydaktyczne: Wykład, dyskusja, formułowanie i rozwiązywanie problemu      

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów: 

Doświadczenie losowe, zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo. Zmienna losowa. 

Rozkłady zmiennych losowych skokowych (zerojedynkowy, dwumianowy, Poissona) – 

funkcja rozkładu prawdopodobieństwa i funkcja dystrybuanty, parametry rozkładu. 

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady (normalny) – funkcja gęstości i funkcja 

dystrybuanty, standaryzacja rozkładu normalnego. Rozkłady: Studenta, Chi-kwadrat 

Pearsona oraz F-Fishera. Zbiorowość generalna (populacja), a zbiorowość próbna (próba). 

Empiryczny rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej. Estymacja punktowa 

podstawowych parametrów. Estymacja przedziałowa – szacowanie wartości 

podstawowych parametrów dla populacji normalnej. Szacowanie frakcji 

(prawdopodobieństwa) dla rozkładu zerojedynkowego (dwumianowego). Estymacja 

przedziałowa dla różnic wartości średnich i frakcji. Zasady wnioskowania statystycznego. 

Hipoteza merytoryczna oraz statystyczna. Weryfikacja (testowanie) hipotezy 

statystycznej. Testy istotności. Weryfikacja hipotezy o wartości średniej populacji 

(zgodność z normą) – wnioskowanie. Hipotezy i wnioskowanie o wartości frakcji, o 

równości średnich dwóch populacji normalnych (pojęcie NIR), o równości wariancji; o 

równości dwóch frakcji. Analiza statystyczna danych z doświadczeń czynnikowych – 

doświadczenie jednoczynnikowe w układzie całkowicie losowym i w układzie bloków 

losowych. Metoda analizy wariancji. Procedury porównań wielokrotnych wartości 

średnich (grupowanie obiektów). Test chi-kwadrat zgodności i niezależności. Wybrane 

nieparametryczne metody analizowania danych statystycznych. Związki między cechami 

ilościowymi – analiza korelacji i analiza regresji. 

Tematyka ćwiczeń: 

Rozkłady zmiennych losowych skokowych (zero-jedynkowy, dwumianowy). Parametry 

zmiennych losowych. Rozkłady zmiennej losowej ciągłej – rozkład normalny, funkcje 

gęstości i dystrybuanty, standaryzacja zmiennej normalnej. Zbiorowość generalna 

(populacja), a zbiorowość próbna (próba). Estymacja punktowa i przedziałowa – 

szacowanie wartości podstawowych parametrów dla populacji normalnej. Szacowanie 

frakcji (prawdopodobieństwa) dla rozkładu zero-jedynkowego (dwumianowego). 

Estymacja przedziałowa dla różnic wartości średnich i frakcji. Hipotezy statystyczne i ich 

weryfikacja. Testy istotności. Wnioskowanie o wartości średniej populacji. Wnioskowanie 

o frakcji (prawdopodobieństwie). Hipotezy: o równości średnich dwóch populacji 

normalnych, o równości wariancji; o równości dwóch frakcji prawdopodobieństw. 



Doświadczenie jednoczynnikowe w układzie całkowicie losowym. Jednoczynnikowa 

analiza wariancji. Zagadnienie porównań wielokrotnych wartości średnich; wybrane 

procedury grupowania obiektów. Układ losowanych bloków. Test chi-kwadrat jako test 

zgodności rozkładu empirycznego z teoretycznym, zgodności wielu rozkładów 

empirycznych oraz jako test niezależności zmiennych jakościowych (tablica 

kontyngencji). Badanie związku między dwiema cechami ilościowymi w populacji – 

analiza korelacji. Analiza regresji liniowej. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Matematyka, Technologia informacyjna 

Założenia wstępne: 

Umiejętność obsługi komputera oraz podstaw techniki korzystania z programów/pakietów 

komputerowych. Znajomość pojęć i terminów matematycznych wynikających z realizacji 

programu przedmiotu matematyka w szkołach średnich oraz na pierwszym roku studiów 

inżynierskich kierunku. 

Efekty kształcenia: 

01 - Posiada znajomość podstawowych 

metod statystycznych w zakresie 

niezbędnym do wykonywania analiz 

statystycznych za pomocą 

podstawowych programów 

obliczeniowych oraz wyciągania 

wniosków z nich wynikających 

02 - Zna teoretyczne podstawy metod 

wnioskowania statystycznego o populacji na 

podstawie próby i potrafi wybrać metodę 

właściwą do analizy prostych doświadczeń 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekty: 01 – pisemny sprawdzian na zajęciach ćwiczeniowych;  

02 – test egzaminacyjny z treści realizowanego wykładu.      

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

1. pisemne prace zaliczeniowe z ćwiczeń 

2. arkusz egzaminacyjny z wynikiem egzaminu  (w postaci elektronicznej) 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

Do weryfikacji efektów kształcenia należy: 

1. pisemny sprawdzian na zajęciach ćwiczeniowych (waga 50%) - zaliczenie wymaga 

uzyskania 50% punktów 

2. test egzaminacyjny z treści realizowanego wykładu (waga 50%) - zaliczenie testu 

wymaga uzyskania 45% punktów 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

sala wykładowa; laboratorium komputerowe 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

Podstawowa: 

1. P. Biecek, Analiza danych z programem R. PWN 2011. 

2. R. Kala, Statystyka dla przyrodników. Wydawnictwo AR w Poznaniu 2002. 

3. J. Kisielińska, U. Skórnik-Pokarowska. Podstawy statystyki z Excelem, Wydawnictwo SGGW, 2005. 

4. A. Łomnicki, Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN 2013 i wcześniejsze. 

5. W. Olech, M. Wieczorek, Zastosowanie metod statystyki w doświadczalnictwie zootechnicznym. Wydawnictwo SGGW, 

2002. 

6. M. Parlińska, J. Parliński, Badania statystyczne z Excelem. Wydawnictwo SGGW, 2003. 

Uzupełniająca: 

7. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 

matematyczna w zadaniach. Cz. 1 i 2. 

PWN 2007. 

8. W. Zieliński, Tablice statystyczne. Fundacja “Rozwój SGGW” 1996. 

9. W. Zieliński, Wybrane testy statystyczne. Fundacja “Rozwój SGGW” 1997. 

UWAGI: Grupy ćwiczeniowe mogą liczyć maksymalnie 16 osób. 

Punktacja i oceny:  

0%-47.5% ocena 2;  47.5%-60% ocena 3; 61%-70% ocena 3,5; 71%-80% ocena 4;  81%-90% ocena 4,5;  91%-100% ocena 

5
      



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia
 
- na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 87 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 
1,5 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich 

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
1,5 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 Posiada znajomość podstawowych metod statystycznych w 

zakresie niezbędnym do wykonywania analiz statystycznych za 

pomocą podstawowych programów obliczeniowych oraz 

wyciągania wniosków z nich wynikających      

 

K_W01; K_W22 

02 Zna teoretyczne podstawy metod wnioskowania statystycznego 

o populacji na podstawie próby i potrafi wybrać metodę 

właściwą do analizy prostych doświadczeń 

K_W03; K_W22; K_U04; K_U05; 

K_K03; K_K05 



Rok 

akademicki: 
od 2018/2019 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
BŻ Ist 2.7 

 

Nazwa przedmiotu:   Chemia żywności ECTS 6 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Food chemistry  

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo żywności 

Koordynator przedmiotu:  dr hab. Agata Górska 

Prowadzący zajęcia:  Pracownicy Katedry Chemii Wydziału Nauk o Żywności      

Jednostka realizująca: 
Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii, Zakład Chemii Organicznej i Chemii 

Żywności      

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Nauk o Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiot obligatoryjny b) stopień I rok I 
c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z właściwościami, przemianami i modyfikacjami chemicznymi 

składników żywności, ze szczególnym uwzględnieniem procesów chemicznych 

zachodzących w żywności, mających wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość. Zapoznanie z 

interakcjami poszczególnych składników w czasie przetwarzania i przechowywania 

żywności.      

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 30;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 30;  

Metody dydaktyczne: Doświadczenia, rozwiązywanie problemów, dyskusja, konsultacje      

Pełny opis przedmiotu: 

Wykład z chemii żywności: Mikroelementy, makroelementy. Woda w żywności – 

właściwości fizykochemiczne i znaczenie w żywności. Lipidy w żywności – budowa, 

chemiczne i enzymatyczne modyfikacje lipidów, przemiany zachodzące podczas 

przechowywania, przeciwutleniacze. Aminokwasy i białka – budowa, przemiany, 

znaczenie w żywności. Węglowodany -  budowa, przemiany, znaczenie w żywności. 

Związki heterocykliczne. Witaminy. Reakcje enzymatycznego i nieenzymatycznego 

brunatnienia. Chemia smaku i zapachu. pH żywności i bufory. 

Ćwiczenia z chemii żywności: Składniki żywności i ich reakcje charakterystyczne. 

Właściwości fizykochemiczne białek mleka. Właściwości fizykochemiczne 

węglowodanów na przykładzie miodów pszczelich. Metody wyodrębniania tłuszczu z 

wybranych produktów żywnościowych. Analiza składu kwasów tłuszczowych. 

Oznaczanie zawartości kofeiny w wybranych produktach spożywczych. Izolacja  

i charakterystyka olejków eterycznych z surowców roślinnych. Obliczenia z zakresu 

chemii żywności.  

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Chemia ogólna i nieorganiczna 

Założenia wstępne: 

Student powinien znać podstawowe pojęcia z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej 

oraz chemii organicznej, znać nomenklaturę związków chemicznych oraz zapisywać 

prawidłowo reakcje chemiczne.      

Efekty kształcenia: 

01 – student zna budowę, właściwości i 

znaczenie składników żywności 

02 – student zna przemiany chemiczne i 

enzymatyczne zachodzące w żywności oraz 

substancje szkodliwe powstające w żywności 

podczas przechowywania i przetwarzania 

03 – student zna metody i techniki analizy 

chemicznej przydatne w określeniu składu, 

budowy składników żywności oraz w ocenie i 

kształtowaniu bezpieczeństwa i jakości żywności 

04 – student posiada umiejętność 

interpretacji uzyskanych danych 

empirycznych dotyczących budowy i 

właściwości składników żywności  

05 – student posiada umiejętność 

pracy zespołowej przy planowaniu 

oraz wykonywaniu doświadczeń z 

zakresu chemii żywności 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekt 01, 02 – egzamin pisemny 

Efekt 03 – kolokwia pisemne na ćwiczeniach 

Efekt 04, 05 – sprawozdania pisemne z ćwiczeń 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

Treść pytań egzaminacyjnych wraz z punktami, treść pytań z kolokwiów ćwiczeniowych 

wraz z punktami, sprawozdania z ćwiczeń wraz z punktami.      



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

kształcenia: 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

Kolokwia z ćwiczenia laboratoryjnych – 30%, sprawozdania pisemne z ćwiczeń – 10%, 

egzamin pisemny – 60%. Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać co najmniej 51% 

możliwych do zdobycia punktów z każdego z elementów. Ocena: 100-91 % - bdb; 90-

81% - db plus; 80-71% - db; 70-61% - dst plus; 60-51% - dst      

Dla studentów, którzy z kolokwiów ćwiczeniowych uzyskają co najmniej 70% możliwych 

do uzyskania punktów przewiduje się termin „zerowy” egzaminu. 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Laboratorium chemiczne, aula      

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Chemia żywności. Praca zbiorowa pod redakcją Z. E. Sikorskiego. Wydawnictwo WNT, Warszawa 2007 (tom I, II, III). 

2. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii żywności. Praca zbiorowa. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008. 

UWAGI:
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia
 
- na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 150 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 
3,0 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich 

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
1,0 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 student zna budowę, właściwości i znaczenie składników 

żywności 

K_W01, K_W04      

02 student zna przemiany chemiczne i enzymatyczne zachodzące 

w żywności oraz substancje szkodliwe powstające w żywności 

podczas przechowywania i przetwarzania 

K_W01, K_W05      

03 student zna metody i techniki analizy chemicznej przydatne w 

określaniu składu, budowy składników żywności oraz w ocenie 

i kształtowaniu bezpieczeństwa i jakości żywności 

K_W07, K_W11 

04 student posiada umiejętność interpretacji uzyskanych danych 

empirycznych dotyczących budowy i właściwości składników 

żywności 

K_U01, K_U07 

 

05 student posiada umiejętność pracy zespołowej przy planowaniu 

oraz wykonywaniu doświadczeń z zakresu chemii żywności 

K_K05 



Rok 

akademicki: 
od 2018/2019 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
BŻ Ist 2.8 

 

Nazwa przedmiotu:   Ekologia i ochrona środowiska ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Ecology and environmental protection 

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo żywności 

Koordynator przedmiotu:  dr hab. Agata Marzec, prof. SGGW 

Prowadzący zajęcia:  dr hab. Agata Marzec, prof. SGGW; dr hab. Agnieszka Ciurzyńska 

Jednostka realizująca: Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Nauk o Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiot obligatoryjny b) stopień I rok I 
c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest umożliwienie zdobycia wiedzy w zakresie: 

1. Aktualnego stanu środowiska w Polsce i na świecie 

2. Zagrożeń dla środowiska przyrodniczego oraz z działań na rzecz jego ochrony  w 

aspekcie produkcji żywności. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 15;  

b) ćwiczenia terenowe i laboratoryjne: liczba godzin 15;  

Metody dydaktyczne: 
wykład, dyskusja, doświadczenie 

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów: 

Ekosystem i jego struktura, pojęcia podstawowe. Energia i materia w ekosystemie. 

Wyczerpywalne i niewyczerpywalne zasoby przyrody. Woda – zasoby, substancje 

zanieczyszczające, źródła zanieczyszczeń, metody ochrony. Powietrze – skład atmosfery, 

zanieczyszczenia powietrza i zjawiska z nimi związane (kwaśne deszcze, smogi, dziura 

ozonowa, efekt cieplarniany), metody ograniczania emisji substancji szkodliwych. Gleby 

– degradacja i ochrona zasobów glebowych. Jakość i ilość powstających ścieków. Metody 

oczyszczania ścieków. Urządzenia oczyszczalni oraz ich działanie. Ekologiczne podstawy 

ochrony zdrowia. Odpady przemysłu spożywczego i metody ich zagospodarowania. 

Tematyka ćwiczeń: 

Oczyszczalnia ścieków. Uzdatnianie wody. Emisja gazów do atmosfery. Ustawa o 

ochronie środowiska 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Biologia, Chemia ogólna i nieorganiczna 

Założenia wstępne: Podstawowa wiedza z ekologii i ochrony środowiska 

Efekty kształcenia: 

01 – zna strukturę i procesy zachodzące 

w ekosystemie, wie jak powstają 

substancje szkodliwe i w przemyśle 

spożywczym oraz jak zanieczyszczenia 

środowiska wpływają na zdrowie ludzi 

02 – zna metody ograniczania emisji gazów i 

pyłów, oczyszczania ścieków, 

zagospodarowania i utylizacji odpadów oraz  

potrafi oceniać skutki wpływu ścieków i 

odpadów pochodzących z przemysłu 

spożywczego na zanieczyszczenie środowiska 

naturalnego 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

01-02 – kolokwium wykładowe 

01-02 – kolokwium ćwiczeniowe 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Treść pytań z ocenami z kolokwium      

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

Ocena z kolokwium ćwiczeniowego – 50% 

Ocena z kolokwium wykładowego – 50%      

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Sala dydaktyczna, teren, laboratorium 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1.MacKenzie A.S. Ball S., Virdee R. (2000): Ekologia – krótkie wykłady, PWN, Warszawa. 

2.Praca zb. pod red. A . Kurnatowskiej (2002): Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy. PWN, Warszawa-



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: Ekologia i ochrona środowiska 

 

 

Łódź.  

3.Chełmski W.( 2001): Woda, Zasoby, Degradacja, Ochrona. PWN, Warszawa. 

4. Białecka B. 2008. Gospodarka odpadami z przemysłu rolno–spożywczego w województwie śląskim. Problemy Ekologii, 

12, 1, 28-32. 

5. http://www.ekoportal.gov.pl: Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich ograniczanie. Komisja Europejska: 

Dokument referencyjny na temat najlepszych dostępnych technik w przemyśle spożywczym. 

6. Kumider J. 1996. Utylizacja odpadów przemysłu rolno–spożywczego. Aspekty towaroznawcze i ekologiczne. Poznań 

7.Mackenzie A., Ball A., Virdee S. (przekład Kozakiewicz M., Kozakiewicz A., Dmochowski K.), (2002): Krótkie wykłady 

– Ekologia, PWN Warszawa Apolinarski M., Bartkiewicz B., Wąsowski J. (2001): Ćwiczenia laboratoryjne z technologii 

ścieków, Oficyna wyd. Politechniki Warszawskiej 

8.Kowal A.L., Świderska-Broż M. (2000): Oczyszczanie wody, PWN, Warszawa – Wrocław. 

9.Szwczyk K.W. (2005): Biologiczne metody usuwania związków azotu ze ścieków, Oficyna wyd. Politechniki 

Warszawskiej. 

10.Umiński T. (1995): Ekologia Środowisko Przyroda, WSziP, Warszawa.      

UWAGI: Zajęcia odbywają się w terenie - Oczyszczalnia ścieków, Elektrociepłownia, Stacja Uzdatniania wody oraz w  

labolatoriach SGGW
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia
 
- na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 75 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 
1,5 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich 

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
0,5 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 zna strukturę i procesy zachodzące w ekosystemie, wie jak 

powstają substancje szkodliwe i w przemyśle spożywczym oraz 

jak zanieczyszczenia środowiska wpływają na zdrowie ludzi 

K_W02, K_W21,K_W03, K_U15, 

K_K06 

02 zna metody ograniczania emisji gazów i pyłów, oczyszczania 

ścieków, zagospodarowania i utylizacji odpadów oraz  potrafi 

oceniać skutki wpływu ścieków i odpadów pochodzących z 

przemysłu spożywczego na zanieczyszczenie środowiska 

naturalnego 

K_W11, K_W21, K_U15, K_K01, 

K_K06, K_K02      

http://www.ekoportal.gov.pl/

