
Rok 

akademicki: 
 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
 

 

Nazwa przedmiotu:   Polityka wyżywienia ludności ECTS 1 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Humans’ Alimentation Policy 

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu:  dr hab. Antoni Pluta, prof. SGGW 

Prowadzący zajęcia:  dr hab. Antoni Pluta, prof. SGGW, dr inż. Anna Berthold-Pluta 

Jednostka realizująca: Zakład Biotechnologii Mleka, Wydział Nauk o Żywności 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Nauk o Żywności 

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

 

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu zagadnień związanych z 

szeroko rozumianą polityką rolno-żywnościową państwa 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 15;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 0;  

Metody dydaktyczne: Wykład, dyskusja 

Pełny opis przedmiotu: 

Definicja polityki rolnej, żywnościowej i zdrowotnej państwa, Założenia WPR w UE, 

Polityka żywnościowa a zalecenia żywieniowe i środowisko, Urzędowa kontrola nad 

jakością żywności, Wpływ procesów globalizacji na sektor rolno-spożywczy oraz stan 

odżywienia ludności na świecie, Działania organizacji pozarządowych w zakresie polityki 

wyżywienia, Interwencja państwa na rzecz poprawy poziomu wyżywienia. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
- 

Założenia wstępne: 

Ma wiedzę dotyczącą działań państwa w zakresie wyżywienia ludności, zna założenia 

Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), zna zasady urzędowej kontroli jakości żywności, potrafi 

określić wpływ procesów globalizacji na sektor rolno-spożywczy oraz wymienić zasady 

działania organizacji pozarządowych działających w zakresie poprawy wyżywienia w 

Polsce i na świecie. 

Efekty kształcenia: 

01 - zna definicje polityki rolnej, 

żywnościowej i zdrowotnej państwa 

02 - zna założenia Wspólnej Polityki 

Rolnej (WPR) 

03 - zna system urzędowej kontroli 

jakości żywności  

04 - zna i potrafi scharaketryzować wpływ 

procesów globalizacji na sektor rolno-

spożywczy oraz stan odżywienia ludności na 

świecie 

05 - zna podstawy działania państwa oraz 

organizacji pozarządowych na rzecz poprawy 

poziomu wyżywienia 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 
01, 02, 03, 04, 05 - egzamin pisemny 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

prace egzaminacyjne 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 Egzamin 100% 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Sala wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Adamowicz M. (2009): Wspólna Polityka Rolna UE, wyd. SGGW Warszawa. 

2. Gulbicka B. (2006): Analiza spożycia żywności w gospodarstwach domowych, przesłanki dla polityki żywnościowej. 

IERiGŻ Warszawa, 

3. Michna W. (2005): Polska polityka rolna i rozwoju wsi w warunkach wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej. IERiGŻ-PIB 

Warszawa, 

4. Tracy M. (1997): Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej: wprowadzenie do teorii i praktyki. Wyd. 

Olympus Warszawa. 

5. Woś A. (1987): Podstawy nauki o polityce rolnej. PWRiL Warszawa 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

UWAGI: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: 

Uzyskanie minimum 51% ogólnej liczby punktów z egzaminu, przy czym z pytań egzaminacyjnych weryfikujących 

poszczególne efekty kształcenia (osobno efekt 01, 02, 03, 04 i 05) należy uzyskać minimum 51% liczby punktów 

przewidzianych do oceny realizacji poszczególnych efektów kształcenia.  

Student, który uzyskał 51-60% sumarycznej liczby punktów 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:

 25 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 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 zna definicje polityki rolnej, żywnościowej i zdrowotnej 

państwa  

K_W16, K_W23 

02 zna założenia Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) K_W16, K_K01 

03 zna system urzędowej kontroli jakości żywności   K_W16, K_K01 

04 zna i potrafi scharaketryzować wpływ procesów globalizacji na 

sektor rolno-spożywczy oraz stan odżywienia ludności na 

świecie 

K_W12, K_K02 

05 zna podstawy działania państwa oraz organizacji 

pozarządowych na rzecz poprawy poziomu wyżywienia 

K_K01, K_K02  


