
Rokakademic

ki: 
od 2016/2017 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
BŻ Ist 6.1 

 

Nazwa przedmiotu:   Zagrożenia chemiczne i fizyczne żywności ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Food chemical and physical hazards 

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo żywności 

Koordynator przedmiotu:  Dr inż. Marta Ciecierska 

Prowadzący zajęcia:  Pracownicy Katedry Technologii i Oceny Żywności Instytutu Nauk o Żywności 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności, Katedra Technologii i Oceny Żywności 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Technologii Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiotobligatoryjny b) stopieńIrokIII 
c)stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestrletni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką występowania  zagrożeń 

chemicznych i fizycznych w łańcuchu żywnościowym i żywności, w tym źródłami ich 

występowania i powstawania, jak również metodami zapewnienia bezpieczeństwa 

żywności i zarządzania jej bezpieczeństwem w aspekcie metod wykrywania, kontroli  

oraz eliminacji i redukcji poziomu występowania zagrożeń chemicznych i fizycznych  

w żywności. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin15;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin30;  

Metody dydaktyczne: 

Wykład z wykorzystaniem komputerowych prezentacji multimedialnych ilustrujących 

omawianą tematykę.  Ćwiczenia - doświadczenia w warunkach laboratoryjnych, projekty 

wraz z ich prezentacją ustną. Studia przypadków. 

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów: Ekotoksykologia środowiskowa, łańcuch troficzny, mechanizmy 

biokoncentracji i bioakumulacji toksykantów w łańcuchu żywnościowym. Drogi 

ekspozycji na substancje toksyczne. Zagrożenia chemiczne i fizyczne żywności - źródła 

występowania, ogólna charakterystyka wraz z występowaniem, wymagania prawa 

żywnościowego UE oraz metody eliminacji i/lub redukcji ich występowania: Naturalne 

toksykanty produktów rolno-spożywczych. Chemiczne zaneczyszczenia żywności, w tym 

zanieczyszczenia przemysłowe i środowiskowe;  zanieczyszczenia powstałe w wyniku 

produkcji rolniczej oraz podczas przechowywania surowców rolnych; zanieczyszczenia 

powstałe w procesach technologicznych łańcucha żywnościowego (toksykanty 

indukowane termicznie) wraz z mechanizmami ich powstawania. Migracja niepożądanych 

substancji chemicznych z opakowań i materiałów w kontakcie z żywnością. Zagrożenia 

fizyczne żywności. Monitoring zagrożeń chemicznych i fizycznych. Integracja 

monitoringu zawartości kontaminantów i monitoringu biologicznego, w tym biomarkerów 

ekspozycji.  

Tematyka ćwiczeń: Oznaczenie zawartości wybranych zagrożeń chemicznych  

w  produktach spożywczych.  Analiza i ocena problemu wstępowania zagrożeń 

chemicznych i fizycznych żywności oraz jego skali na podstawie dostępnych raportów  

z działalności służb urzędowej kontroli żywności. Identyfikacja zagrożeń potencjalnie 

występujących  w wybranych produktach spożywczych wrazz charakterystyką i oceną 

poziomu ich występowania. Studia przypadków.  

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Ogólna technologia żywności, Toksykologia żywności, Analiza i ocena jakości żywności 

Założeniawstępne: Podstawowe wiadomości z biologii, chemii, toksykologii i technologii żywności. 

Efekty kształcenia: 

01 - Zna/ charakteryzuje zagrożenia chemiczne i 

fizyczne żywności, źródła i przyczyny ich 

występowania, metodyeliminacji i redukcji 

poziomu ich występowania w żywności, 

wymagania prawne w tym zakresie,  metody 

monitoringu kontaminantów,jak również  

charakteryzuje przenoszenie toksykantów między 

sferami środowiska oraz mechanizmy ich 

03 - Potrafi dokonać analizy i oceny  

problemu występowania zagrożeń 

chemicznych i fizycznych żywności 

oraz jego skali na podstawie 

dostępnych raportów z działalności 

służb urzędowej kontroli żywności.  

04 - Potrafi identyfikować zagrożenia 

potencjalnie występujące  w 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

biokoncentracji i bioakumulacji w łańcuchu 

żywnościowym.  

02 - Potrafi dobrać i scharakteryzować 

odpowiednią procedurę analityczną do 

ilościowego oznaczania wybranych zagrożeń 

chemicznych w żywności. 

wybranych produktach spożywczych 

oraz dokonać charakterystyki i oceny 

poziomu ich występowania.  

 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekt 01 - egzamin pisemny w formie testu wyboru (test ograniczony czasowo). 

Efekt 02 - kolokwia przeprowadzane podczas ćwiczeń.  

Efekt 03 - prezentacja ustna projektu. 

Efekt 04 - prezentacja ustna projektu. 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Treść pytań egzaminacyjnych wraz z oceną.  

Treść pytań z kolokwiów (na ćwiczeniach) wraz z oceną.   

Imienny wykaz ocen (punktów) za projekty i ich prezentację. 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

Ocena z egzaminu - 50%, ocena z ćwiczeń - 50%.   Na ocenę z ćwiczeń składają się oceny 

z kolokwiów - 20% (2 kolokwia x 10%) oraz oceny za prezentacje ustne projektów - 30% 

(2 prezentacje x 15%). 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

laboratorium, sala seminaryjna, pracownia komputerowa      

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1.  Bioactive Compounds in Foods. Gilbert J., Senyuva H.Z. (Ed.), Blackwell Publishing Ltd., 2008. 

2.  Chemical migration into food: an overview. In: Chemical migration and food contact materials. Castle L., CRC Press,   

     Cambridge, 2007.  

3.  Food chemical safety. Vol. 1:  Contaminants. Watson D. H. (Ed.), Woodhead Publishing Limited, Cambridge , 2001.  

4.  HACCP  – Katalog zagrożeń biologicznych, fizycznych  i chemicznych.  Zadernowski M.R. , Zadernowska A.,  

Obiedziński M.W., Zadernowski R.,   ODDK Sp. z o.o., Gdańsk, 2008. 

5.  Pesticide, Veterinary and other Residues in Food.  Watson D.H. (Ed.), Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2004. 

6.  Podstawy toksykologii. Kompendium dla studentów szkół wyższych. Piotrowski  J.K. (red.), WNT Warszawa, 2008. 

7.  Preventing Foreign Material Contamination of Foods. D. Peariso. Willey-Blackwell, Hoboken, 2008.  

8.  Processing Effects on Safety and Quality of Foods. E. Ortega-Rivas (Ed.), CRC Press,2009.  

9.  Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne. S.E. Manahan, Wydawnictwo Naukowe PWN,  

Warszawa, 2012.  

10. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa,  

2010. 

11. Materiały przekazane studentom przez prowadzącego ćwiczenia. 

UWAGI:      
 

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

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia- na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 85h 

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

nauczycieli akademickich: 
1,5ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
1ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów 

dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 Zna/ charakteryzuje zagrożenia chemiczne i fizyczne żywności, źródła i 

przyczyny ich występowania, metody eliminacji i redukcji poziomu ich 

występowania w żywności, wymagania prawne w tym zakresie, metody 

monitoringu kontaminantów, jak również charakteryzuje przenoszenie 

toksykantów między sferami środowiska oraz mechanizmy ich biokoncentracji 

i bioakumulacji w łańcuchu żywnościowym.  

K_W11, K_W15, 

K_W19, K_W21, 

K_U03, K_U07     

     

02 Potrafi dobrać i scharakteryzować odpowiednią procedurę   analityczną do 

ilościowego oznaczania wybranych zagrożeń chemicznych w żywności.   

K_W08, K_W11 

03 Potrafi dokonać analizy i oceny  problemu występowania zagrożeń 

chemicznych i fizycznych żywności oraz jego skali na podstawie dostępnych 

raportów z działalności służb urzędowej kontroli żywności.  

K_W11, K_U06, 

K_U13, K_K05 

04 Potrafi identyfikować zagrożenia potencjalnie występujące   

w wybranych produktach spożywczych oraz dokonać charakterystyki i oceny 

poziomu ich występowania.  

K_U06, K_U07, 

K_U09, K_K05 



 



Rok 

akademicki: 
od 2017/2018 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
BŻ Ist 6.2 

 

Nazwa przedmiotu:   Analiza ryzyka ECTS 1 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
The analysis of risk 

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo żywności 

Koordynator przedmiotu:  Dr hab. Jolanta Kowalska 

Prowadzący zajęcia:  Dr hab. Jolanta Kowalska 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności, Katedra Technologii i Oceny Żywności 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Technologii Żywności 

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

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z analizą 

ryzyka jako narzędziem wspomagającym zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Studenci 

zostaną zapoznani z różnymi technikami stosowanymi w ocenie ryzka - w tym 

identyfikacji, charakterystyce i oszacowaniu stopnia ryzyka, jak również przeanalizują 

rozwiązania z zakresu komunikacji i zarządzania ryzykiem   

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 0;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 15;  

Metody dydaktyczne: 
grupowe projekty studenckie, dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, gry, 

case study, konsultacje,  

Pełny opis przedmiotu: 

1.Wprowadzenie do analizy ryzyka 

2. Opracowanie schematu technologicznego i schematu łańcucha żywnościowego dla 

podanej branży (produktu), oszacowanie ryzyka na podstawie prac naukowych, danych 

statystycznych, raportów inspekcji – prezentacja  

3.Charakterystyka wybranych zagrożeń (występowanie, cechy, źródło pochodzenia, 

warunki występowania, czynniki eliminujące lub minimalizujące  

4.Wykres Pareto – Lorenca 

5.Analiza niezgodności na podstawie diagramu Ishikawy 

6.Projekt zarządzania ryzykiem 

7.Projekt komunikacji ryzykiem 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
brak 

Założenia wstępne: brak 

Efekty kształcenia: 

01 - zna zasady identyfikowania zagrożeń, ich 

charakterystyki oraz określania stopnia ryzyka 

02 - umie zastosować różne narzędzia do 

oszacowania ryzyka i przygotować opracowanie 

weryfikujące stopień zagrożenia  

03 -  umie zweryfikować i ocenić 

dokumentację systemową  

04 - umie współpracować w zespole i 

przyjmować różne funkcje 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekty 01-04 weryfikowane są poprzez ocenę przygotowanych  prezentacji i wystąpień w 

trakcie zajęć,  

 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

złożone projekty 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

 Ocena za przygotowanie i przedstawienie prezentacji - 50%, ocena za weryfikację 

prezentacji kolegów - 20%, aktywność i zaangażowanie w trakcie zajęć - 30% 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 178/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 28 stycznia 2002 r. 

ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa 

żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności  

2. FAO/WHO. Food safety risk analysis. A guide for national food safety authorities. Rome, 2006   

3. FAO/WHO.Working principles for risk analysis for food safety for application by governments. Rome, 2007 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

4. Kwiatek K., Kowalczyk E., 2010: Wytyczne Kodeksu Żywnościowego w zakresie funkcjonowania analizy ryzyka w 

bezpieczeństwie żywności do wdrożenia przez odpowiednie organy władzy państwowej, Życie Weterynaryjne, 85(3)  

5. Wójtowicz A. 2012: Metody udoskonalania jakości na przykładzie powideł śliwkowych węgierkowych, 

www.think.wsiz.rzeszow.pl, ISSN 2082-1107,Nr 4(12) 2012, s. 87-100 

UWAGI:   

daj tekst
 

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: 
0,5 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 zasady identyfikowania zagrożeń, ich charakterystyki oraz 

określania stopnia ryzyka  

K_W04, K_W10, K_W11, K_U13 

02 umie zastosować różne narzędzia do oszacowania ryzyka i 

przygotować opracowanie weryfikujące stopień zagrożenia  

K_W12,   K_U03, K_U08  

03 umie zweryfikować i ocenić dokumentację systemową  K_U09, K_U10 

04 umie współpracować w zespole i przyjmować różne funkcje K_K05 



Rok 

akademicki: 
od 2017/2018 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
BŻ Ist 6.3 

 

Nazwa przedmiotu:   Żywność genetycznie modyfikowana ECTS 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Genetically modified food 

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo żywności 

Koordynator przedmiotu:  Prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski  

Prowadzący zajęcia:  Pracownicy Katedry Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin Instytutu Biologii 

Jednostka realizująca: Instytut Biologii, Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Technologii Żywności 

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

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu tematyki dotyczącej organizmów genetycznie 

modyfikowanych i żywności genetycznie modyfikowanej umożliwiającej studiowanie 

zaawansowanych przedmiotów kierunkowych. Zapoznanie studenta z regulacjami 

prawnymi dotyczącymi GMO i żywności GM. Kształtowanie umiejętności samodzielnego 

zdobywania informacji i interpretacji przepisów.  

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 15;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 15;  

Metody dydaktyczne: 
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych ilustrujących omawianą tematykę.  

Ćwiczenia laboratoryjne. Studium przypadku. 

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów:  

Istota żywności genetycznie modyfikowanej (GM) i organizmów genetycznie 

modyfikowanych (GMO). Znaczenie gospodarcze i poznawcze GMO. Sposoby 

otrzymywania mikroorganizmów, zwierząt i roślin genetycznie modyfikowanych. 

Rodzaje GMO używanych w procesach technologicznych i produkcji żywności oraz ich 

zmienione właściwości. Biobezpieczeństwo żywności GM. Regulacje prawne 

międzynarodowe i krajowe dotyczące autoryzacji i stosowania GMO i żywności GM. 

Znakowanie żywności GM. Odbiór społeczny GMO i żywności GM na świecie i w 

Polsce.  

Tematyka ćwiczeń:  

Transformacja genetyczna roślin jako przykład uzyskiwania GMO (laboratorium). 

Detekcja transgenu z wykorzystaniem metody PCR (laboratorium). Metodyka 

wykrywania GMO przy pomocy metody immunologicznej (laboratorium).  Bazy danych 

GMO i żywności GM (katedralna pracownia komputerowa). Przygotowanie i ocena 

projektów. Zaliczenie.  

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Biochemia, Podstawy biologii molekularnej i inżynierii genetycznej 

Założenia wstępne: Podstawowe wiadomości z  biochemii oraz biologii molekularnej i inżynierii genetycznej 

Efekty kształcenia: 

Po zakończeniu przedmiotu student: 

01 – zna podstawowe typy GMO i żywności 

genetycznie modyfikowanej; 

02 – zna podstawowe metody uzyskiwania 

GMO; 

03 – zna problematykę związaną z 

biobezpieczeństwem i regulacje prawne 

dotyczące stosowania GMO i żywności 

genetycznie modyfikowanej; 

04 –  zna metody detekcji GMO; 

05 – potrafi samodzielnie wyszukiwać 

informacje na temat GMO i żywności 

genetycznie modyfikowanej i je 

krytycznie ocenia. 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekt 01, efekt 02, efekt 04 – ocena kolokwiów cząstkowych  

Efekt 01, efekt 05 – ocena opracowania studium przypadku w postaci pisemnej i 

prezentacji ustnej  

Efekt 01, efekt 02, efekt 03 – sprawdzenie wiedzy podczas zaliczenia pisemnego z części 

wykładowej. 

Forma dokumentacji Treści pytań z kolokwiów cząstkowych, lista ocen studentów z kolokwiów i opracowania 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

studium przypadku, treść pytań zaliczeniowych z oceną.  

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

Do weryfikacji efektów kształcenia służą:  

1. Oceny z kolokwiów cząstkowych przeprowadzanych podczas ćwiczeń; 

2. Ocena opracowania studium przypadku; 

3. Zaliczenie końcowe z części wykładowej sprawdzający znajomość pojęć, metod i 

regulacji prawnych. 

Dla każdego z tych elementów określana jest maksymalna liczba punktów do uzyskania. 

Student, który uzyskał z każdego elementu (1, 2 i 3) przynajmniej 51% punktów zalicza 

przedmiot otrzymując ocenę końcową zależną od wszystkich uzyskanych punktów: 51-

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

– ocena 5,0.  

Wagi elementów oceny: 1 – 40%; 2 – 10%, 3 – 50 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Laboratorium, pracownia komputerowa i sale wykładowe 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Bednarski W. (red.) 2003. Biotechnologia żywności. PWN Warszawa 

2. Malepszy S. (red.) 2009. Biotechnologia Roślin (wyd. II). PWN Warszawa.  

3. Niemirowicz-Szczytt K. (red.) 2012. GMO w świetle najnowszych badań. Wydawnictwo SGGW.  

4. Twardowski T. (red.) 2011. Aspekty społeczne i prawne biotechnologii. Wydawnictwo PAN.  

5. Artykuły z pism naukowych i materiały bieżące polecane studentom przez prowadzącego. 

UWAGI:      
 

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

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

 57 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.: 
1 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 zna podstawowe typy GMO i żywności genetycznie 

modyfikowanej; 

K_W04 

02 zna podstawowe metody uzyskiwania GMO; K_W03 

03 zna problematykę związaną z biobezpieczeństwem i regulacje 

prawne dotyczące stosowania GMO i żywności genetycznie 

modyfikowanej; 

K_W19, K_U12, K_K01 

04 zna metody detekcji GMO; K_W08 

05 potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje na temat GMO i 

żywności genetycznie modyfikowanej. 

K_U06, K_U13 



Rok 

akademicki: 
od 2016/2017 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
BŻ Ist 6.4 

 

Nazwa przedmiotu:   Autentyczność i identyfikowalność żywności ECTS 1 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Food authenticity and traceability      

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo żywności 

Koordynator przedmiotu:  dr hab. Dorota Derewiaka 

Prowadzący zajęcia:  dr hab. Dorota Derewiaka, dr inż. Elwira Worobiej 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności, Katedra Technologii i Oceny Żywności 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Technologii Żywności 

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

 

Cykl dydaktyczny:  semestr kliknij aby wybrać jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat autentycznosci i 

identyfikowalności żywności produkowanej na terenie UE, prawa żywnościwego i 

systemów zapewniających identyfikowalność żywności oraz zdobycie wiedzy na temat 

metod umożliwiających wykrywanie ewentualnych zafałszowań produktów spożywczych.   

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 15;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 0;  

Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystaniem komputerowych prezentacji multimedialnych  

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów: Identyfikowalność w łańcuchu żywnościowym – podstawy prawne, 

prawo UE i krajowe. Wymogi w zakresie zarządzania bezpieczeństwem żywności – 

systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – HACCP, identyfikowalność – aspekty 

w systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Bezpieczeństwo 

żywności i bezpieczeństwo ekonomiczne, fałszowanie, podrabianie żywności. 

Wieloaspektowość i specyficzność sektorowa autentyczności żywności. Problematyka 

informacji dla konsumenta i zgodności deklaracji producenta. Autentyczność żywności a 

identyfikowalność żywności. Autentyczność – produkty regionalne, tradycyjne, 

specyficznego (geograficznego) charakteru. Metody i komplementarność metod badań 

autentyczności żywności – zastosowania metod bioanalitycznych i instrumentalnych. 

Metody zapewnienia monitoringu autentyczności żywności. Systemy zarządzania jakością 

i bezpieczeństwem, listy sprawdzające (BRC, IFS) a autentyczność i identyfikowalność. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 

Prawo żywnościowe, Analiza i ocena jakości żywności, Instrumentalne metody  oceny 

bezpieczeństwa i jakości żywności 

Założenia wstępne: 
Zapoznanie z zasadami identyfikowalności w łańcuchu żywnościowym i autentyczności z 

uwzględnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego i ekonomicznego konsumenta. 

Efekty kształcenia: 

01 - Zna problematykę autentyczności i 

parametrów jej zapewnienia, zna akty prawne i 

systemy zapewniające identyfikowalność żywności 

oraz metody nadzoru i kontroli  nad 

autentycznością i identyfikowalnością w łańcuchu 

żywnościowym 

02 -Potrafi samodzielnie wyszukać 

informacje na temat autentyczności i 

identyfikowalności w łańcuchu 

żywnościowy  

 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

01- egzamin końcowy  

02- prezentacja ustna 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

prezentacja dotycząca opracowania studium przypadku w formie elektronicznej, treść 

pytań egzaminacyjnych z oceną 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 Efekt 01 i 02 muszą zostać zaliczone na 51%.  

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Sale wykładowe, audytoryjne 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Food authenticity and traceability;   Ed. Michele Lees; Woodhead Publ. Limited, Cambridge, 2003. 

2. Handbook of indices of food quality and authenticity; Rekha S.  Singhal, Pushpa R. Kulkarni,  Dinanath V. Rege; 

Woodhead   Publ.  Ltd. Cambridge England,  1997 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

3. Artykuły z pism naukowych i materiały przekazane studentom przez prowadzącego. 

4. Akty prawne UE i polskie dotyczące tematu identyfikowalności i autentyczności żywności. 

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:

 26 h 

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

nauczycieli akademickich: 
0.5 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 problematykę autentyczności i parametrów jej 

zapewnienia, zna akty prawne i systemy zapewniające 

identyfikowalność żywności oraz metody nadzoru i kontroli  

nad autentycznością i identyfikowalnością w łańcuchu 

żywnościowym 

K_W03, K_W16, K_W13, K_W19, 

K_W25, K_U12, K_K01 

02 Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje na temat 

autentyczności i identyfikowalności w łańcuchu 

agrożywnościowym 

K_U06, K_U13 



Rok 

akademicki: 
od 2016/2017 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
BŻ Ist 6.5 

 

Nazwa przedmiotu:   Zagrożenia biologiczne w żywności ECTS 5 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Biological hazards in food 

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo żywności 

Koordynator przedmiotu:  prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz i dr Jan Wiśniewski 

Prowadzący zajęcia:  

Pracownicy Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Instytutu Nauk o Żywności 

oraz Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny 

Weterynaryjnej 

Jednostka realizująca: 

Instytut Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności oraz  

Instytut Medycyny Weterynaryjnej. Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia 

Publicznego  

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Technologii Żywności 

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

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów ze szkodliwymi  czynnikami biologicznymi  w żywności, a także z 

ryzykiem związanym z ich występowaniem w żywności. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 30;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 45;  

Metody dydaktyczne: Wykład, doświadczenia, praca indywidualna i zespołowa. 

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów: Charakterystyka szkodliwych czynników biologicznych w 

żywności.  Modele toksycznego działania bakterii w obrębie przewodu pokarmowego. 

Podział i budowa toksyn bakteryjnych. Drogi kontaminacji mikrobiologicznej żywności. 

Bezpieczna żywność. Wybrane choroby pasożytnicze wspólne dla ludzi i zwierząt. 

Dezynfekcja w przemyśle spożywczym. Weterynaryjna Ochrona Zdrowia Publicznego 

jako istotny element zdrowia publicznego w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa 

żywności.   

Tematyka ćwiczeń:  Charakterystyka i metody identyfikacji bakterii Enterobacteriaceae, 

bakterii przetrwalnikujacych, chorobotwórczych gronkowców i paciorkowców kałowych, 

Listeria występujących w żywności. Zagrożenia biologiczne w żywności hermetycznie 

zamkniętej. Wirusy w żywności. Wybrane parazytozy odzwierzęce. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
brak 

Założenia wstępne: 
Wiedza dotycząca przemian składników żywności z udziałem drobnoustrojów 

występujących w środowiskach naturalnych oraz surowcach i produktach żywnościowych 

Efekty kształcenia: 

01 – charakteryzuje szkodliwe czynniki 

biologiczne  przenoszone przez żywność i 

warunki ich rozwoju w żywności  

02 –stosuje procedury postępowania z żywnością 

w kierunku wykrywania zagrożeń biologicznych 

03 –  interpretuje wyniki badań 

mikrobiologicznych żywności 

04- ocenia ryzyko zagrożenia 

biologicznego w żywności dla 

zdrowia konsumentów 

05–stosuje odpowiednie postępowanie 

prowadzące do uzyskania bezpiecznej 

żywności. 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

01,03 – kolokwia pisemne na ćwiczeniach laboratoryjnych i indywidualne raporty w 

zeszytach, 

02 -  praktyczna identyfikacja bakterii chorobotwórczych, 

01, 04, 05 – egzamin pisemny lub ustny (pytania otwarte). 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Imienne wykazy cząstkowych ocen (punktów) z kolokwiów wraz z tymi kolokwiami, 

treści pytań egzaminacyjnych lub egzamin pisemny wraz z oceną. 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

Suma punktów z kolokwiów na ćwiczeniach – 30%, praktyczna identyfikacja bakterii 

chorobotwórczych – 20%, suma punktów z egzaminu – 50%. 

Miejsce realizacji zajęć: 
 Pracownie w Zakładzie Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności oraz Katedrze Higieny 

Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego   

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

1.Błażejak S., Gientka (red.) 2010: Wybrane zagadnienia z mikrobiologii żywności. Wyd. SGGW, Warszawa 

2.Szewczyk E. (red.) 2007: Diagnostyka bakteriologiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

3. Grzybowski J. i Reiss J. (red). 2001: Praktyczna bakteriologia lekarska i sanitarna. Dom Wydawniczy Bellona. 

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 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 charakteryzuje szkodliwe czynniki biologiczne  przenoszone 

przez żywność i warunki ich rozwoju w żywności 

K_W11, K_K03 

02 stosuje procedury postępowania z żywnością w kierunku 

wykrywania zagrożeń biologicznych   

K_W11, K_U07, K_K05 

03 interpretuje wyniki badań mikrobiologicznych żywności K_W08, K_W22, K_U05, K_K05 

04 ocenia ryzyko zagrożenia biologicznego w żywności dla 

zdrowia konsumentów. 

K_W12, K_K02 

05 stosuje odpowiednie postępowanie prowadzące do uzyskania 

bezpiecznej żywności. 

K_U10, K_K06 



Rok 

akademicki: 
od 2018/2019 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
BŻ Ist 6.6 

 

Nazwa przedmiotu:   Logistyka w łańcuchu żywnościowym      ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Logistics in food chain       

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo żywności 

Koordynator przedmiotu:  dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW 

Prowadzący zajęcia:  dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW 

Jednostka realizująca: Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Logistyki 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Technologii Żywności 

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

 

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Cele przedmiotu: 

- zapoznanie słuchaczy z pojęciem i historią rozwoju logistyki, 

- wzbogacenie wiedzy studentów na temat elementów logistyki w łańcuchach dostaw 

żywności,  

- wskazanie studentom znaczenia logistyki na rynku żywności, 

- objaśnienie  zagadnień dotyczących funkcjonowania łańcuchów dostaw w gospodarce 

żywnościowej, 

- określenie miejsca logistyki w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 15;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 30;  

Metody dydaktyczne: Wykład, ćwiczenia, prezentacje multimedialne 

Pełny opis przedmiotu: 

Pojęcie, istota, koncepcje i zadania logistyki. Historia rozwoju logistyki. Składniki 

procesów logistycznych. Łańcuch żywnościowy i jego ogniwa. Ewolucja łańcucha 

żywnościowego i konsekwencje zmian. Cechy łańcucha dostaw żywności. Czynniki 

oddziaływujące na jakość produktów w łańcuchu żywnościowym.  Logistyka zaopatrzenia 

w łańcuchu dostaw produktów żywnościowych. Zarządzanie zapasami. Metoda stałego 

punktu i stałego cyklu zamawiania. Wyposażenie i funkcje magazynów. Metody 

rozmieszczania asortymentów w magazynie. Transport produktów żywnościowych. 

Zalety i wady poszczególnych gałęzi transportu. Proces spedycyjny w łańcuchu 

żywnościowym. Znaczenie i rodzaje infrastruktury logistycznej. Funkcje centów 

logistycznych. Logistyka dystrybucji. Rodzaje kanałów dystrybucji produktów 

żywnościowych. Systemy informatyczne w zarządzaniu łańcuchami dostaw żywności. 

Logistyczna obsługa klienta. Logistyka a efektywność przedsiębiorstw.  Pojęcie 

traceability i jego znaczenie dla uczestników łańcuchów i sieci dostaw żywności. Rodzaje 

i funkcje opakowań. Kody kreskowe w logistyce. Koncepcje zarządzania łańcuchami 

dostaw żywności: Just in Time, Benchmarking, Kaizen, Total Quality Management,  

metoda szybkiej reakcji - QR, metoda efektywnej obsługi klienta – ECR.  Sposoby 

zagospodarowania odpadów żywnościowych.  

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
brak 

Założenia wstępne: brak 

Efekty kształcenia: 

01 – zna obszary zastosowań logistyki w 

gospodarce żywnościowej 

02 – potrafi scharakteryzować łańcuchy dostaw 

i procesy logistyczne na rynku żywności 

03 – ma świadomość znaczenia 

logistyki w zapewnieniu 

bezpieczeństwa żywności 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekty 01, 02, 03- prezentacje studentów  

Efekty 01, 02, 03- zaliczenie pisemne z ćwiczeń 

Efekty 01, 02, 03- egzamin pisemny z wkładów 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Prezentacje studentów na temat wybranych zagadnień logistycznych  

Treść zadań z zakresu działań logistycznych z rozwiązaniami, 

Treść pytań egzaminacyjnych (test) z odpowiedziami 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

Prezentacje studentów z zakresu logistyki – 10% 

Zaliczenie pisemne (zadania) z ćwiczeń – 45% 

Egzamin pisemny (test) z wykładów – 45% 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Sala wykładowa Wydziału Nauk o Żywności 

Literatura podstawowa: 

1. Logistyka (red.) D. Kisperska-Moroń i S. Krzyżaniak, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009. 

2. Szymanowski W., 2008: Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce, Kierunki zmian. Difin, Warszawa. 

3. Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. (red.) B. Klepacki, L. Wicki, 

Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014. 

4. Szymańska E. J., 2014: Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo. SGGW, 

Warszawa. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Gołembska E., 2006: Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa. 

2. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., 2008: Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa. 

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:

 90 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 zna obszary zastosowań logistyki w gospodarce żywnościowej  K_W12, K_K04      

02 potrafi scharakteryzować łańcuchy i procesy logistyczne na 

rynku żywności      

K_W10, K_U08      

03 ma świadomość znaczenia logistyki w zapewnieniu 

bezpieczeństwa żywności 

K_W09, K_U08, K_K06      



 1 
 

Rok 

akademicki: 
od 2019/2020 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
BŻ Ist 6.7 

 

Nazwa przedmiotu:   Podstawy komunikacji społecznej ECTS  1 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Basic elements of social communication 

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo Żywności 

Koordynator przedmiotu:  Dr Mariusz Kosieradzki 

Prowadzący zajęcia:  Dr Mariusz Kosieradzki 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Socjologii 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Technologii  Żywności 

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

Cykl dydaktyczny:  semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Przedmiot Podstawy komunikacji społecznej jest przedmiotem obowiązkowym w 

grupie przedmiotów kształcenia ogólnego w strukturze kształcenia na kierunku 

Technologia Żywności i Żywienia Człowieka. Jego celem jest przekaz wiedzy i 

rozwijanie kompetencji społecznych studentów, które nie tylko ułatwiają kształtowanie 

relacji z innymi ludźmi, ale też wywierają wpływ na  funkcjonowanie i pozycję w 

grupie. Obejmuje przekaz podstawowej wiedzy na temat komunikowania się 

człowieka, cech efektywnego komunikowania się, rozwijania umiejętności 

komunikowania się, kształtowania wrażliwości interpersonalnej, pewności siebie w 

sytuacjach komunikacyjnych, radzenia sobie w nietypowych sytuacjach. Studenci 

zostaną wprowadzeni w podstawowe zagadnienia szeroko rozumianej komunikacji 

społecznej, a przede wszystkim komunikacji interpersonalnej.  W ramach zajęć 

przewidziano realizację wielu zadań indywidualnych oraz grupowych, 

umożliwiających zrozumienie poznawanych treści oraz własnych kompetencji, 

sukcesów i porażek w sytuacjach komunikacyjnych.   

 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 
a) ćwiczenia audytoryjne:   liczba godzin  15  

Metody dydaktyczne: Dyskusja, rozwiązywanie problemu, praca w grupach, konsultacje.  

Pełny opis przedmiotu: 

Przedmiot Podstawy komunikacji społecznej został pomyślany jako pierwsza (z 

dwóch) części zajęć mających na celu rozwijanie umiejętności społecznych studentów 

w zakresie komunikacji międzyludzkiej i jej społecznych uwarunkowań. W ramach 

kursu przewiduje się omówienie następujących zagadnień: 1. Człowiek jako istota 

społeczna. Znaczenie procesu komunikowania. 2. Komunikowanie a wizerunek 

człowieka. Atrakcyjność interpersonalna. 3. Komunikacja werbalna i niewerbalna. 4. 

Teatr i gra społeczna. Znaczenie norm społecznych dla przebiegu interakcji. 5. Teoria 

interpersonalnego oszustwa.  6. Ramy przestrzenne interakcji międzyludzkich. 

Porządkowanie przestrzeni w różnych kulturach.  

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Brak  

Założenia wstępne: Brak  

Efekty kształcenia: 

01 –potrafi komunikować się, 

współdziałać i pracować z zespole 

przyjmując w nim różne role społeczne  

02 – posiada umiejętności samodzielnego 

rozwiązywania problemów w sytuacjach 

komunikacji interpersonalnej  

03 – rozumie potrzebę ciągłego uczenia 

się i rozwijania umiejętności 

komunikacyjnych, ich znaczenia dla 

funkcjonowania w sytuacjach 

zawodowych i osobistych  



 2 
 

 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  
 

Nr 

/symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla 

programu kształcenia na 

kierunku 

01 potrafi komunikować się, współdziałać i pracować z zespole 

przyjmując w nim różne role społeczne  

K_K06  

 

02  

 

posiada umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów w 

sytuacjach komunikacji interpersonalnej  

K_K05  

03 rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i rozwijania umiejętności 

komunikacyjnych, ich znaczenia dla funkcjonowania w sytuacjach 

zawodowych i osobistych,  

K_K03  

 
 
 

 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

01, 02, 03 – Kolokwium.  

01, 02 - Obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu. 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

1. Treść pytań zaliczeniowych z oceną. 

2. Karta imienna zawierająca oceny aktywności studentów w trakcie dyskusji 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

1. Ocena z kolokwium - 60%  

3. Ocena aktywności w trakcie dyskusji – 40%.  

Miejsce realizacji zajęć: 
 

sala dydaktyczna. 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 

1. Mark Leary, Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 

Gdańsk 2007. 

2. Griffin Em, Podstawy komunikacji społecznej, GWP, Gdańsk 2003. 

3. Hall Edward T., Ukryty wymiar, Muza, Warszawa 2009. 

4. Hall Edward T., Poza kulturą, PWN, Warszawa 2001.  

5. Podkowińska Monika, Integracyjny wymiar komunikowania, KOW, Warszawa 2011. 

UWAGI:
 

 

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

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 
 25. h 

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

udziału nauczycieli akademickich: 
0,5  ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
0 ECTS 



Rok 

akademicki: 
od 2017/2018 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
BŻ Ist 6.8 

 

Nazwa przedmiotu:   Nadzór weterynaryjny i sanitarny w gospodarce żywnościowej ECTS 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Veterinary and sanitary supervision in food chain 

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo Żywności 

Koordynator przedmiotu:  Dr hab. Agnieszka Jackowska-Tracz 

Prowadzący zajęcia:  
Pracownicy Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego Instytutu 

Medycyny Weterynaryjnej 

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

Publicznego,  

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Technologii Żywności 

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

stacjonarne 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem kształcenia jest przygotowanie studentów na stanowiskach wymagających wiedzy 

na temat wdrażania, kontroli i nadzoru nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego 

w kontekście bezpieczeństwa żywności. Studenci zapoznają się z warunkami produkcji 

bezpiecznej żywności pochodzenia zwierzęcego na etapie przetwórstwa, systemami 

zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności, prawem żywnościowym, szczególnie 

dotyczącym produktów pochodzenia zwierzęcego, zasadami urzędowej kontroli żywności 

oraz metodami badań i oceną produktów pochodzenia zwierzęcego.  

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 15;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 15;  

Metody dydaktyczne: 

Wykłady są prowadzone z zastosowaniem środków audiowizualnych (prezentacje 

multimedialne PPT). Na ćwiczeniach (w części teoretycznej) stosuje się  prezentacje 

multimedialne PPT (prowadzący zajęcia i studenci), foliogramy, filmy. W części 

praktycznej ćwiczeń studenci przygotowują postanowienia i decyzje administracyjne, 

analizują wyniki badań, przeprowadzają analizę zagrożeń i wyznaczają krytyczne punkty 

krytyczne, ustalają wymagania mikrobiologiczne dla danych produktów na podstawie 

obowiązujących aktów prawnych. Dyskusje, praca indywidualna i praca w zespołach. 

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów:   

Urzędowa kontrola w łańcuchu żywnościowym i paszowym. Kompetencje organów 

administracji rządowej. Urzędowa kontrola zasad systemu HACCP. Prywatne systemy 

zarządzania jakością w urzędowej kontroli łańcucha żywnościowego. Nadzór sanitarno-

weterynaryjny w cateringu lotniczym i nielotniczym. Szc zegółowe wymagania dotyczące 

organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego 

przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Nadzór nad produkcją produktów akwakultury. 

Tematyka ćwiczeń:  

Skoordynowany Program Inspekcji Weterynaryjnej – analiza list kontrolnych. Analiza 

zagrożeń w zakładzie przetwórstwa mięsnego. Krytyczne punkty kontrolne w zakładzie 

przetwórstwa mięsnego. Urzędowa kontrola próbek żywności. Kryteria mikrobiologiczne 

środków spożywczych. Decyzja administracyjna i postanowienie. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 

Technologia i higiena żywności pochodzenia zwierzęcego, Podstawy badania i oceny 

weterynaryjnej zwierząt rzeźnych i mięsa,  Prawo żywnościowe,  Mikrobiologia żywności 

Założenia wstępne: brak 

Efekty kształcenia: 

01- opisuje i interpretuje zasady 

ochrony zdrowia człowieka poprzez 

właściwy nadzór nad produkcją 

żywności pochodzenia zwierzęcego 

02-  rozumie zasady systemowego 

zarządzania bezpieczeństwem żywności 

03 - stosuje i interpretuje kryteria higieny 

procesu i bezpieczeństwa żywności 

04 - potrafi współpracować z przedstawicielami 

innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia 

publicznego 

 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

efekty 02, 03, 04 - pisemne sprawozdanie  (karty pracy studenta) i prezentacja wyników 

efekt 01 - egzamin pisemny 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Treść pytań testowych z oceną 

Dokumentacja kart pracy studenta 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową: 

70% wagi  - test końcowy; student zobowiązany jest do uzyskania minimum 60% 

maksymalnej liczby punktów; test obejmuje materiał wykładowy i ćwiczeniowy 

30% wagi –  ocena kart pracy studenta (forma, treść) i prezentacji wyników 

Miejsce realizacji zajęć:  
Sale wykładowe  Wydziału Nauk o Żywności,  Sale dydaktyczne i laboratoria Katedry 

Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydz. Med. Wet. 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

Dodaj tekst 

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:

 50 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 i interpretuje zasady ochrony zdrowia człowieka 

poprzez właściwy nadzór nad produkcją żywności 

K_W10,  K_W18,  K_W19,  K_W25,  

K_U03,  K_U07,  K_U10,  K_U11,  

K_U12, K_K02 

02 rozumie ogólne zasady systemowego zarządzania 

bezpieczeństwem żywności 

K_W10,  K_W11,  K_W12,  K_W13,  

K_U06,  K_K03 

03 stosuje i interpretuje kryteria higieny procesu i bezpieczeństwa 

żywności 

K_W18,   K_U10,  K_U12,  K_K05 

04 potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w 

zakresie ochrony zdrowia publicznego 

K_U11,  K_U12,  K_K01,  K_K05 



Rok 

akademicki: 
od 2016/2017 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 BŻ Ist 6.9_I 

 

Nazwa przedmiotu:   Praktyka zawodowa I ECTS 4 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Professional practice I 

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo żywności 

Koordynator przedmiotu:  
Koordynator ds. Praktyk  

Prowadzący zajęcia:  
Zakładowy opiekun praktyk, pracownicy Instytutu Nauk o Żywności  

Jednostka realizująca: 
Instytut Nauk o Żywności  

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 

Wydział Technologii Żywności 

Status przedmiotu:  
a) przedmiot 

obligatoryjno-fakultatywny 
b) stopień I rok III 

c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem praktyki (Praktyka zawodowa I) jest pogłębienie wiedzy teoretycznej zdobytej w 

toku studiów poprzez praktyczne przeszkolenie w ramach wybranego kierunku studiów a 

w szczególności zapoznanie studenta w sposób kompleksowy z organizacją pracy w 

zakładzie przemysłu spożywczego, procesami technologicznymi w poszczególnych 

działach produkcyjnych, wyposażeniem technicznym linii produkcyjnych, z pracą działów 

pomocniczych i usługowych wraz z transportem. Ponadto celem praktyki jest zebranie 

informacji o administrowaniu zakładem przetwórstwa żywności, planowaniu i organizacji 

produkcji, zużyciu siły roboczej i energii, kontroli i kierowaniu procesem produkcyjnym a 

także zapoznanie z pracą na różnych stanowiskach obsługi linii technologicznych oraz 

pracą laboratorium zakładowego 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 
Praktyka jest realizowana w zakładzie przemysłu spożywczego w wymiarze 160 h 

Metody dydaktyczne: - 

Pełny opis przedmiotu: 

W rezultacie odbytej praktyki student powinien poznać warunki pracy w zakładzie 

przetwórstwa żywności. Poznanie procesów technologicznych w poszczególnych działach 

produkcyjnych powinno polegać na zapoznaniu się z: bazą surowcową, charakterystyką 

surowca i metodami oceny jakości surowca, szczegółową technologią produkcji głównych 

asortymentów z podaniem parametrów technologicznych stosowanych operacji, układem 

linii produkcyjnych, wyposażeniem maszynowym, metodami kontroli procesu produkcji i 

bezpieczeństwa produkcji oraz z gospodarką magazynową zakładu. Student powinien 

ponadto poznać funkcjonowanie działów pomocniczych i usługowych zakładu, m.in.: 

gospodarkę wodno-ściekową, kotłownię, urządzenia chłodnicze, transport wewnętrzny w 

zakładzie. Student powinien posiadać wiedzę w zakresie zasad planowania produkcji, 

analizy kosztów produkcji, struktury zatrudnienia, analizy zdolności produkcyjnych oraz 

inwestycji. Ponadto student powinien znać zakres analiz wykonywanych w laboratorium 

zakładowym oraz stosowane metody analityczne. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Ogólna technologia żywności, Analiza i ocena jakości żywności, Inżynieria żywności 

Założenia wstępne: 
Student posiada wiedzę w zakresie ogólnej technologii żywności oraz w zakresie analizy i 

oceny jakości żywności. 

Efekty kształcenia: 

01 – student potrafi opisać strukturę zakładu i 

organizację procesu produkcji 

02 – student zna charakterystykę, warunki 

magazynowania oraz metody kontroli jakości 

surowców wykorzystywanych w zakładzie, 

03 – student zna podstawowe procesy 

technologiczne stosowane w produkcji głównych 

asortymentów produktów, metody kontroli ich 

jakości oraz warunki magazynowania 

04 – student zna wyposażenie 

maszynowe linii produkcyjnych: 

budowę i zasady funkcjonowania 

maszyn i urządzeń, 

05 - student potrafi opisać działy 

pomocnicze i usługowe zakładu 

przemysłowego i wymienić ich 

zadania 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekty 01-05: 

1. dziennik studenckiej praktyki zawodowej prowadzony przez studenta, potwierdzony 

przez zakładowego opiekuna praktyk, 

2. pozytywna opinia zakładowego opiekuna praktyk na temat przebiegu praktyk, 

świadcząca o zrealizowaniu przez studenta celów praktyki, 

3. sprawozdanie z praktyki zawodowej (praca pisemna przygotowana w ramach własnej 

pracy studenta). 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Dziennik studenckiej praktyki zawodowej, opinia zakładowego opiekuna praktyk o 

przebiegu praktyki, sprawozdanie pisemne z praktyki specjalizacyjnej. Potwierdzenie 

zaliczenia praktyki przez upoważnionego nauczyciela akademickiego WNoŻ. 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

Upoważniony nauczyciel akademicki Wydziału Nauk o Żywności dokonuje zaliczenia 

praktyki na podstawie: dokumentu poświadczającego odbycie praktyki w miejscu 

odpowiadającym kierunkowi studiów i w wymiarze zgodnym z programem studiów, 

pozytywnej opinii przedstawiciela zakładu pracy na temat realizacji praktyki, prawidłowo 

prowadzonego dziennika praktyki oraz samodzielnie przygotowanego i poprawnego 

merytorycznie sprawozdania z praktyk. Wszystkie elementy będące podstawą zaliczenia 

są równocenne i niezbędne do uzyskania zaliczenia. 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Zakład przemysłu spożywczego 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Wybrane instrukcje technologiczne 

2. Schematy organizacyjne i zarządzenia w zakładzie przemysłu spożywczego 

3. Normy i przepisy laboratoryjne 

4. Wybrane instrukcje i dokumentacje aparatów i urządzeń 

5. Instrukcje BHP 

UWAGI: Praktyki zalicza się na oceny uogólnione (tj.: zaliczono (zal.), niezaliczono (nzal.)). 
 

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

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

 160 h 

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

nauczycieli akademickich: 
0 ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
4 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 potrafi opisać strukturę zakładu i organizację procesu produkcji K_W20, K_U03, K_U10 

02 zna charakterystykę, warunki magazynowania oraz metody 

kontroli jakości surowców wykorzystywanych w zakładzie 

K_W04, K_W07, K_W08 

03 zna podstawowe procesy technologiczne stosowane w 

produkcji głównych asortymentów produktów, metody kontroli 

ich jakości oraz warunki magazynowania 

K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, 

K_W08 

04 zna wyposażenie maszynowe linii produkcyjnych: budowę i 

zasady funkcjonowania maszyn i urządzeń 

K_W09 

05 potrafi opisać działy pomocnicze i usługowe zakładu 

przemysłowego i wymienić ich zadania 

K_U15  



Rok 

akademicki: 
od 2016/2017 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
BŻ Ist 6.9_II 

 

Nazwa przedmiotu:   Praktyka zawodowa II ECTS 4 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Professional practice II 

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo żywności 

Koordynator przedmiotu:  Koordynator ds. Praktyk  

Prowadzący zajęcia:  Zakładowy opiekun praktyk, pracownicy Instytutu Nauk o Żywności  

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności  

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Technologii Żywności 

Status przedmiotu:  
a) przedmiot 

obligatoryjno-fakultatywny 
b) stopień I rok III 

c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem praktyki (Praktyka zawodowa II) jest pogłębienie wiedzy teoretycznej zdobytej w 

toku studiów poprzez praktyczne przeszkolenie w ramach wybranego kierunku studiów a 

w szczególności praktyczne przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa żywności, 

zapoznanie w sposób kompleksowy z organizacją pracy laboratorium naukowo-

badawczego lub przyzakładowego zajmującego się badaniem żywności lub organizacją 

pracy w jednostkach urzędowej kontroli żywności, szczegółowe poznanie metod kontroli 

jakości i bezpieczeństwa żywności, praktyczne poznanie funkcjonowania systemów 

zapewnienia bezpieczeństwa żywności, zebranie informacji o zarządzaniu laboratorium 

naukowo-badawczym lub przyzakładowym, a także zapoznanie z zadaniami 

realizowanymi na różnych stanowiskach pracy. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

Praktyka jest realizowana w laboratorium naukowo-badawczym lub przyzakładowym 

zajmującym się badaniem żywności lub jednostce urzędowej kontroli żywności wymiarze 

160 h. 

Metody dydaktyczne: - 

Pełny opis przedmiotu: 

W rezultacie odbytej praktyki student powinien poznać warunki pracy w laboratorium 

naukowo-badawczym lub przyzakładowym zajmującym się badaniem żywności, 

jednostce urzędowej kontroli żywności lub jednostce certyfikującej i akredytującej w 

obszarze badań żywności. Zapoznanie się z pracą wymienionych jednostek powinno 

polegać na zapoznaniu się z ich strukturą organizacyjną, przeznaczeniem i 

charakterystyką najważniejszych działów; aparaturą kontrolno-pomiarową, zakresem 

wykonywanych oznaczeń oraz wykorzystywanymi metodami analitycznymi w 

laboratorium; harmonogramem i sposobami przyjmowania, pobierania oraz 

przechowywania próbek. Student powinien ponadto zapoznać się z zasadami 

sprawozdawczości w laboratorium lub jednostce urzędowej kontroli żywności, obiegiem 

dokumentów, częstością i zakresem przeprowadzanych kontroli. Dodatkowo student 

powinien zapoznać się z zasadami gospodarki odpadami oraz gospodarką odczynnikami w 

laboratorium. Student powinien również posiadać wiedzę w zakresie systemów 

zapewnienia i zarządzania jakością, podstawowej dokumentacji wprowadzonych 

systemówi  archiwizacją dokumentów. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Ogólna technologia żywności, Analiza i ocena jakości żywności, Inżynieria żywności 

Założenia wstępne: 
Student posiada wiedzę w zakresie ogólnej technologii żywności oraz w zakresie analizy i 

oceny jakości żywności. 

Efekty kształcenia: 

01 – student zna strukturę i 

organizację pracy w laboratorium 

zajmującym się badaniem 

żywności lub w jednostkach 

urzędowej kontroli żywności, zna 

zasady urzędowej kontroli 

żywności 

 

02 - student zna szczegółowe metody kontroli 

jakości i bezpieczeństwa żywności oraz zasady 

funkcjonowania systemów zapewnienia 

bezpieczeństwa żywności 

03 – student zna wyposażenie laboratorium badania 

żywności 

04 - student potrafi opisać zasady gospodarki 

odpadami oraz gospodarki odczynnikami w 

laboratorium 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekty 01-04: 

1. dziennik studenckiej praktyki zawodowej prowadzony przez studenta, potwierdzony 

przez zakładowego opiekuna praktyk, 

2. pozytywna opinia zakładowego opiekuna praktyk na temat przebiegu praktyk, 

świadcząca o zrealizowaniu przez studenta celów praktyki, 

3. sprawozdanie z praktyki zawodowej (praca pisemna przygotowana w ramach własnej 

pracy studenta). 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Dziennik studenckiej praktyki zawodowej, opinia zakładowego opiekuna praktyk o 

przebiegu praktyki, sprawozdanie pisemne z praktyki specjalizacyjnej. Potwierdzenie 

zaliczenia praktyki przez upoważnionego nauczyciela akademickiego WNoŻ. 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

Upoważniony nauczyciel akademicki Wydziału Nauk o Żywności dokonuje zaliczenia 

praktyki na podstawie: dokumentu poświadczającego odbycie praktyki w miejscu 

odpowiadającym kierunkowi studiów i w wymiarze zgodnym z programem studiów, 

pozytywnej opinii przedstawiciela zakładu pracy na temat realizacji praktyki, prawidłowo 

prowadzonego dziennika praktyki oraz samodzielnie przygotowanego i poprawnego 

merytorycznie sprawozdania z praktyk. Wszystkie elementy będące podstawą zaliczenia 

są równocenne i niezbędne do uzyskania zaliczenia. 

Miejsce realizacji zajęć: 
 Laboratorium naukowo-badawcze lub przyzakładowe zajmujące się badaniem żywności 

lub jednostka urzędowej kontroli żywności. 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

 

1. Normy i przepisy laboratoryjne 

2. Wybrane instrukcje i dokumentacje aparatów i urządzeń 

3. Instrukcje BHP 

UWAGI: Praktyki zalicza się na oceny uogólnione (tj.: zaliczono (zal.), niezaliczono (nzal.)). 
 

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

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

 160 h 

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

nauczycieli akademickich: 
0 ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
4 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 zna strukturę i organizację pracy w laboratorium zajmującym 

się badaniem żywności lub w jednostkach urzędowej kontroli 

żywności, zna zasady urzędowej kontroli żywności 

K_W20, K_W19 

02 zna szczegółowe metody kontroli jakości i bezpieczeństwa 

żywności oraz zasady funkcjonowania systemów zapewnienia 

bezpieczeństwa żywności 

K_W04, K_W07, K_W08, K_W10, 

K_W11 

03 zna wyposażenie laboratorium badania żywności K_W07 

04 potrafi opisać zasady gospodarki odpadami oraz gospodarki 

odczynnikami w laboratorium 

K_U15 



Rok 

akademicki: 
od 2016/2017 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
BŻ Ist 6.9_III 

 

Nazwa przedmiotu:   Praktyka zawodowa III ECTS 4 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Professional practice III 

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo żywności 

Koordynator przedmiotu:  Koordynator ds. Praktyk  

Prowadzący zajęcia:  Zakładowy opiekun praktyk, pracownicy Instytutu Nauk o Żywności  

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności  

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Technologii Żywności 

Status przedmiotu:  
a) przedmiot 

obligatoryjno-fakultatywny 
b) stopień I rok III 

c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem praktyki (Praktyka zawodowa III) jest pogłębienie wiedzy teoretycznej zdobytej w 

toku studiów poprzez praktyczne przeszkolenie w ramach wybranego kierunku studiów a 

w szczególności zapoznanie w sposób kompleksowy z organizacją pracy w zakładzie 

gastronomicznym, procesami technologicznymi w poszczególnych działach 

produkcyjnych, wyposażeniem technicznym zakładu, poznanie pracy poszczególnych 

działów, zebranie informacji o administrowaniu zakładem gastronomicznym, planowaniu 

i organizacji produkcji, zużyciem siły roboczej i energii, kontrolą procesu i jego 

kierowaniem, a także zapoznanie z pracą na różnych stanowiskach przygotowania 

produktów i obsługi konsumenta. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 
Praktyka jest realizowana w zakładzie gastronomicznym w wymiarze 160 h. 

Metody dydaktyczne: - 

Pełny opis przedmiotu: 

W rezultacie odbytej praktyki student powinien poznać warunki pracy w zakładzie 

gastronomicznym. W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z: organizacją i 

profilem działalności zakładu, charakterystyką surowców, systemem zamawiania i 

kontroli dostaw; technologią wytwarzania wybranych produktów (potraw); układem 

pomieszczeń/stanowisk przygotowawczych i produkcyjnych, charakterystyką i 

usytuowaniem maszyn i urządzeń. Student powinien ponadto zapoznać się z gospodarką 

magazynową i dystrybucją oraz zasadami kontroli jakości i bezpieczeństwa w zakładzie 

gastronomicznym. Student powinien poznać funkcjonowanie działów pomocniczych i 

usługowych zakładu gastronomicznego, m.in.: gospodarkę wodno-ściekową , urządzenia 

chłodnicze, transport wewnętrzny w zakładzie. Student powinien również posiadać 

wiedzę w zakresie zasad planowania produkcji, analizy kosztów produkcji, struktury 

zatrudnienia, analizy zdolności produkcyjnych oraz inwestycji.  

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Ogólna technologia żywności, Analiza i ocena jakości żywności, Inżynieria żywności 

Założenia wstępne: 
Student posiada wiedzę w zakresie ogólnej technologii żywności oraz w zakresie analizy i 

oceny jakości żywności. 

Efekty kształcenia: 

01 – student potrafi opisać strukturę zakładu i 

organizację procesu produkcji 

02 – student zna charakterystykę, warunki 

magazynowania oraz metody kontroli jakości 

surowców wykorzystywanych w zakładzie, 

03 – student zna podstawowe procesy 

technologiczne stosowane w produkcji głównych 

asortymentów produktów, metody kontroli ich 

jakości oraz warunki magazynowania 

04 – student zna wyposażenie 

maszynowe linii produkcyjnych: 

budowę i zasady funkcjonowania 

maszyn i urządzeń, 

05 - student potrafi opisać działy 

pomocnicze i usługowe zakładu 

gastronomicznego i wymienić ich 

zadania 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekty 01-05: 

1. dziennik studenckiej praktyki zawodowej prowadzony przez studenta, potwierdzony 

przez zakładowego opiekuna praktyk, 

2. pozytywna opinia zakładowego opiekuna praktyk na temat przebiegu praktyk, 

świadcząca o zrealizowaniu przez studenta celów praktyki, 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

3. sprawozdanie z praktyki zawodowej (praca pisemna przygotowana w ramach własnej 

pracy studenta). 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Dziennik studenckiej praktyki zawodowej, opinia zakładowego opiekuna praktyk o 

przebiegu praktyki, sprawozdanie pisemne z praktyki specjalizacyjnej. Potwierdzenie 

zaliczenia praktyki przez upoważnionego nauczyciela akademickiego WNoŻ. 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

Upoważniony nauczyciel akademicki Wydziału Nauk o Żywności dokonuje zaliczenia 

praktyki na podstawie: dokumentu poświadczającego odbycie praktyki w miejscu 

odpowiadającym kierunkowi studiów i w wymiarze zgodnym z programem studiów, 

pozytywnej opinii przedstawiciela zakładu pracy na temat realizacji praktyki, prawidłowo 

prowadzonego dziennika praktyki oraz samodzielnie przygotowanego i poprawnego 

merytorycznie sprawozdania z praktyk. Wszystkie elementy będące podstawą zaliczenia 

są równocenne i niezbędne do uzyskania zaliczenia. 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Zakład gastronomiczny 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Wybrane instrukcje technologiczne 

2. Schematy organizacyjne i zarządzenia w zakładzie gastronomicznym 

3. Normy i przepisy laboratoryjne 

4. Wybrane instrukcje i dokumentacje aparatów i urządzeń 

5. Instrukcje BHP 

UWAGI: Praktyki zalicza się na oceny uogólnione (tj.: zaliczono (zal.), niezaliczono (nzal.)). 
 

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

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

 160 h 

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

nauczycieli akademickich: 
0 ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
4 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 potrafi opisać strukturę zakładu i organizację procesu produkcji K_W20, K_U03, K_U10 

02 zna charakterystykę, warunki magazynowania oraz metody 

kontroli jakości surowców wykorzystywanych w zakładzie 

K_W04, K_W07, K_W08 

03 zna podstawowe procesy technologiczne stosowane w 

produkcji głównych asortymentów produktów, metody kontroli 

ich jakości oraz warunki magazynowania 

K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, 

K_W08 

04 zna wyposażenie maszynowe linii produkcyjnych: budowę i 

zasady funkcjonowania maszyn i urządzeń 

K_W09 

05 potrafi opisać działy pomocnicze i usługowe zakładu 

gastronomicznego i wymienić ich zadania 

K_U15  


