
C. Moduły przedmiotowe specjalnościowe: 
 

C2. Specjalność: Ocena i wykorzystanie produktów  

zwierzęcych 

 

1 Metody oceny produktów zwierzęcych  

2 Normalizacja i standaryzacja produktów zwierzęcych 

3 Surowce drobiarskie i możliwości ich wykorzystania 

4 Żywieniowe metody modyfikacji jakości produktów zwierzęcych 

5 Genetyczne uwarunkowania produkcji mięsa i mleka  

6 Pozażywieniowe czynniki środowiskowe wpływające na jakość 

produktów zwierzęcych  

7 Przetwórstwo ryb i owoców morza 

8 Opakowania i znakowanie żywności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Metody oceny produktów zwierzęcych 

Nazwa w języku angielskim:  Methodsevaluation ofanimal products 

Język wykładowy:   Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Zootechnika  
 

Jednostka realizująca:   Katedra Hodowli Bydła, Owiec i Oceny Mleka 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   II stopnia 

Rok studiów:   1 

Semestr:   2 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:    Prof. nzw. Krzysztof Młynek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Prof. nzw. Krzysztof Młynek 

Założenia i 
cele 

przedmiotu: 

Celem kursu jest zaznajomienie studentów przede wszystkim z „klasycznymi” 
metodami oceny produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 
przybliżenie wyróżników fizyko-chemicznych, które w sposób jakościowy i 
ilościowy je charakteryzują. 

Symbol efektu 
Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę w zakresie metod stosowanych w ocenie jakości 
sensorycznej  
i instrumentalnej produktów zwierzęcych 

K_W04 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01, U_02 
Posiada umiejętności prawidłowego wyboru metody i oceny 
cech fizyko-chemicznych produktów zwierzęcych. 

K_U05, K_U06 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Potrafi odpowiedzialnie i rzetelnie wykonać ocenę produktów 
zwierzęcych  
i posiada świadomość jej wpływu na zdrowie konsumenta 

K_K05 

Forma i typy zajęć:  Wykład, ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia terenowe 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Treści modułu kształcenia: 

 Żywność – definicja i regulacje prawne oraz podstawowe pojęcia. Znaczenie i udział 
produkcji zwierzęcej  
w gospodarce człowieka i ich rola w żywieniu człowieka.  

 Podstawowe elementy analizy sensorycznej; podział i metody stosowane do badania 
jakości artykułów spożywczych.  

 Podstawowe metody instrumentalne badania produktów pochodzenia zwierzęcego. 

 Zasady pobierania i przygotowywania prób do analiz laboratoryjnych oraz warunki oceny. 

 Omówienie metod stosowanych w ocenie mleka surowe. Cechy fizyko-chemiczne mleka. 

 Omówienie sposobów oceny jakości rzeźnej tusz jako surowca wyjściowego do produkcji 
mięsa kulinarnego. Metody oceny składu tkankowego tusz oraz zawartości składników 
odżywczych w mięsie. Czynniki warunkujące jakość mięsa. 

 Omówienie metod stosowanych w ocenie właściwości fizyko-chemicznych tłuszczy 
zwierzęcych. Charakterystyka tłuszczów i czynników warunkujących jego jakość. 



 Produkty pszczele i metody wykorzystywane do oceny ich cech jakościowych. Klasyfikacja 
miodów, obchodzenie się z miodem i przechowywanie produktów wytwarzanych przez 
pszczoły. 

 Laboratoryjna analiza sensoryczna serów twardych metodą: różnicowa, szeregowania i 
kolejności. 

 Analiza składu chemicznego mleka; metody instrumentalne oznaczania zawartości 
tłuszczu i białka. Badanie kwasowości mleka oraz serum mleka. Metody oznaczanie 
poziomu chlorków oraz podstawowe analizy diagnostyki higienicznej mleka. Wykrywanie 
substancji hamujących i antybiotyków w mleku.  

 Cech fizycznych i chemicznych mięsa; oznaczanie zawartości tłuszczu, określanie barwy i 
marmurkowatości. Metody oceny zdolności utrzymywania i wiązania wody: wyciek 
termiczny i utrzymywanie wody luźnej (WHC), wiązanie wody metodą wirówkową. 

 Tłuszcze zwierzęce. Metody oceny jakości tłuszczów: liczba kwasowa, współczynnik 
refrakcji i liczby zmydlania. 

 Ocena fizyko-chemiczna miodów. Ocena smaku i zapachu miodów gatunkowych 
metodami sensorycznymi.  
Określanie kwasowości metodą miareczkową oraz zawartości sacharozy i wody 
metodami: redukcyjną refraktometryczną. Analizy miodu pod kątem zafałszowania 
surowca skrobią i melasą. 

Literatura podstawowa: 

Sobczyński A., Żmudziński W.: Ocena jakości wybranych produktów spożywczych pochodzenia 
zwierzęcego. WAE, 2006, Poznań. 
Litwińczuk A., Litwińczuk Z., Barłowska J., Florek M.: Surowce zwierzęce, ocena i wykorzystanie. 

PWRiL, Warszawa, 2004. 

Litwińczuk A., Litwińczuk Z., Borkowska D., Barłowska J., Górska A.,: Przewodnik do ćwiczeń z 
oceny  
i wykorzystania surowców zwierzęcych. Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie, 2000 

Literatura dodatkowa: 

Filipiak M: Podstawy biochemii dla towaroznawców. UE, Poznań, 2009 
Jurczak E: Mleko – produkcja, badanie, przerób. SGGW, 2005 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:  

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia 
terenowe 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Kolokwium w formie pisemnej lub ustnej (test, forma pytań otwartych), ćwiczenie praktyczne 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu 
1.  Uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów z zaliczenia pisemnego 

 

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 
       Egzamin pisemny   100 pkt 
 
Poprawy : zgodnie z regulaminem studiów 

Bilans punktów ECTS 

Aktywność Obciążenie studenta ( w godzinach) 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 



1. Liczba godzin kontaktowych, w tym: 45 25 

Udział w wykładach 15 10 

Udział w ćwiczeniach 30 10 

Udział w konsultacjach 5 5 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w 
tym: 

25 50 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 5 10 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium 10 20 

Przygotowanie się do egzaminu 10 20 

3. Sumaryczne obciążenie pracą studenta 70 godz. 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 3 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu 
kształcenia:  

Normalizacja i standaryzacja produktów zwierzęcych 

Nazwa w języku angielskim:  
Normalization and standardization of animal products 

Język wykładowy:   Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest 
oferowany:  

Zootechnika 

Jednostka realizująca:   Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  IIo 

Rok studiów:  2 

Semestr:  2 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu:  

Prof. nzw. Bogusław Olkowski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Prof. nzw. Bogusław Olkowski 

Założenia i cele przedmiotu:    

Zdobycie wiedzy w zakresie normalizacji głównych 
produktów pozyskiwanych od zwierząt (żywca 
rzeźnego/mięsa, mleka, jaj, miodu), wybranych 
przetworów z tych surowców (ser, masło,) i głównych 
produktów ubocznych (skór, wełny, pierza, kości, krwi) 
i odpadów. Zrozumienie istoty tworzenia i stosowania 
norm krajowych i międzynarodowych oraz 
podstawowych umiejętności w zakresie standaryzacji 
głównych produktów zwierzęcych  
w aspekcie ich stosowania w obrocie krajowym i 
międzynarodowym. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę o czynnikach determinujących jakość technologiczną i 

handlową produktów pochodzenia zwierzęcego K_W02 

W_02 Zna zasady klasyfikacji produktów w aspekcie ich w normalizacji K_W08; K_W09 
K_W15 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Zna zasady i warunki stosowania normalizacji, potrafi zaplanować 

standaryzację głównych produktów K_U9 

U_02 
Umie wyszukać normy dotyczące produktów i procesów 

technologicznych w zakładach ich przetwarzania 
K_U01;K_U02 
K_U09;K_U10 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Odpowiedzialnie planuje produkcję zwierzęca w aspekcie 

pozyskiwania wysokiej jakości produktów zwierzęcych. 
K_K01;K_K04 

 



K_02 
Jest świadomy roli normalizacji produktów w aspekcie 

konkurowania na rynkach rolnych K_K06;K_K07 

Forma i typy zajęć: 
Wykład, ćwiczenia, zajęcia terenowe 

Wymagania wstępne i dodatkowe:    

Podstawy z zakresu: chowu i hodowli zwierząt, towaroznawstwa surowców i produktów 
zwierzęcych  

Treści modułu kształcenia: 

Istota i cele normalizacji, definicje. Źródła prawa normalizacyjnego krajowe i międzynarodowe. 
Właściwości determinujące jakość, wyróżniki jakościowe głównych surowców zwierzęcych. 
Wzorce jakości. Rodzaje norm i standardów. Funkcjonowanie systemu normalizacji oraz 
działalność jednostek normalizacyjnych na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym. 
Podstawy opracowywania norm. Wybrane elementy normalizacji w zakresie produkcjii 
pozyskiwania produktów zwierzęcych na różnych obszarach gospodarczych: krajowym, 
europejskim, globalnym. Omówienie i analiza głównych standardów dotyczących: zwierząt 
rzeźnych,  mięsa (ssaków/ptaków/ryb), mleka, jaj, miodu, wybranych przetworów oraz produktów 
nieżywnościowych  i produktów ubocznych (skór, pierza, wełny, kości, krwi, rogowizny)  i 
odpadów (materiały szczególnego ryzyka). Podstawy certyfikacji produktów zwierzęcych. 

Literatura podstawowa: 

Akty normatywne:  dyrektywy/ustawy/rozporządzenia (EU, PL), normy handlowe EU, normy 
krajowe(PN), europejskie, standardy międzynarodowe (UNECE, ISO, GOST, USDA, 
CodexAlimentarius). 

Literatura dodatkowa: 

Szczepanika Z (red.): Jakość i standaryzacja produktów żywnościowych. SGH 1996. 
Czasopisma fachowe: Wiedza i jakość, Normalizacja,Wiadomości PKN i inne publikacje 
branżowe. 
Food Law Handbook. H.W. Schultz. 1981. The AviPoblishing Company Inc. Westport, 
USA.Standards 
and Standardization. P. Hatto. 2013.Publications Office of the European Union.Private food law 
Governing food chains through contract law, self-regulation, private standards, auditsand 
certification schemes. B.M.J. van der Meulen (ed.). 2011.Wageningen Academic Publishers, The 
Netherlands.  
Interaction of Public and Private Standards in the Food Chain. M Will, D. Guenter. 2007 (2nded). 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – informacyjno-problemowy z wykorzystaniem prezentacji  multimedialnych, ćwiczenia – 
omówienie i analiza standardów na różnych obszarach gospodarczych.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Pytania i zadania sprawdzające wiedzę, umiejętności i kompetencje studenta w zakresie treści 
przedmiotu- ocenianie zgodnie z regulaminem studiów.  

Forma i warunki zaliczenia:   

Egzamin pisemny testowy lub ustny.  

Przedział punktacji (%) 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność studenta/ Forma pracy Obciążenie studenta (godz.) 



stacjonarne niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 10 

Udział w ćwiczeniach  15 10 

Przygotowanie teoretyczne do zajęć i zaliczenia 10 15 

Konsultacje 5 5 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Surowce drobiarskie i możliwości ich wykorzystania 

Nazwa w języku angielskim:  The rawpoultrymaterials andtheir use 

Język wykładowy: Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:  Katedra Metod Hodowlanych i Hodowli Drobiu  

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  drugiego stopnia 

Rok studiów:  I (pierwszy) 

Semestr:  2 (drugi) 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. nzw. Barbara Biesiada-Drzazga 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Prof. nzw. Barbara Biesiada Drzazga, prof. nzw. 
Dorota Banaszewska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie 
studentów do pracy zawodowej, zwłaszcza w 
przemyśle przetwórczym drobiu. Celem 
przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z 
podstawami nowoczesnych technologii przerobu 
surowców drobiarskich, wykorzystaniem tych 
surowców do produkcji żywności wysokiej 
jakości, a także z utylizacją i wykorzystaniem 
odpadów poubojowych pochodzenia 
drobiowego. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Zna metody oceny jaj oraz produktów z mięsa drobiowego i pierza 
gęsiego 

K_W04 

W_02 
Zna czynniki genetyczne i środowiskowe warunkujące jakość jaj i 
surowca rzeźnego drobiowego oraz pierza 

K_W09 

W_03 
Zna zasady pakowania i znakowania jaj oraz mięsa i wyrobów 
drobiowych oraz ma wiedzę z zakresu technologii produkcji 
surowców drobiarskich 

K_W08 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi określić niektóre cechy jakościowe jaj, tłuszczu i mięsa 
drobiowego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii produkcji 

K_U05 
K_U06 

U_02 
Potrafi posługiwać się metodami laboratoryjnymi w diagnozowaniu 
jakości jaj i mięsa drobiowego oraz cech pierza 

K_U06 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Umie zmierzyć się z problemami powstałymi w procesie produkcji 
produktów drobiarskich 

K_K07 



Forma i typy zajęć: Wykład,  ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu chowu i hodowli drobiu 

Treści modułu kształcenia: 

Technologia uboju i obróbki drobiu. Technologia przetworów drobiowych, rodzaje i ich 
charakterystyka. Porównanie wartości rzeźnej drobiu grzebiącego i wodnego. Pakowanie mięsa i 
przetworów drobiowych oraz ich przechowalnictwo. Wartość odżywcza mięsa różnych gatunków 
drobiu i ocena jakości składu tkankowego tuszek. Tłuszcze drobiowe. Charakterystyka 
nowoczesnych linii ubojowych i rozbioru tuszek na przykładzie jednego z zakładów drobiarskich. 
Odpady poubojowe i sposoby ich wykorzystywania i utylizacji. Standaryzacja jaj oraz ich 
konserwowanie i przetwórstwo. Wartość odżywcza jaj i czynniki ją kształtujące. Składniki 
biologicznie aktywne jaj, możliwości ich wyizolowania i wykorzystania. 

Literatura podstawowa: 

Mięso i przetwory drobiowe – pr. zbiorowa pod red. T. Grabowskiego i J. Kijowskiego, 
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004. 

Surowce zwierzęce – ocena i wykorzystanie. Litwińczuk A., Litwińczuk Z., Barłowska J., Florek M. 
2004. PWRiL, Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

Rynek mięsa i jaj – kwartalnik 
Polskie drobiarstwo – miesięcznik 
Gospodarka Mięsna – miesięcznik 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Klasyczne wykłady wspomagane treściami przedstawianymi z wykorzystaniem sprzętu 
audiowizualnego, ćwiczenia praktyczne z wykonywaniem wybranych analiz surowców (mięsa 
drobiowego i jaj). 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Kolokwium, prawidłowość przeprowadzanych analiz, syntetyczne podejście w przygotowywanych 
referatach 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie: na podstawie sumy punktów uzyskanych z : 

Kolokwium – 20 pkt., analizy surowców – 20 pkt., referat – 10 pkt., obecność i aktywność na 
zajęciach – 10 pkt.  

36-39 pkt. – dst., 40-44pkt., dst+, 45-49 pkt. – db, 50-54 pkt. – db+, 55-60 pkt.- bdb. 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Udział w wykładach 30 10 

Udział w ćwiczeniach 15 10 

Udział w konsultacjach 5 10 

Opracowanie projektu 5 5 



Przygotowanie do i udział w 
egzaminie/zaliczeniu 

10 20 

Przygotowanie do zajęć 10 20 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: 
Żywieniowe metody modyfikacji jakości produktów 
zwierzęcych 

Nazwa w języku angielskim:  Nutritional methods of modification of animal products 

Język wykładowy: Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika   

Jednostka realizująca:  Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Drugiego stopnia 

Rok studiów:  II 

Semestr:  3 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. nzw. Alina Janocha 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Prof. nzw. Alina Janocha, dr hab. Anna 
Milczarek, prof. nzw.  Bogusław Olkowski 

Założenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z wpływem żywienia na 
cechy jakościowe oraz właściwości 
prozdrowotne mleka, mięsa, jaj 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Wymienia rodzaje produktów zwierzęcych i definiuje pojęcie jakości tych 
produktów  

K_W05 

W_02 
Wyjaśnia cel modyfikowania składu dawek pokarmowych dla 
poszczególnych gatunków i grup produkcyjnych zwierząt użytkowych   

K_W08 

W_03 
Wie jaki jest wpływ nadmiaru lub niedoboru podstawowych składników 
pokarmowych dawki, rodzaju pasz, dodanego tłuszczu lub dodatków  

K_W10 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Umie wprowadzić odpowiednie  zmiany (system żywienia, rodzaj paszy, 
dodatki paszowe) w żywieniu zwierząt aby poprawić cechy jakościowe 
danego produktu zwierzęcego 

K_U01, K_U03 

U_02 
Umie wskazać wymierne korzyści stosowania danego czynnika 
żywieniowego na jakość otrzymanego produktu zwierzęcego  

K_U05 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość ciągłego śledzenia osiągnięć naukowych z zakresu 
modyfikacji produktów zwierzęcych poprzez odpowiednie żywienie  

K_K01, K_K04, 

K_02 
Rozumie konieczność stałego pogłębiania wiedzy z zakresu żywienia 
zwierząt i ich wpływu na jakość produktów zwierzęcych, zgodnie z 
wymaganiami konsumenta 

K_K06 

Forma i typy zajęć: Wykłady i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy z żywienia zwierząt i oceny pasz. Dodatki paszowe 



Treści modułu kształcenia: 

Rodzaje, produkcja oraz spożycie produktów zwierzęcych w Polsce i na świecie. Pojęcie jakości 
produktów żywnościowych oraz czynniki wpływające na ich jakość. Modyfikowanie składu 
chemicznego mleka poprzez odpowiednie żywienie krów mlecznych. Czynniki żywieniowe 
modyfikujące cechy fizykochemiczne oraz organoleptyczne mięsa wieprzowego, drobiowego, 
wołowiny, jagnięciny. Jakość jaj a żywienie kur niosek. Dodatki paszowe jako czynniki kształtujące 
cechy jakościowe produktów zwierzęcych. Wpływ żywienia na jakość produktów odzwierzęcych w 
aspekcie bezpieczeństwa żywności. 

Literatura podstawowa: 

Litwińczuk Z., 2004 – Surowce zwierzęce, ocena i wykorzystanie. PWRiL Warszawa 
Grabowski T., Kijowski J., 2004 – Mięso i przetwory drobiowe. Żywność, jakość, higiena, technologia. 
WN-T Warszawa 
Praca zbiorowa 2013. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo t. 1, 2, 3, PWN Warszawa 
Świderski F., 2009. Żywność wygodna i funkcjonalna WNT Warszawa 

Literatura dodatkowa: 

Polskie Drobiarstwo, Indyk Polski, Hodowla Trzody Chlewnej, Hodowla Bydła, Przegląd Hodowlany 
Artykuły naukowe 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany środkami multimedialnymi z elementami dyskusji 

Ćwiczenia z wykorzystaniem komputerów, laboratorium  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
następuje na zaliczeniu na ocenę (studia stacjonarne i niestacjonarne) 

Forma i warunki zaliczenia: 

Studia stacjonarne 
Treści wykładowe włączone do zaliczenia ćwiczeń.  
Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę. Ocena końcowa z ćwiczeń ustalona na podstawie obecności, ocen 
cząstkowych z 1 kolokwium teoretycznego oraz 1 prezentacji w formie multimedialnej na zadany temat  
Studia niestacjonarne 
Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę. Ocena końcowa z ćwiczeń ustalona na podstawie obecności, ocen 
cząstkowych z 1 kolokwium teoretycznego oraz 1 prezentacji w formie multimedialnej na zadany temat  
Egzamin w formie ustnej lub pisemnej  
Warunek zaliczenia to uzyskanie co najmniej 51% ogólnej liczby punktów ze wszystkich form zaliczenia 
Kryterium oceny 
91-100% - 5,0; 81-90% - 4,5; 71-80% - 4,0; 61-70% - 3,5;  51-60% - 3,0; 50 – 0% - 2,0 

Bilans punktów ECTS: 

Forma pracy/Aktywność studenta 
Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 10 

Udział w ćwiczeniach 15 10 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 10 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 7 13 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 3 7 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 



 
 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Genetyczne uwarunkowania produkcji mięsa i mleka 

Nazwa w języku angielskim:   Genetic determinants of meat and milk production 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:  Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Oceny Mięsa 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   Drugiego stopnia 

Rok studiów:  II 

Semestr:  III 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  
Prof. nzw. Halina Sieczkowska, prof. nzw. 
Grażyna Niedziałek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  

Prof. nzw. Halina Sieczkowska 
Prof. nzw. Andrzej Zybert 
dr. inż. Krystian Tarczyński 
prof. nzw. Grażyna Niedziałek 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom 
podstawowych wiadomości z 
zakresuuwarunkowań produkcji mięsa i mleka 
na poziomie genetycznym. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego/ 
specjalnościowego  WIEDZA 

W01 
Student zna podstawowe nurty badawcze w obrębie genomiki 
świń i bydła 

K_W07 

W02 
Student posiada rozszerzoną wiedzę na temat 
biochemicznych i genetycznych procesów kontrolujących 
jakość wieprzowiny i wołowiny 

K_W07 

W03 
Student zapoznał się z molekularnymi i komórkowymi 
mechanizmami miogenezy i adipogenezy 

K_W07 

W04 
Student zapoznał się z wykorzystaniem najnowszych 
osiągnięć genetyki molekularnej w programach hodowlanych 
świń oraz bydła mlecznego i mięsnego 

K_W04 K_W07 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 
Student potrafi umiejętnie interpretować pojęcia 
wykorzystywane w genomice bydła i świń związane z 
uwarunkowaniami genetycznymi mięsa i mleka 

K_U01 

U02 
Student potrafi oraz posiada umiejętność doboru technik 
badawczych i analiz stosowanych w badaniach z zakresu 
genetyki molekularnej bydła i świń 

K_U06 

U03 
Student zapoznał się z charakterystyką polimorfizmu genów 
kandydujących oraz jego związkiem z cechami jakości tuszy i 
mięsa tak wieprzowego, jak i wołowego 

K_U06 



 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 
Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego 
kształcenia. 

K_K01 

K02 
Potrafi formułować pytania i opinie na temat uwarunkowań 
genetycznych mięsa i mleka 

K_K07 

Forma i typy zajęć: Wykłady, ćwiczenia  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Genetyka zwierząt, fizjologia zwierząt, diagnostyka genetyczna, chów i hodowla trzody chlewnej, 
chów i hodowla bydła 

Treści modułu kształcenia: 

Podstawowe pojęcia wykorzystywane w genomice bydła i świń związane z uwarunkowaniami 
genetycznymi mięsa i mleka, Podstawowe nurty badawcze w obrębie genomiki świń i bydła, 
Techniki badawcze z zakresu genetyki molekularnej świń i bydła, Molekularne i komórkowe 
mechanizmy miogenezy i adipogenezy, Biochemiczne i genetyczne procesy kontrolujące jakość 
wieprzowiny i wołowiny, Polimorfizm wybranych genów kandydujących i jego związek z cechami 
jakości tuszy i mięsa tak wieprzowego, jak i wołowego, Wykorzystanie osiągnięć genetyki 
molekularnej w programach hodowlanych świń na świecie, Wykorzystanie osiągnięć genetyki 
molekularnej w programach hodowlanych bydła mlecznego i mięsnego na świecie 

Literatura podstawowa: 

Świtoński M., 2004. Postępy genetyki molekularnej bydła i trzody chlewnej. AR -Poznań 

Zwierzchowski L., Świtoński M. 2009. Genomika bydła i świni. UP w Poznaniu 

Literatura dodatkowa: 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnym,  

Ćwiczenia -  treści teoretyczne wspomagane technikami multimedialnymi, filmami wideo 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W01, W02, W03, W04, U01, U02, U03 sprawdzane będą na kolokwium zaliczającym 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

co najwyżej 2 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach, 
zaliczone  1 kolokwium z ćwiczeń na ocenę pozytywną zgodnie z przyjmowaną skalą ocen 
zaliczone kolokwium z części wykładowej na oceny pozytywne zgodnie z przyjmowaną skalą 
ocen 

       Forma zaliczeń kolokwium: test uzupełnień  

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 10 

Udział w ćwiczeniach 15 10 



Udział w konsultacjach 5 5 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 5 10 

Samodzielne przygotowanie się do 
końcowego zaliczenia przedmiotu 

10 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: 
Pozażywieniowe czynniki środowiska wpływające na 
jakość produktów zwierzęcych 

Nazwa w języku angielskim:  
The over nutritional the of environment influencing on quality of 
animal products factors 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika  

Jednostka realizująca:   Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:   Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   Prof. nzw. Krzysztof Młynek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 

Prof. nzw. K. Młynek, prof. nzw. B. Biesiada-
Drzazga, prof. nzw. D. Banaszewska, prof. nzw. 
A. Zybert, prof. nzw. R. Niedziółka, dr inż. E. 
Horoszewicz, dr inż. E. Salamończyk, dr inż. K. 
Tarczyński  

Założenia i cele przedmiotu 

Celem jest zdobycie wiedzy dotyczącej 

czynników środowiskowych wpływających na 

poprawę jakości surowców i produktów 

zwierzęcych.    

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Zna metody oceny surowców zwierzęcych, aktualną klasyfikację 
zwierząt rzeźnych, mleka, jaj, wełny i skór. 

K_W01 

W_02 
Ma wiedzę z zakresu czynników środowiskowych wpływających na 
jakość surowców oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.  

K_W02 

W_03 

Zna wymagania sanitarne obowiązujące w zakładach 

produkcyjnych. Poznał i rozumie przemiany zachodzące w 

surowcach i produktach zwierzęcych związane z kształtowaniem się 

ich cech jakościowych.  

K_W03 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi wskazać najważniejsze czynniki decydujące o jakości 
surowców i produktów zwierzęcych.  

K_U01 

U_02 
Potrafi przy pomocy metod laboratoryjnych określić jakość surowców 
i ocenić ich przydatność do przetwórstwa . 

K_U02 

U_03 

Umie wykorzystać normy i rozporządzenia w celu określenia 

poziomu standardów produkcji surowców zwierzęcych. Umie (w 

obrębie obowiązującego prawa)określić i dostosować warunki  w 

kontekście spełniania norm jakościowych.  

K_U03 



 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Potrafi odpowiedzialnie myśleć i dostrzega czynniki, które istotnie 

wpływają na bezpieczeństwo żywności.  
K_K01, K_K02 

K_02 
Dostrzega potrzeby zapewnienia zwierzętom dobrostanu i potrafi 
ocenić jego wpływ na   proces produkcji zwierzęcej. 

K_K03 

Forma i typy zajęć: 
 
Wykład, ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych pojęć z hodowli zwierząt, oceny produktów pochodzenia zwierzęcego 

Treści modułu kształcenia: 

Produkty zwierzęce (mięso, mleko, jaja, miód) jako żywność bezpieczna zdrowotnie. Klasyfikacja 

poza żywieniowych czynników środowiskowych wpływających na jakość mięsa, mleka i jaj. 

Czynniki środowiskowe i stresowe jako źródło odchyleń jakościowych produktów zwierzęcych. 

Warunki utrzymania zwierząt. Zasady skupu zwierząt rzeźnych oraz pozostałych surowców 

pochodzenia zwierzęcego. Przed ubojowy obrót trzody chlewnej, bydła, owiec i drobiu. 

Technologia uboju i organizacja uboju zwierząt (oszałamianie, wykrwawianie). Wpływ 

poubojowego postępowania z tuszami na jakość i możliwość wykorzystania mięsa. Właściwości 

prozdrowotne mięsa owczego możliwości ich kształtowania. Czynniki związane z technologią 

pozyskiwania mleka surowego. Wpływ przechowywania, transportu, odbioru i przechowywania w 

zakładach mleczarskich. Warunki środowiskowe w chowie kur nieśnych (mikroklimat, ściółka, 

wentylacja).Czynniki środowiskowe mające wpływ na jakość stan mikrobiologiczny jaj oraz ich 

przetworów. Czynniki decydujące o wartości pierza, wełny i skór. Zmiany jakościowe produktów 

zwierzęcych pod wpływem przechowywania. Czynniki kształtujące jakość ryb i produktów 

rybnych (transport, przetrzymywanie ryb w wodzie, sposób połowu ryb i obróbka ryb).Charakter i 

intensywność reakcji przebiegających w mięśniach w okresie od złowienia do przerobu lub 

konsumpcji. Czynniki kształtujące jakość miodu takie jak; temperatura, typ miodu, 

przechowywanie i dojrzałość. Wymagania sanitarne w zakładach mięsnych, drobiarskich i 

mleczarskich. Transport surowców i przetworów mięsnych. Wpływ temperatury na rozwój 

drobnoustrojów i przemiany biochemiczne produktów zwierzęcych. Czystość mikrobiologiczna 

powietrza w zakładach mięsnych. Zmiany biochemiczne w surowcach i produktach zwierzęcych 

jako konsekwencje nieodpowiednich warunków środowiskowych. Czynniki wpływające na jakość 

ekologicznych produktów zwierzęcych.  

Literatura podstawowa: 

1. Flaczyk E., Górecka D., Kołczak J. Towaroznawstwo surowców pochodzenia zwierzęcego. 
Wyd. UP Poznań, 2011. 

2. Kołacz R., Dobrzański Z.  Higiena i dobrostan zwierząt hodowlanych. Wyd. UP Wrocław, 
2006. 

3. Litwińczuk Z (red.) Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych. 
Wyd. UP Lublin, 2011. 

4. Lipiński M. Bioinżynieria produkcji mleka surowego. Wyd. UP Poznań, 2010. 

Literatura dodatkowa: 

1. Adamczyk W. Ekologia wyrobów. Wyd. PWE, W-wa 2004. 
2. Jurczak M. Towaroznawstwo produktów zwierzęcych. Ocena jakości mięsa. Wyd. SGGW 

W-wa, 2004.  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 



Wykład: metoda przekazywania treści programowych 

Ćwiczenia; metoda przekazywania treści programowych z wykorzystaniem prezentacji 
multimedialnych i wykonywanie zadań praktycznych, tj. (opis, objaśnienie, dyskusja ,ćwiczenia). 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia studenta to zaliczenie pisemne. Weryfikacja efektów 
kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności następuje na kolokwium z ćwiczeń. Weryfikacja 
efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych następuje na 
egzaminie.  

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:  
uzyskanie łącznie co najmniej 51% ogólnej liczby punktów ze wszystkich form zaliczenia. 
 

Przedział punktacji 
(%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 
Elementy i ich waga mająca wpływ na ocenę końcową: 
Kolokwium 25pkt. 
Zaliczenie końcowe 25pkt. 
Dwie poprawy obu kolokwiów w trakcie zajęć w semestrze. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym: 35 25 

Udział w wykładach 15 10 

Udział w ćwiczeniach 15 10 

Udział w konsultacjach 5 5 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy, w tym: 15 25 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 5 5 

Samodzielne wykonanie projektu, 
sprawozdanie, inne… 

- - 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 5 10 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na 
egzaminie 

5 10 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Przetwórstwo ryb i owoców morza 

Nazwa w języku angielskim:  The fish's processing and the fruit of sea 

Język wykładowy: Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika  

Jednostka realizująca:  
Katedra Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy, 
Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, Wydział przyrodniczy 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  drugiego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  trzeci 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr inż. Elżbieta Horoszewicz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Prof. nzw. Roman Niedziółka, dr inż. Elżbieta 
Horoszewicz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z wybranymi elementami 
przetwórstwa surowców pochodzenia 
morskiego, co w konsekwencji winno pozwolić 
na wykonanie zadań w produkcji i dalsze 
doskonalenie zawodowe 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Posiada wiedzę z zakresu oceny surowców pochodzenia morskiego 
oraz obrotu produktami 

K_W08, K_W09 

W_02 
Rozumie konieczność utrzymania bioróżnorodności środowiska 
morskiego i konieczności restytucji ginących gatunków 

K_W12 

W_03 Ma wiedzę z zakresu procesów rozwoju organizmów morskich K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Posiada umiejętność realizacji technik i technologii stosowanych w 
przetwórstwie ryb i skorupiaków w celu określenia jakości tych 
produktów 

K_U05, K_U06 

U_02 
Ma umiejętność przeprowadzania podstawowych procedur 
związanych z produkcją przetworów z ryb i owoców morza opartych 
na analizie sensorycznej. 

K_U04, K_U05, 
K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Potrafi określić oddziaływanie produkcji żywności pochodzenia 
morskiego na środowisko 

K_K04 

K_02 Potrafi rozwiązywać problemy powstałe podczas procesu produkcji K_K06, K_K07 

Forma i typy zajęć:  wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia terenowe 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw anatomii i fizjologii zwierząt oraz podstaw genetyki populacji i dziedziczenia 
cech. 

Treści modułu kształcenia: 



Znaczenie przetwórstwa rybnego. Mięso ryb i skorupiaków – jego właściwości zdrowotne. Gatunki 

ryb i skorupiaków wykorzystywanych w przemyśle. Procesy technologiczne stosowane w 

przetwórstwie ryb i skorupiaków (chłodzenie, mrożenie, marynowanie, solenie, wędzenie). 

Konserwy rybne. Chityna i chitozyn – występowanie, właściwości, zastosowanie. Produkty 

uboczne przemysły rybnego. Sposoby chowu i połowu ryb i skorupiaków, transport. Przemiany w 

mięsie ryb i skorupiaków po złowieniu. Badanie świeżości mięsa ryb i skorupiaków metody oceny 

wartości użytkowej surowca. Kryteria oceny świeżości – skażenie pasożytami i wskaźniki 

sensoryczne. Obróbka wstępna surowca (mycie, odłuszczanie, porcjowanie). Praktyka 

patroszenia i filetowania ryb. Higiena produkcji i zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego 

żywności pochodzenia morskiego. 

Literatura podstawowa: 

1. Litwińczuk Z (red.) Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych. 
Wyd. UP Lublin, 2011. 

2. Sikorski Z. E. – Ryby i bezkręgowce morskie. WNT 2004.  
3. Sikorski Z. E. – Morskie surowce żywnościowe WNT W-wa 1992 

Literatura dodatkowa: 

1. Magazyn Przemysłu Rybnego 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia wspomagane technikami 
multimedialnymi, zajęcia w terenie. Przygotowanie projektu owczarni według ustalonych założeń. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Kolokwium pisemne, uczestnictwo w zajęciach praktycznych 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową 
Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Kolokwium pisemne 

Weryfikacja efektów 
kształcenia w zakresie 
wiedzy, umiejętności 
następuje na kolokwium 

K_W08, K_W09, K_W12, 
K_W06 

Zajęcia praktyczne 

Weryfikacja efektów 
kształcenia w zakresie 
umiejętności i kompetencji 
następuje podczas oceny 
surowców pochodzenia 
morskiego 

K_U04, K_U05, K_U08, 
K_K06, K_K07 

 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: uczestnictwo w ćwiczeniach i uzyskanie, co najmniej 
51% punktów ze wszystkich form zaliczenia. 
 

Przedział punktacji 
(%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Sposób uzyskania punktów: 
1. pierwsze kolokwium: 15 pkt. 
2. drugie kolokwium: 15 pkt. 
3. zajęcia praktyczne 20 pkt. 
4. Zaliczenie: 50 pkt. 



Poprawy: zgodnie z regulaminem studiów 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność studenta 
Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym   

Udział w wykładach 15 10 

Udział w ćwiczeniach 15 10 

Udział w konsultacjach 5 5 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy, w tym:   

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 5 10 

Samodzielne wykonanie projektu, sprawozdania, 
inne 

  

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 5 10 

Przygotowanie do egzaminu i obecność na 
egzaminie 

5 5 

3. Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 2 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Opakowania i znakowanie żywności 

Nazwa w języku angielskim:  Packaging and labeling of food 

Język wykładowy: Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Zootechnika 

Jednostka realizująca:   Katedra Hodowli Bydła, Owiec i Oceny Mleka 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  drugiego stopnia 

Rok studiów:   2 

Semestr:  3 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr inż. Ewa Salamończyk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr inż. Ewa Salamończyk 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów 
z rodzajami opakowań, systemami pakowania 
i zasadami znakowania żywności. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna definicję i funkcje opakowań.  K_W08 

W_02 Zna rodzaje opakowań do żywności.  K_W08 

W_03 
Ma wiedzę dotyczącą wpływu systemów pakowania na jakość, 

trwałość i bezpieczeństwo żywności. 
K_W08 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi sklasyfikować opakowania przeznaczone do pakowania 

żywności. 
K_U04 

U_02 
Potrafi wymienić podstawowe informacje, które powinny znaleźć się 

na etykiecie opakowania. 
K_U04 

U_03 
Potrafi ocenić prawidłowość oznakowania środka spożywczego 

opakowanego. 
K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Rozumie znaczenie prawidłowego oznakowania dla bezpieczeństwa 

żywności 
K_K04,  

K_02 Docenia marketingową rolę opakowania K_K06,  

K_03 
Zna zasób własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego kształcenia 

K_K01 

Forma i typy zajęć:  wykłady, ćwiczenia, konsultacje 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących obrotu produktami pochodzenia zwierzęcego i 
przetwórstwa oraz systemów kontroli jakości i prawa żywnościowego. 

Treści modułu kształcenia: 

Ogólne zasady prawa żywnościowego Unii Europejskiej i prawa żywnościowego w Polsce. Pojęcie 



jakości żywności. 
Definicja i funkcje opakowań. Klasyfikacja opakowań. Wymagania stawiane opakowaniom do 
żywności. Trendy światowe stosowania określonych materiałów opakowaniowych do żywności i 
wykorzystanie zużytych opakowań. 
Porównanie ogólnych właściwości różnych grup materiałowych stosowanych na opakowania 
żywności. Wpływ określonych systemów pakowania żywności na jakość, trwałość i 
bezpieczeństwo. Analiza jakości opakowań, badanie oddziaływań produkt-opakowanie. 
Inteligentne i aktywne opakowania żywności. Historia etykiety. Aktualne zasady znakowania 
środków spożywczych. Praktyczne aspekty znakowania. Techniki znakowania żywności. 
Bezpieczne nadruki na opakowaniach żywnościowych. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne 
dotyczące żywności. Problemy znakowania środków spożywczych (składniki, teksty obowiązkowe, 
treści niedozwolone). Substancje dodatkowe w żywności. Wskazane Dzienne Spożycie. 
Prezentacje dotyczące wybranych produktów i ich opakowań. Ocena prawidłowości oznakowania 
środków spożywczych. 

Literatura podstawowa: 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 1169/2011 z 25 października 
2011 r. w sprawie przekazania konsumentom informacji na temat żywności. 

2. F. Świderski, B. Waszkiewicz-Robak, Towaroznawstwo żywności przetworzonej z 
elementami technologii. SGGW Warszawa 2010 

3. D. Kołożyn-Krajewska, T. Sikora,  Towaroznawstwo żywności. WSiP Warszawa 2004 
4. B. Gulbicka, Bezpieczeństwo żywności w Polsce. Studiai Monografie 143, IERiGŻ-PIB 

Warszawa 2008 

5. B. Czerniawski, J. Michniewicz,  Opakowania żywności. Agro Food Technology. 1998 
6. M. Grochowska, 2007 – Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz do ustawy oraz 

przepisów wspólnotowych. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Gdańsk. 
7. Z. Cichoń, 1996 - Nowoczesne opakowalnictwo żywności. Akademia Ekonomiczna 

w Krakowie, Ossolineum, Wrocław. 
8. A. Korzeniowski, Innowacje w opakowalnictwie. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu 2011  

Literatura dodatkowa: 

9. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz.914 z późn. zm.)  

10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie 

znakowania środków spożywczych ( Dz. U. Nr 137 z 2007r. poz. 966 ze zmianami). 

11. www.opakowania.com.pl 

12. www.gis.gov.pl 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. Przykłady opakowań środków 

spożywczych i etykiety. Praca w grupach dotycząca: 1) oceny jakości żywności przez pryzmat 

opakowania; 2) analizy oznakowania opakowanych środków spożywczych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 - W_03, U_01 – U_03, K_01 – K_03 są sprawdzane na kolokwium pisemnych. 

Efekt U_03 jest oceniany na zajęciach podczas indywidualnej oceny wybranego opakowanego 

produktu spożywczego tzw.: „Karty produktu” (praca pisemna). 

Forma i warunki zaliczenia: 

http://www.opakowania.pl/
http://www.gis.gov.pl/


Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: spełnienie każdego z niżej opisanych warunków: 
1. uzyskanie co najmniej 51% pkt. z kolokwium, 
2. uzyskanie co najmniej 51% pkt. z „Karty produktu”, 
3. uzyskanie łącznie co najmniej 51% pkt. z dwóch poprzednich form zaliczenia. 
 

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 
Poprawy :  według Regulaminu Studiów 

Bilans punktów ECTS*: 

 stacjonarne niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 godz. 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach 15 godz. 10 godz. 

Konsultacje 5 godz. 5 godz. 

Przygotowanie własne do zaliczenia 35 godz. 45 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 70 godz. 70 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 2 2 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


