
 

D. Moduły przedmiotowe specjalnościowe: 
 

D2. Specjalność: Ocena i wykorzystanie produktów 

zwierzęcych 

 

1 Maszyny i urządzenia w przetwórstwie produktów zwierzęcych  

2 Ocena i wykorzystanie produktów drobiarskich  

3 Ocena i   wykorzystanie mięsa  

4 Ocena i wykorzystanie mleka 

5 Przechowalnictwo i konserwacja produktów zwierzęcych  

6 Rynek produktów żywnościowych 

7 Produkty od małych przeżuwaczy 

8 Kontrola jakości surowców  

9 Higiena surowców  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 
 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Maszyny i urządzenia w przetwórstwie produktów 
zwierzęcych 

Nazwa w języku angielskim:  Machines and equipment in the processing of animal products 

Język wykładowy:   Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Zootechnika 

Jednostka realizująca:   Zakład Agrometeorologii i Inżynierii Rolniczej 

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

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

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Szósty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. nzw. Jan Woliński 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Prof. nzw. Jan Woliński, dr inż. K. Kapela 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie z budową, zasadami działania 
warunkami eksploatacji urządzeń stosowanych 
w mleczarstwie uboju trzody chlewnej, bydła i 
drobiu, linii technologicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem ich zadań w produkcji i 
przetwarzaniu żywności. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę z zakresu przydatności podstawowych surowców 
żywnościowych pochodzenia zwierzęcego w aspekcie ich 
przetwórstwa 

K_W01 

W_02 
Zna maszyny, urządzenia oraz technologie i metody wstępnego 
przetwarzania surowców żywnościowych pochodzenia zwierzęcego 
oraz przepisy BHP. 

K_W03,  
K_W04 

W_03 
Zna podstawowe metody i techniki bioinżynieryjne stosowane w 
przetwórstwie żywności pochodzenia zwierzęcego. 

K_W07 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Umie analizować czynniki kształtujące przydatność i jakość surowców 
zwierzęcych w przetwórstwie. 

K_U01 

U_02 
Potrafi zaplanować i wykorzystać technologie wstępnego 
przetwarzania głównych surowców pochodzenia zwierzęcego. 

K_U03 

U_03 
Potrafi wykorzystać zdobyta wiedzę specjalizacyjną do rozwiązywania 
zadań inżynierskich. 

K_U05 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Rozwiązuje problemy związane z przetwórstwem żywności i jego 
jakością. Jest świadomy ryzyka wynikającego ze specyfiki 
przetwarzania żywności pochodzenia zwierzęcego. Potrafi przewidzieć 
i określić skutki środowiskowe, zdrowotne i społeczne takiej 
działalności.  

K_K08,  
K_K09 



K_02 
Jest przygotowany do planowania procesów wstępnego przetwarzania 
surowców zwierzęcych na cele żywnościowe. 

K_K11 

Forma i typy zajęć:  Wykład, ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw fizyki, rysunku technicznego, towaroznawstwa surowców zwierzęcych 

Treści modułu kształcenia: 

Ubój – organizacja i urządzenia do obróbki poubojowej. Urządzenia techniczne służące do 
peklowaniu mięsa. Zmechanizowane linie służące do przygotowania i pakowania mięsa, wędlin i 
konserw. Maszyny do rozdrabniania mięsa. Urządzenia nadziewające. Urządzenia do obróbki 
termicznej mięsa  Maszyny i urządzenia techniczne używane przy topieniu tłuszczów. Urządzenia 
do przerobu skór surowych, kości, szczeciny i rogowizny.. Podstawy rysunku technicznego i 
materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach przemysłu spożywczego. 
Typowe części maszyn przemysłu spożywczego. Aparatura kontrolno-pomiarowa. Sprężarki i 
wentylatory stosowane w przemyśle spożywczym Urządzenia transportu wewnętrznego w 
zakładach przemysłu spożywczego Pompy i filtry stosowane w przemyśle spożywczym. 
Urządzenia do mycia i dezynfekcji stosowane w zakładach mleczarskich. Urządzenia chłodnicze w 
przemyśle mleczarskim. Urządzenia do pasteryzacji i homogenizacji mleka. Urządzenia do 
produkcji mleka o przedłużonej trwałości. Urządzenia do produkcji serów topionych. Urządzenia 
do czyszczenia i obróbki jelit i żołądków. Urządzenia do segregacji jaj Urządzenia wodociągowe w 
zakładach przemysłu spożywczego. Urządzenia do schładzania i odbioru mleka i udoju 
Charakterystyka zakładów mleczarskich. Urządzenia techniczne do produkcji mleka spożywczego. 
Urządzenia techniczne używane w produkcji śmietanki i śmietany. Urządzenia techniczne 
stosowane w produkcji masła Urządzenia techniczne stosowane w produkcji serów. Urządzenia 
techniczne stosowane w produkcji koncentratów mlecznych. 

Literatura podstawowa: 

Brochowski L.: 1995. Technika przetwórstwa mięsnego. WSiP Warszawa 
Knyszewski J., 2003 Maszyny i urządzenia przemysłu żywnościowego. Wyd. Politechniki 
Gdańskiej, Gdańsk   
Kaleta A., Wojdalski J.(red.), 2008. Przetwórstwo rolno-spożywcze. Wybrane zagadnienia 
inżynieryjno-produkcyjne i energetyczne. Wyd. SGGW, Warszawa 
Maciejewski W.: 1988. Aparatura i urządzenia techniczne w przemyśle mięsnym. WSiP Warszawa 
Obrusiewicz T.: 1994. Mleczarstwo cz. I i II. WSiP Warszawa  
Pisula A., Pośpiech E.: 2011 Mięso – podstawy nauki i technologii. Wydawnictwo SGGW. 
Warszawa  
Popko H.:1988. Maszyny przemysłu spożywczego. Przemysł mleczarski. Wydawnictwo 
Politechniki Lubelskiej. 
Popko H., Popko R.:1988. Maszyny przemysłu spożywczego. Przemysł mięsny cz. I i II. 
Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej 

Literatura dodatkowa: 

Wojdalski J., Domagała A., Kaleta A., Janus P., Energia i jej użytkowanie w przemyśle rolno – 
spożywczym. Wyd. SGGW, Warszawa 1998. 6 
Kiczuk T., Katalog maszyn i urządzeń dla przetwórstwa rolno – spożywczego. Agrolinia. Wyd. 
Fundusz Współpracy, Warszawa 1998. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady z użyciem środków audiowizualnych, ćwiczenia laboratoryjne,  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Dwa sprawdziany, zaliczenie sprawdzianów cząstkowych 



Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia – uzyskanie co najmniej 5,1 punktu (51%) z każdego 
zaliczenia,  

Przedział 
punktacji 

0-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

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

(W01, W02, W03, U01, U02, U03) 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 st. stacjonarne st. niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 10 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych i 
terenowych 

15 10 

Udział w konsultacjach 10 10 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 15 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 15 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 10 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Ocena i wykorzystanie produktów drobiarskich 

Nazwa w języku angielskim:  Evaluation and use of poultry products 

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):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  III  

Semestr:  6  

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga prof. nadzw. 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga prof. nadzw.,  
Dr hab. Dorota Banaszewska, prof. nadzw. 

Założenia i cele przedmiotu: 

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie 
słuchaczy do pracy zawodowej związanej z 
produkcją żywności pochodzenia drobiowego. 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
wybranymi cechami zewnętrznymi, wewnętrznymi i 
jakościowymi produktów drobiarskich oraz podstaw 
technologii przetwórstwa mięsnego i jajczarskiego. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna zagadnienia związane z wytwarzaniem żywności pochodzenia 
drobiarskiego. 

K_W08 

W_02 
Zna zagadnienia związane z oceną i higieną produkcji jaj spożywczych 
kurzych i mięsa różnych gatunków drobiu. 

K_W09 

W_03 
Ma podstawową wiedzę z zakresu przechowalnictwa jaj spożywczych i 
konserwacji mięsa drobiowego. 

K_W09 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi posługiwać się niektórymi metodami laboratoryjnymi służącymi 
ocenie jakości produktów pochodzenia drobiowego. 

K_U13 
K_U14 

U_02 
Potrafi ocenić cechy organoleptyczne i niektóre fizykochemiczne jaj i 
mięsa drobiowego. 

K_U14 

U_03 Potrafi oszacować wydajność rzeźną różnych gatunków drobiu rzeźnego. K_U15 

U_04 
Potrafi nawiązać i podtrzymać współpracę z fermami drobiu rzeźnego i kur 
niosek, zakładami wylęgu drobiu oraz producentami i przetwórcami 
surowców drobiarskich. 

K_U01 
K_U12 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się w dobie zmieniających się 
uwarunkowań produkcji drobiarskiej. 

K_K10 

K_02 
Ma świadomość odpowiedzialności za jakość produktów pochodzenia 
drobiarskiego 

K_K08 

Forma i typy zajęć: 
studia stacjonarne: wykład (30 godz.), ćwiczenia (30 godz.); studia 
niestacjonarne: wykład (10 godz.), ćwiczenia (30 godz.) 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu chowu drobiu 

Treści modułu kształcenia: 

Ocena jakości cech zewnętrznych i wewnętrznych jaj kurzych, gęsich, kaczych i przepiórczych. 
Normalizacja jaj. Podstawy przetwórstwa jaj. Przetwory jajowe mrożone i suszone. Klasyfikacja 
jakościowa tuszek. Podstawy technologii przetwórstwa mięsnego. Charakterystyka podstawowych 
wyróżników jakości organoleptycznej i właściwości fizykochemicznych mięśni. Cechy pierza 
pełnowartościowego oraz wady pierza. Podaż i obrót pierzem gęsim w Polsce i na świecie. 

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. 

Nowe trendy w hodowli i produkcji kur – R. Gilewski, A. Janocha, G. Tomczyk, S. Wężyk, Oficyna 
Wydawnicza „Hoża”, Warszawa, 2010. 

Literatura dodatkowa: 

Rynek mięsa i jaj – kwartalnik 
Polskie drobiarstwo – miesięcznik 
Wiadomości drobiarskie - kwartalnik 

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: 

Oceny z kolokwium, prawidłowość przeprowadzanych analiz, dyskusja. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie - na podstawie obecności i aktywności na zajęciach (8 pkt.), kolokwium x2(15 pkt. x2 =30 pkt)  

samodzielne analizy  (12 pkt.). Ocena końcowa – suma uzyskanych punktów na 50 możliwych: 

30-34 pkt. dostateczny; 

35-38 pkt. dostateczny plus; 

39-43 pkt. dobry; 

44-47 pkt. dobry plus 

48-50 pkt. bardzo dobry. 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Udział w wykładach 30 10 

Samodzielne przygotowanie się do wykładów  10 20 

Udział w ćwiczeniach 30 30 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 15 

Udział w konsultacjach  5 5 



Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 5 10 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 10 10 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Ocena i wykorzystanie mięsa 

Nazwa w języku angielskim:   Estimating and utilization of meat  

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:  ZHTCH i OM 

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

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

Rok studiów:  III 

Semestr:  VI 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Prof. nzw. Andrzej Zybert 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  
Prof. nzw. Halina Sieczkowska 
Prof. nzw. Andrzej Zybert 
dr. inż. Krystian Tarczyński 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom 
podstawowych wiadomości z zakresu stanu jakościowego  
surowca rzeźnego i rynku mięsa w Polsce na tle danych 
europejskich i produkcji światowej, jakości mięsa 
surowego i jego przydatności technologicznej, z zakresu 
metod diagnozowania odchyleń jakościowych mięsa, jego 
uwarunkowań genetycznych i środowiskowych, 
możliwości zapobiegania ich występowaniu oraz 
wykorzystanie w przetwórstwie w produkcji gotowego 
wyrobu. Przedmiotem nauczania są również ogólne 
zasady produkcji wyrobów wędliniarskich z 
wykorzystaniem dodatków funkcjonalnych oraz zasady 
sensorycznej i instrumentalnej gotowego produktu. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Student zna definicję mięsa oraz  jego jakości jak również posiada wiedzę 
w zakresie podstawowych odchyleń jakości mięsa i metod ich 
diagnozowania 

K_W09, K_W18 

W_02 
Student posiada wiedzę na temat uwarunkowań środowiskowych i 
genetycznych występowania odchyleń jakościowych mięsa, możliwości 
wykorzystania mięsa wadliwego w przetwórstwie i metod jego uzdatniania 

K_W18 

W_03 
Student zna metody uboju zwierząt rzeźnych, zasady i etapy 
postępowania poubojowego w szczególności rozbioru przemysłowego 
tusz i wykrawania mięsa 

K_W09 

W_04 
Posiada wiedzę na temat metabolizmu poubojowego w mięsie (przemian 
egzo i endogennych w mięsie) oraz kształtowania się podstawowych 
wyróżników fizyko-chemicznych mięsa 

K_W09, K_W12 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student potrafi wycenić wartość tusz zgodnie z systemem premiowania 
dostawców surowca rzeźnego przez przemysł mięsny, uwzględniający 
wagę bitą ciepłą (wbc) i mięsność oraz masę tuszy ciepłej i mięsność 

K_U01 

U_02 

Student posiada umiejętność interpretacji właściwości sensorycznych i 
fizykochemicznych mięsa. Potrafi określić i dokonać pomiaru wybranych 
cech jakości mięsa surowego (czerwonego, białego):pH, jasność barwy, 
EC, wyciek naturalny, WHC 

K_U13 



U_03 

Student potrafi określić wskaźnik wydajności technologicznej mięsa 
peklowanego w procesie parzenia (TY) oraz określić wydajność mięsa 
kulinarnego w obróbce termicznej (pieczenie, smażenie, grillowania). 
Potrafi ocenić metodą sensoryczną i instrumentalną jakość gotowego 
produktu 

K_U13 

U_04 
Posiada umiejętność diagnozowania mięsa wadliwego wykorzystując 
metody obiektywne i sensoryczne. Potrafi rozpoznać podstawowe wady 
mięsa 

K_U16 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia 
poprzez wprowadzanie nowych treści zgodnie z tendencjami 
współczesnych osiągnięć nauki 

K_K01, K_K10  

K_02 

Potrafi formułować pytania i opinie na temat  zdobytych wiadomości z 
zakresu stanu jakościowego surowca rzeźnego i rynku mięsa w Polsce na 
tle danych europejskich i światowych,  metod diagnozowania odchyleń 
jakościowych mięsa i jego uwarunkowań oraz najnowocześniejszych 
metod oceny gotowego produktu 

K_K03 

Forma i typy zajęć: 
wykłady (30 godz. studia stacjonarne, 10 godz. studia niestacjonarne), ćwiczenia (30 
godz. studia stacjonarne, 40 godz. studia niestacjonarne) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość biochemii zwierząt, anatomii i fizjologii zwierząt, żywienia zwierząt, Hodowli bydła, trzody chlewnej drobiu 
i owiec.  

Treści modułu kształcenia: 

Stan jakościowy surowca rzeźnego. Aparatura pomiarowa do oceny mięsności zgodnie z systemem EUROP. 
Systemy rozliczeń z producentami surowca rzeźnego w Polsce i wybranych krajach UE; Rynek mięsny w Polsce, 
wybranych krajach UE i na świecie. Definicja mięsa Budowa i skład chemiczny mięsa.; Pojęcie jakości mięsa 
surowego i jego przydatności technologicznej.; Metody uboju zwierząt rzeźnych. Wstępny przerób żywca rzeźnego. 
Poubojowe produkty uboczne. Rozbiór półtuszy wieprzowej i cielęcej, jak również tuszek wieprzowych oraz  
wykrawanie mięsa.; Metabolizm poubojowy-przemiany endogenne. Metabolizm poubojowy - przemiany egzogenne. 
Zmiany wyróżników technologicznych i sensorycznych podczas dojrzewania mięsa.; Odchylenia w jakości mięsa i 
częstość ich występowania. Metody i kryteria diagnozowania mięsa wadliwego (metody obiektywne i ocena 
sensoryczna). Rozpoznawanie wad mięsa; Możliwości wykorzystania mięsa wadliwego w przetwórstwie i metody 
jego uzdatniania.; Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe cech jakości tuszy i mięsa.; Podstawowe wyróżniki 
jakości mięsa. Określanie wybranych cech jakości mięsa surowego na przykładzie mięsa czerwonego i białego pH, 
jasność barwy, WHC, wyciek naturalny, przewodnictwo elektryczne.; Określanie wskaźnika wydajności 
technologicznej mięsa surowego i peklowanego. Określanie wydajności mięsa kulinarnego w obróbce termicznej 
(pieczenie, smażenie,  grillowanie). Metody utrwalania w przemyśle mięsnym (chłodzenie i zamrażanie, obróbka 
cieplna).; Klasyfikacja wyrobów wędliniarskich. Systematyka technologiczna wyrobów mięsnych. Dodatki 
funkcjonalne w przetwórstwie mięsa.; Wybrane zagadnienia technologii produkcji wędlin. Ocena jakości gotowego 
produktu (ocena sensoryczna, skład chemiczny, ocena instrumentalna); Maszyny i urządzenia w przemyśle mięsnym 

 

Literatura podstawowa: 

Pisula A, Pospiech E. Mięso – podstawy nauki i technologii. 2011. Pracazbiorowa. Wydawnictwo SGGW 

Meat Quality: Genetic and Environmental Factors. Przybylski W., Hopkins D.(eds.), CRC Press 2016,  

Prost E. 1985. Higiena mięsa. PWRiL Warszawa.. 
Kortz J. 1997. Skrypt dla studentów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka oraz zootechnika. Szczecin. 
Olszewski A. 2007. Technologia przetwórstwa mięsa. Wydawnictwo Naukowo – Techniczne 
Jurczak M.E., 2000. Ocena jakości mięsa-ocena surowców pochodzenia zwierzęcego. Skrypt do ćwiczeń. 

Wydawnictwo SGGW 
Koćwin-Podsiadła M. 1993. Metody wykrywania mięsa wadliwego u świń. Monografia nr 26. WSR-P Siedlce. 
Litwińczuk A., Litwińczuk Z., Borkowska D., BarłowskaJ.,Górska A. 1996.: Przewodnik do ćwiczeń z oceny i 
wykorzystania surowców zwierzęcych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie. 
Mroczek J. 1997.: Skrypt do ćwiczeń z Kierunkowej Technologii Żywności-Technologia Mięsa i jaj. Wydawnictwo 
SGGW Warszawa. 
Koćwin-Podsiadła M., Krzęcio E., Kurył J., Pospiech E., Grześ B., Zybert A.,  Sieczkowska H., Antosik K., Łyczyński. 
2004. Wpływ form polimorficznych wybranych genów na mięsność oraz właściwości fizykochemiczne i funkcjonalne 
tkanki mięśniowej. Postępy genetyki molekularnej bydła i trzody chlewnej. Praca zbiorowa pod redakcją prof. M. 
Świtońskiego. Wyd. AR Poznań 

Literatura dodatkowa: 



Koćwin-Podsiadła M., 1999:Wpływ czynników genetycznych na jakość mięsa wieprzowego. II Międzynarodowa 
konferencja. „Rola klasyfikacji EUROP jako czynnika poprawy jakości surowca wieprzowego”. 
Mięso i Wędliny-kwartalnik 
Gospodarka Mięsna-miesięcznik 
Raporty rynkowe oraz ważniejsze prace naukowe –wyniki bieżące 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnym,  
Ćwiczenia -  treści teoretyczne wspomagane technikami multimedialnymi, filmami wideo 

treści praktyczne – w postaci, zadań, wyliczeń rachunkowych oznaczeń i pomiarów laboratoryjnych oraz wykonanie  
oceny organoleptycznej gotowego produktu,  wykonanie praktyczne dysekcji tuszki drobiowej i tuszy wieprzowej (w 
zakładach mięsnych) 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W01, W02, W03, W04, U01, U02, U03 i U04 sprawdzane będą na kolokwium zaliczającym 
i egzaminie 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Zaliczenie ćwiczeń: 
co najwyżej 2 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach; zaliczone  1 kolokwium na ocenę pozytywną 
zgodnie z przyjmowaną skalą ocen; zaliczenie zadań 
Forma zaliczeń kolokwium na ostatnich zajęciach w semestrze: test uzupełnień oraz wyboru 
Poprawa kolokwium w sesji egzaminacyjnej przed pierwszym terminem egzaminu 
Egzamin:  
pisemny – test uzupełnień oraz wyboru; 3 terminy egzaminu 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Udział w wykładach 30 10 

Udział w ćwiczeniach 30 40 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 10 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 5 

Samodzielne wykonanie zadań i sprawozdań 10 15 

Samodzielne przygotowanie się do końcowego 
zaliczenia przedmiotu 

10 20 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Ocena i wykorzystanie mleka 

Nazwa w języku angielskim:  Evaluation anduse of milk 

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):   I stopień 

Rok studiów:   III 

Semestr:   6 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr hab. Krzysztof Młynek, prof. nzw. 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
dr hab. Krzysztof Młynek, prof. nzw. Dr hab. 
Grażyna Niedziałek prof.nzw. 

Założenia i 
cele 

przedmiotu: 

Celem jest zdobycie przez studentów ogólnej wiedzy na temat możliwości 
wykorzystania mleka i metod oceny podstawowych wyróżników jakościowych 
mleka i produktów mleczarskich. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma wiedze na temat cech fizyko-chemicznych mleka i zna ich wpływ 
na możliwości jego przetworzenia i wykorzystania. 

K_W01÷03, 
K_W05÷07, 

K_W09 

W_02 
Zna najważniejsze technologie i metody stosowane podczas 
wytwarzania podstawowych produktów  galanterii mleczarskiej. 

K_W04, 
K_W07÷09 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Potrafi analizować oddziaływanie czynników produkcyjnych na 
przydatność mleka do przetwórstwa oraz posiada umiejętności 
badania jakości mleka i produktów mlecznych podstawowymi 
technikami laboratoryjnymi.  

K_U02, K_U03, 
K_U07, 

K_U12÷14   

U_03 
Zna i rozumie potrzebę normalizacji w przemyśle mleczarskim oraz 
wie na czym polega klasyfikacja wyrobów mleczarskich 

K_U02, K_U05, 
K_U08, K_U12   

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
K_05 

Ma świadomość znaczenia jakości mleka dla przetwórstwa i 
produkcji żywności oraz stosuje metody gwarantujące wysoką 
jakość produktów mlecznych  

K_K1÷4, K_K06, 
K_K07,   

   

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

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza w zakresie podstawowym chemii i fizjologii zwierząt 

Treści modułu kształcenia: 



Stan sektora mleczarskiego w Polsce. Znaczenie dietetyczne i odżywcze mleka i przetworów 

mleczarskich oraz czynniki warunkujące ich jakość. Skład, bakteriocidia i występowanie 

substancji funkcjonalnych i obcych w mleku. 

Podstawowe etapy i procesy stosowane w przemyśle mleczarskim. Normy i normalizacja. 

Klasyfikacja wyrobów mleczarskich.  

Praktyczna ocena cech jakościowych mleka oraz produktów mleczarskich (jogurt, kefir, sery 

podpuszczkowe, sery twarogowe, śmietanka i śmietana, masło). Ocena stanu higienicznego 

mleka. 

Literatura podstawowa: 

 Pijanowski E., Gaweł J., 1986: Zarys chemii i technologii mleczarstwa. T. III. PWRiL Warszawa 

 Litwińczuk A., Litwińczuk Z., Barłowska J., Florek M., 2004: Surowce zwierzęce ocena i 

wykorzystanie. PWRiL Warszawa 

 Jurczak M., 2005: Mleko-produkcja, badanie, przerób. SGGW Warszawa. 

 Sobczyński A., Zmudziński W., 2006: Ocena jakości wybranych produktów spożywczych 

pochodzenia zwierzęcego. AE Poznań. 

 Mitek M., Słowiński M., 2006: Wybrane zagadnienia z technologii żywności. SGGW Warszawa.  

Literatura dodatkowa: 

Guliński P., Salamończyk E., Młynek K., 2018: Możliwości modyfikacji składu chemicznego mleka 
krów. Wydawnictwo Naukowe UPH w Siedlcach. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia 
terenowe 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Kolokwium pisemne (test, forma pytań otwartych), ćwiczenie praktyczne 

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie w formie dwóch kolokwium. 

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 

 
       Zaliczenie  pisemne.    
 
Poprawy : zgodnie z regulaminem studiów 

Bilans punktów ECTS 

Aktywność Obciążenie studenta ( w godzinach) 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym: 62 45 

Udział w wykładach 30 10 



Udział w ćwiczeniach 30 30 

Udział w konsultacjach 2 5 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w 
tym: 

13 30 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 2 2 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium 5 13 

Przygotowanie się do egzaminu 6 15 

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

Punkty ECTS za przedmiot  3 ECTS 3 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu 
kształcenia:  

Przechowalnictwo i konserwacja produktów zwierzęcych 

Nazwa w języku angielskim:  
Storage and preservation 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):  I stopnia 

Rok studiów:  III 

Semestr:   6 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu:  

 Bogusław Olkowski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Bogusław Olkowski i inni pracownicy Katedry 

Założenia i cele przedmiotu:  
  

Zdobycie przez studentów  wiedzy i  kompetencji 
zawodowychw zakresie istoty, metod i zasad konserwacji 
i przechowywania głównych produktów pochodzenia 
zwierzęcego. Poznanie czynników kształtujących 
trwałość przechowalniczą, rodzajów i wielkość strat oraz 
sposobów/metod przechowywania i konserwacji oraz 
normatywów w przechowalnictwie.   

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę o składnikach produktów zwierzęcych i czynnikach 
determinujących ich trwałość przechowalniczą.  

K_W08 
K_W10 
K_W11 

W_02 
Zna metody konserwacji i zasady przechowywania głównych 
surowców  i produktów zwierzęcych żywnościowych i 
nieżywnościowych.  

K_W09 

W_03 
Zna podstawowe normatywy i aspekty prawne związane z 
przechowalnictwem produktów.  

K_W13 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Dobiera metody konserwacji i projektuje przechowalnictwo  
głównych produktów zwierzęcych produktów ubocznych z ich 
przetwórstwa. 

K_U06 
K_U11 

U_02 
Posługuję się fachowym słownictwem z zakresu konserwacji i 
przechowalnictwa 

K_U13 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Ma świadomość roli i konieczności przechowalnictwa i.  K_K02 

K_02 
Jest odpowiedzialny w doborze metod utrwalania produktów 
zwierzęcych i w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego. 

K_K04 
K_K06 

Forma i typy zajęć: Wykład multimedialny i ćwiczenia laboratoryjne 



Wymagania wstępne i dodatkowe:  

Podstawy w zakresie: mikrobiologii, biochemii, technologii produkcji zwierzęcych,  

Treści modułu kształcenia: 

Istota i cele przechowalnictwa, podstawowe pojęcia i definicje.  Własności produktów 
pochodzenia zwierzęcego wykorzystywanych do produkcji żywności i innych celów w aspekcie 
ich przechowywania. Czynniki rzutujące na trwałość produktów. Przemiany i procesy rozkładcze 
zachodzące w produktach podczas ich przechowywania Naukowe podstawy głównych 
technologii konserwacji (chłodnictwo, zamrażalnictwo, suszarnictwo, ogrzewanie).Inne 
technologie w konserwacji (biologiczne, chemiczne, modyfikacja atmosfery, alternatywne).  
Metody konserwacji i przechowywania głównych produktów żywnościowych (mleka, mięsa, jaja, 
miodu) i wybranych przetworów (mleko spożywcze, tłuszcze zwierzęce). Metody konserwacji i 
przechowywania produktów nieżywnościowych i ubocznych (skóry, pierze, kości, krew). Uboczne 
skutki konserwacji i ich wpływ na jakość i wartość użytkową, straty i ubytki przechowalnicze. 
Wymagania prawne i normatywy w utrwalaniu  i przechowalnictwie, okresy przechowywania 
produktów. Nowe trendy w konserwacji i  przechowalnictwie.  

Literatura podstawowa: 

Sikorski E. (red.) 2007. Chemia żywności t. I, II i III. Wyd. WNT, Warszawa. Gaziński B. (red.) 
2013.Technika chłodnicza dla praktyków. Przechowalnictwo żywności.System  Zin M. 2008.   
Utrwalanie i przechowywanie żywności. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Technologia jaj. 
1981. Bednarczyk M. i inn. WNT Warszawa. Trziszka T. (red) 2002. Jajczarstwo Nauka -
Technologia -Praktyka. Wyd. Akad. Rolniczej Wrocław. Olszewski T. 2002.Technologia 
przetwórstwa mięsa.  WNT  Pisula W., Pezacki E. 2014. Mięso - podstawy nauki i technologii. 
Wyd. SGGW.Zander L., Zander Z. 2013. Mleczarstwo technika i technologia. Wydawnictwo: 
Tetra Pak.  Duda I.1992.  Skóry surowe futrzarskie. Wyd. Akad. Ekonomiczna Kraków.  Normy 
(PN,EN, ISO) - dotyczące konserwacji i przechowalnictwa. 

Literatura dodatkowa: 

Czasopisma branżowe, przepisy - akty prawne UE i krajowe, Dudziński Z. 2012. Vademecum 

organizacji gospodarki magazynowej. M. Karel, D. B. Lund. 2003.  Physical Principles of Food 

Preservation.CRC Press. Preservation of Meat and Poultry Products. Walstra P., Wouters JTM., 

Geurts TJ. 2005. Dairy Science and Technology. CRC  Bocca Raton. Taylor & Francis Group, the 

academic division of T&F Informa plc.  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład informacyjno-problemowy z wykorzystaniem prezentacji  multimedialnych. Ćwiczenia - 

obserwacje, zadania diagnostyczne, obliczeniowe, raporty. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Wiedza: egzamin pisemny testowy lub ustny z zakresu wykładów i ćwiczeń. Umiejętności i 

kompetencje: wykonanie zleconych zadań problemowych, obliczeń, opisów, opracowania w 

formie prezentacji lub projektu. 

Forma i warunki zaliczenia:   

Oceniana będzie praca studenta, np. zakres wyczerpania zagadnienia, poprawność 

merytoryczna, uzasadnienie doboru i celowości,  oryginalność zaproponowanych rozwiązań, 

atrakcyjność opracowania i prezentacji. 

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 20 20 

Studiowanie literatury, przygotowanie do 
zajęć/egzaminu 

38 43 

Konsultacje 2 2 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu 
kształcenia: 

Rynek produktów żywnościowych  

Nazwa w języku angielskim:  Food Market in EU 

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):  

 Pierwszego stopnia 

Rok studiów:   4 

Semestr:   7 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   Prof. dr hab. Piotr Guliński 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Prof. dr hab. Piotr Guliński, dr hab. Grażyna 
Niedziałek  prof. nzw.   

Założenia i cele badawcze: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
systemami produkcji obrotu i dystrybucji produktów i 
surowców żywnościowych w kraju i na świecie. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Zna pojęcie, funkcje i klasyfikacje rynku w gospodarce. Opisuje 
mechanizmy regulacji stosowane na rynku surowców i 
produktów rolnych w UE. 

K_W04, K_W05 

W_02 
Charakteryzuje systemy produkcji rolniczej w UE i na świecie. 
Rozumie znaczenie właściwego doboru technologii dla jakości 
żywności.  

K_W07, K_W19 

W_03 

Zna wielkość produkcji podstawowych surowców pochodzenia 
zwierzęcego i roślinnego. Rozróżnia podstawowe grupy 
żywności występujące na rynku produktów żywnościowych we 
współczesnym świecie /konwencjonalna, ekologiczna, 
tradycyjna, funkcjonalna/. 

K_W20, K_W19 

W_04 
Rozumie znaczenie odpowiedniej polityki państwa dla 
zabezpieczania potrzeb żywnościowych społeczeństw. 

K_W20 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi identyfikować oddziaływanie różnych mechanizmów 
gospodarczych dla efektywności produkcji żywności. 

K_U01,K_U04 

U_02 
Potrafi identyfikować znaczenie systemu produkcji żywności dla 
jej jakości. Potrafi dokonywać optymalnego wyboru produktów 
żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. 

K_U01 

U_03 
Potrafi definiować podstawowe prawa ekonomiczne związane z 
podażą i popytem na produkty rolne. 

K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Student jest świadomy ograniczeń własnej wiedzy i rozumie K_K01 



potrzebę jej uzupełniania. 

K_02 
 

Student charakteryzuje się wrażliwością i empatią wobec 
zjawisk związanych z niedoborem żywności. 
Jest świadomy problemów bezpieczeństwa żywnościowego dla 
poszczególnych konsumentów, państw, kontynentów i świata. 

K_K09 

Forma i typy zajęć:  Wykłady, ćwiczenia  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii, produkcji roślinnej i zwierzęcej 

Treści modułu kształcenia: 

Pojęcie i rodzaje rynków w gospodarce wolnorynkowej. Mechanizmy i prawa regulujące 
zachowania na rynku. Prawo popytu i podaży. Cena produktu i sposoby jej ustalania w 
gospodarce kapitalistycznej. Interwencjonizm państwowy - jego podstawowe cele. 

 Istota i cel funkcjonowania Unii Europejskiej. Polityka i obszar działania w zakresie obszarów 
wspólnej polityki rolnej w ramach UE. Wspólny rynek, solidarność finansowa, preferencje dla 
Wspólnoty, wspieranie rozwoju rolnictwa i wsi. Rynek rolny - jego wielkość i znaczenie w UE.  

 Regulacja rynków w ramach wspólnej polityki rolnej. Cechy wspólnej organizacji rynków. Środki 
służące podtrzymywaniu cen rolnych, płatności bezpośrednie, kontrola podaży produktów rolnych. 
Podstawowe reformy wspólnej polityki rolnej UE. Rola i zadania Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa i jej agend. Agencja Rynku Rolnego – zadania i funkcje. 

 Wielkość produkcji surowców i produktów żywnościowych  w UE. Znaczenie poszczególnych 
gatunków zwierząt   w krajach UE. Wielkość i znaczenie produkcji rolnej w Polsce. Powierzchnia 
upraw, zbiory i plon podstawowych ziemiopłodów. Produkcja podstawowych artykułów 
zwierzęcych. Charakterystyka i sytuacja ekonomiczna podstawowych sektorów przemysłu 
spożywczego. Spożycie i handel artykułami rolno-spożywczymi. Struktura geograficzna polskiego 
handlu rolno-spożywczego. 

 Systemy produkcji rolnej  w Europie i na świecie (samo zaopatrzeniowy, towarowy, precyzyjny – 
cyberfarmy, intensywny, ekstensywny). Typy rolnictwa we współczesnym świecie. Przegląd 
systemów produkcji rolnej na świecie. 

 Uwarunkowania rozwoju produkcji żywności w Europie i na świecie. Charakterystyka czynników 
przyrodniczych i poza przyrodniczych oddziaływujących na efektywność produkcji rolniczej. 
Wielkość produkcji podstawowych surowców i produktów rolnych w Polsce i na świecie. Kulturowe 
uwarunkowania produkcji i konsumpcji żywności na świecie. Żywność konwencjonalna, 
ekologiczna, funkcjonalna i tradycyjna. 

 Rynek mleka. Mleko jako surowiec i produkt żywnościowy. Produkcja mleka w Polsce, w UE i na 
świecie. Pojęcie łańcucha marketingowego mleka. Charakterystyka przemysłu mleczarskiego i 
jego wybranych produktów żywnościowych.  

 Rynek mięsa. Wielkość produkcji mięsa wieprzowego, wołowego, drobiowego w Polsce, w UE  i 
na świecie. Czynniki wpływające na rozwój sektora przetwórstwa mięsa w Polsce i w UE. 
Znaczenie i rola mięsa i jego przetworów w odżywianiu człowieka na przestrzeni dziejów. 

 Zwyczaje żywieniowe i produkty żywnościowe w wybranych krajach i kulturach świata. 
Upodobania i tradycje konsumenckie. Pojęcie tabu pokarmowego. Przyczyny jego występowania. 
Upodobania kulinarne w wybranych regionach i krajach Europy i świata.  

Literatura podstawowa: 

 Samuelson P.A. Nordhaus W.D, 2017: Ekonomia. T 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 

 Samuelson P.A. Nordhaus W.D, 2017: Ekonomia. T 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 

 Brdulak J., 2007: Geografia gospodarcza świata. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. 

 Maik W., Przybecka-Maik M., 2005:  Geografia społeczno-gospodarcza świata. Wydawnictwo 
Turpress. 

 Wies. T., 2011: Światowa gospodarska żywnościowa. Copyright for Polish translation by Polish 



Humanitarian Action, Warszawa 2011 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2003: Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce w 
aspekcie integracji z Unią Europejską. 

 Kop J., Kucharska M., Szkurłat E., 2007: Geografia społeczno-ekonomiczna. Wydawnictwo 
Szkolne PWN, Warszawa. 

 Skodlarski J., 2002: Zarys historii gospodarczej Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN 
Warszawa. 

 Kuchanowicz H., Czarnowska-Misztal E., Turlejska H., 2007: Zasady żywienia człowieka. Wyd. 
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa. 

 Kos Cz., Szwacka-Salmonowicz J., 1997: Marketing produktów żywnościowych. Państwowe 
Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa. 

 Pod. red. Sznajder M.: Polski Sektor Mleczarski – Poradnik Mleczarski 2008-2011. Wyd. FC 
Horyzont, Poznań. 

 Urząd Komitetu Integracji Europejskiej: www.rolnictwo.ukie.gov.pl 

 Czapla J., Guba W., 2002: Wspólna Polityka Rolna i jej skutki dla Polski po akcesji do Unii 
Europejskiej. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa. 

 Stańko S., 2004: Organizacja rynków rolnych w Unii Europejskiej. Warszawa. 

 Tracy M., 1997: Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej. Wprowadzenie do teorii i 
praktyki. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.  

 Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T., praca zbiorowa, 2008: Kompendium wiedzy o żywności,  
żywieniu i zdrowiu. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa. 

 Małuszyńska E., Gruchman B., 2010: Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. Wydanie 
trzecie zmienione. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa. 

 Sznajder M., 1999: Ekonomia mleczarstwa. Wyd. AR w Poznaniu. 

Literatura dodatkowa: 

 Kujawiński W.,2009: Metodyka Doradztwa Rolniczego. Centrum Doradztwa Rolniczego w 
Brwinowie oddział w Poznaniu. 

 Cieślewska J., Kwapisz A., Kurek K., Kwiecień P., 2007: Podróże kulinarne, tradycje, smaki, 
potrawy. Wyd.NMC, Kraków. 

 Higman B.W., 2013: Historia żywności. Wydawnictwo Aletheia , Warszawa. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład problemowy, tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi; ćwiczenia 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie końcowe pisemne oraz dwa kolokwia w czasie ćwiczeń. Weryfikacja efektów 
kształcenia w zakresie umiejętności następuje na kolokwiach w trakcie ćwiczeń. Weryfikacja 
efektów kształcenia w zakresie wiedzy i kompetencji społecznych następuje na kolokwiach w 
trakcie ćwiczeń i na zaliczeniu końcowym. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu 
2.  Uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów z końcowego zaliczenia pisemnego i z kolokwiów. 

 

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 

 Zaliczenie pisemne max. -   100 pkt. 
Poprawy : zgodnie z regulaminem studiów 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność studenta Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne niestacjonarne 

http://www.rolnictwo.ukie.gov.pl/


1. Liczba godzin kontaktowych, w tym: 50 35 

wykłady 15 10 

ćwiczenia 30 20 

konsultacje 5 5 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 50 65 
3. Łączny nakład pracy studenta w ramach 

przedmiotu 
100 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Produkty od małych przeżuwaczy 

Nazwa w języku angielskim:  Products from small ruminants 

Język wykładowy: Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika  

Jednostka realizująca:  Katedra Hodowli Bydła, Owiec i Oceny Mleka, Wydział Przyrodniczy 

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

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

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:  siódmy 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu: 

dr hab. Roman Niedziółka prof. nadzw. 

Imię i nazwisko prowadzących 
zajęcia: 

dr hab. Roman Niedziółka prof. nadzw., dr inż. Elżbieta 
Horoszewicz 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem jest zapoznanie doktorantów z technologią produkcji, 
walorami prozdrowotnymi surowców i produktów 
pochodzących od małych przeżuwaczy. Omówione zostaną 
najważniejsze produkty oraz ich znaczenie w aspekcie 
kształtowania środowiska oraz poprawy bezpieczeństwa 
żywności z uwzględnieniem konsumenta i producenta. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Zna podstawowe typy użytkowe i rasy owiec wykorzystywane do 
produkcji  

K_W10 

W_02 
Ma wiedzę z zakresu surowców (wełna, skóry, mięso, mleko) 
uzyskiwanych od owiec 

K_W18 

W_04 
Zna organizację gospodarstwa specjalizującego się w hodowli owiec 
oraz rolę, jaką może odegrać w rozwoju obszaru, na którym się 
znajduje 

K_W21, K_W23 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi dostosować technologię produkcji owczarskiej do określonych 
warunków środowiskowych i uwarunkowań ekonomiczno-
społecznych 

K_U01 

U_02 
Potrafi zaplanować cykl produkcyjny w stadzie owiec w ciągu roku 
produkcyjnego 

K_U10, K_U11, 
K_U16 

U_03 
Posiada umiejętność zaplanowania różnych technologii odchowu 
owiec z uwzględnieniem surowców od nich pozyskiwanych 

K_U16, K_U18 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość pozytywnego oddziaływania owiec na środowisko 
naturalne. 

K_K09 

Forma i typy zajęć: 
 wykłady (15 godz.), ćwiczenia (30 godz.) 
wykłady (10 godz.), ćwiczenia (20 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: Podstawowa znajomość z chowu i hodowli małych 

przeżuwaczy, ekologii, z zakresu żywności funkcjonalnej 

Treści modułu kształcenia: 



Rynek produktów od  małych przeżuwaczy (owce, kozy, alpaki, wikunie) na świecie i w Polsce 

oraz ich znaczenie dla człowieka, Zapoznanie z najważniejszymi kierunkami produkcji oraz 

specyfika doboru zwierząt do różnych kierunków produkcji. Wykorzystanie małych przeżuwaczy 

do produkcji żywności ekologicznej oraz jako element kształtowania krajobrazu. Walory 

prozdrowotne mleka koziego i owczego oraz wykorzystanie go w żywieniu człowieka. Produkty 

pochodzące od małych przeżuwaczy jako najważniejsze źródło L-karnityny. Substancje 

bioaktywne występujące w produktach pozyskiwanych od małych przeżuwaczy oraz ich znaczenie 

w diecie człowieka. 

Znaczenie i właściwości oryginalnych produktów z mleka i mięsa od małych przeżuwaczy. 

Produkty regionalne i tradycyjne w UE i w Polsce. Znaczenie dla konsumenta serów typu; fety, 

peccorino, sera manchiego. Znaczenie regionalnych rodzajów mięsa i wyrobów typu Welshlamb 

czy Scotishlamb, jagnięcina podhalańska. Produkcja oraz cechy jakościowe bundzu, bryndzy 

podhalańskiej i  oscypka z mleka owczego w naszym kraju. Właściwości prozdrowotne wełen 

specjalnych jako włókien o wybitnych cechach. Szczególne właściwości; kaszmiru, pashminy, 

moheru, wełny alpaki. Zagospodarowanie i przerób tych produktów. 

Literatura podstawowa: 

1. Duda I., Marcinkowska E. Towaroznawstwo wyrobów skórzanych i futrzarskich. Wyd. AE 
Kraków, 2001 

2. Kędzior W. Owcze produkty spożywcze. PWE, W-wa 2005.  
1. Pfeifer St., Salerno-Kochan R. Towaroznawstwo włókiennicze. Materiały do ćwiczeń. Wyd. 

AE Kraków, 2001. 

Literatura dodatkowa: 

1. Przemysł Włókienniczy 
2. Morales Villaviciencio M. Chów Alpak. Wyd. MULTICO, 2010. 
3. Czasopisma branżowe 

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, projekt owczarni. 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową 
Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Kolokwium pisemne 

Weryfikacja efektów 
kształcenia w zakresie 
wiedzy, umiejętności 
następuje na kolokwium 

KW10 KW13, KW14 
KW16, KW18 

Projekt owczarni 

Weryfikacja efektów 
kształcenia w zakresie 
umiejętności i kompetencji 
następuje podczas wykonania 
projektu 

KU10, KU11, KU16, KU18 

 

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 15 pkt. 
4. Egzamin: 55 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 30 20 

Udział w konsultacjach 5 5 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy, w tym:   

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 10 20 

Samodzielne wykonanie projektu, 
sprawozdania, inne 

15 10 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 20 

Przygotowanie do egzaminu i obecność na 
egzaminie 

15 15 

3. Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 4 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Kontrola Jakości Surowców 

Nazwa w języku angielskim:   Quality control of raw materials 

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):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   czwarty 

Semestr:   siódmy 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Halina Sieczkowska, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr hab. Andrzej Zybert, prof. UPH 
Dr hab. Halina Sieczkowska, prof. UPH 
Dr inż. Krystian Tarczyński 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze 

współczesną koncepcją jakości surowców, 

systemami jej zapewnienia i kontroli na 

wszystkich etapach ich tworzenia ("od fermy do 

stołu konsumenta", tzn. w czasie projektowania, 

produkcji, przetwarzania i dystrybucji) celem 

zaspokojenia  potrzeb odbiorcy, w tym 

funkcjonalności, ochrony zdrowia oraz 

bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta. 

Ponadto przedmiotem nauczania będzie 

zapoznanie studentów z podstawowymi 

regulacjami prawnymi w zakresie kontroli 

jakości surowców, zgodnymi z dyrektywami 

unijnymi oraz zapoznanie z kontrolą jakości w 

praktyce produkcyjnej (ćwiczenia terenowe). 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W01 
Student zapoznał się z pojęciem jakości w odniesieniu do surowców 
pochodzenia zwierzęcego 

K_W09 

W02 
Poznał zasady funkcjonowania systemu współpracy między 
hodowcami, producentami i przetwórcami mleka i surowca rzeźnego 

K_W08;  

W03 
Student poznał zasady kontroli pochodzenia zwierząt, badania 
przedubojowego i poubojowego zwierząt oraz znakowania mięsa 
poszczególnych gatunków zwierząt rzeźnych 

K_W09; K_W17 

W04 
Student posiada podstawową wiedzę w zakresie funkcjonowania 
systemów zapewniających bezpieczeństwo żywności (HACCP) 

K_W09; K_W17 

W05 Student zna zadania i funkcjonowanie laboratoriów zakładowych, jak K_W09 



i akredytowanych oraz systemy zarządzania jakością w tymże 
laboratorium (GLP) 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 
Posiada umiejętność organizacji w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa zdrowotnego surowców jak i kontroli jakości  w 
zakładzie mięsnym i mleczarskim 

K_U12; K_U13 

U02 
Posiada podstawową umiejętność opracowywania procedur i 
instrukcji w systemie HACCP dotyczących zakładów przetwórstwa 
produktów zwierzęcych 

K_U14 

U03 
Posiada podstawową umiejętność wyznaczania krytycznych 
punktów kontrolnych (CCP) w systemie HACCP, uwzględniając 
drzewo decyzyjne 

K_U14 

U04 
Posiada umiejętność weryfikacji zasad funkcjonowania systemu 
HACCP 

K_U14 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 
Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego 
kształcenia poprzez wprowadzanie nowych treści zgodnie z 
tendencjami współczesnych osiągnięć nauki 

K_K10 

K02 

Potrafi formułować pytania i opinie na temat  zdobytych wiadomości  
z zakresu współczesnych metod i systemów  zapewnienia  
bezpieczeństwa zdrowotnego i kontroli surowców pochodzenia 
zwierzęcego we wszystkich etapach ich tworzenia („od pola” do 
„stołu”) 

K_K03; K_K08 

Forma i typy zajęć:  wykłady (15 godz.), ćwiczenia (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Mikrobiologia, Hodowla zwierząt, Ocena i wykorzystanie mięsa, Ocena i wykorzystanie mleka 

Treści modułu kształcenia: 

1. Definicja jakości w odniesieniu do surowców pochodzenia zwierzęcego.  
2. Kształtowanie jakości surowca poprzez planową organizację zaplecza surowcowego. 

3. 3. Zasady funkcjonowania systemu współpracy miedzy hodowcami, producentami i przetwórcami 
surowca rzeźnego i mleka 

4.  Kontrola pochodzenia zwierząt. Zasady zapewnienia i kontroli zdrowotności stad zwierząt. 
5.  Zasady badania przedubojowego i poubojowego zwierząt rzeźnych  
6.  Znakowania mięsa poszczególnych gatunków zwierząt rzeźnych. 
7. Podstawowe zasady i metody  kontroli mikrobiologicznej surowców. 
8. Podstawy zasady i metody kontroli jakości gotowych produktów. 
9. Podstawowe cele i zasady urzędowej kontroli żywności 
10. Systemy kontroli jakości i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego  surowców pochodzenia 

zwierzęcego – cel i podstawowe zasady wdrażania i funkcjonowania systemu HACCP.  
11. Dokumentacja systemu HACCP 
12. Zasady weryfikacji funkcjonowania systemu HACCP (monitoring, audit, analiza produktu 

końcowego) – wiadomości podstawowe. 
13. Rola laboratorium zakładowego w zapewnieniu jakości produktów. Rola  i zadania 

laboratoriów akredytowanych 
14. Dobra Praktyka Laboratoryjna (GLP). System zarządzania jakością w laboratorium  
15. Organizacja zapewnienia i kontroli jakości na przykładzie zakładów przetwórstwa mięsnego i 

mleczarni. 

Literatura podstawowa: 



Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o 
Inspekcji Weterynaryjnej  wraz  z aktami wykonawczymi (Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi) 
Ustawa o ochronie zwierząt wraz z aktami wykonawczymi 
Prawo żywnościowe Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. E. Niteckiej i M. Obiedzińskiego. 
FAPA, MRiRW Warszawa 2002. 
Kołożyn-Krajewska. 2010. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności – Teoria i Praktyka. 
Wydawnictwo  C.H. Beck 
Witrowa-Rajchert D., Nowak D. 2006. Jakość i bezpieczeństwo żywności. Uwarunkowania 
surowcowe, technologiczno-produkcyjne i prawne. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 
Kowalczyk S.2016.Bezpieczeństwo i jakość żywności. Wyd. PWN S.A. 

Literatura dodatkowa: 

Ważniejsze prace naukowe  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnym,  

Ćwiczenia -  treści teoretyczne wspomagane technikami multimedialnymi, filmami wideo 

treści praktyczne – w postaci, zadań i projektów 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W2, U1, U2, U3, U4 - sprawdzane będą na kolokwium z ćwiczeń; efekty  W1, W3, W4, 
W5, K1, K2 - sprawdzane są na  kolokwium z wykładów.  

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie przedmiotu: Zaliczenie ćwiczeń i wykładów 
Zaliczenie ćwiczeń: 

1. co najwyżej 2 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach 
2. zaliczone  1 kolokwium z części ćwiczeniowej na oceny pozytywne zgodnie z 

przyjmowaną skalą ocen 
3. zaliczone  1 kolokwium z części wykładowej na oceny pozytywne zgodnie z przyjmowaną 

skalą ocen 
4. Zaliczenie zadań i projektów wykonanych w trakcie ćwiczeń 

Forma zaliczeń kolokwium zarówno z ćwiczeń, jak i wykładów: test uzupełnień 
Obydwa kolokwia odbywają się w ostatnim tygodniu semestru 
Poprawa kolokwium: Poprawa kolokwium: Pierwsza i druga  poprawa każdego z kolokwium w 
sesji egzaminacyjnej 

Bilans punktów ECTS: 

 stacjonarne niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 10 

Udział w ćwiczeniach 30 10 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 3 10 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 5 

Samodzielne wykonanie zadań, projektów i 
sprawozdań 

10 20 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów i 
końcowego zaliczenia przedmiotu 

15 20 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Higiena surowców 

Nazwa w języku angielskim:  Hygiene of raw materials 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot 
jest oferowany:  

zootechnika 

Jednostka realizująca:   Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt  

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny):  

 fakultatywny 

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

 pierwszego stopnia 

Rok studiów:   czwarty 

Semestr:   siódmy 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu:  

dr hab. Elżbieta Bombik, prof. nzw. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  
dr hab. Elżbieta Bombik, prof. nzw. UPH, 
dr hab. Krzysztof Górski 

Założenia i cele przedmiotu: 
Podstawy higieny w produkcji żywności pochodzenia 
zwierzęcego; Rodzaje i źródła zagrożeń oraz 
sposoby ich ograniczania 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Klasyfikuje podstawowe zagrożenia w produkcji żywności pochodzenia 
zwierzęcego. 

K_W07; K_W08 
K_W09 

W_02 Wymienia systemy jakości higienicznej żywności pochodzenia 
zwierzęcego. 

K_W09 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Identyfikuje źródła zanieczyszczeń surowców pochodzenia 
zwierzęcego i umie je ograniczyć lub wykluczyć. 

K_U14 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
 

Ma świadomość potrzeby doskonalenia wiedzy w zakresie higieny 
surowców pochodzenia zwierzęcego.  

K_K08 

K_02 Odpowiada za dobrostan zwierząt w aspekcie higieny surowców. K_K10 

Forma i typy zajęć: 
Studia stacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia (30 godz.), konsultacje (5 
godz.). Studia niestacjonarne: wykłady (10 godz.), ćwiczenia (10 godz.), 
konsultacje (5 godz.). 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu technologii produkcji żywności pochodzenia 
zwierzęcego. 

Treści modułu kształcenia: 



Nadzór sanitarno-weterynaryjny w obrocie zwierzętami i surowcami pochodzenia zwierzęcego. 
Systemy  i metody kontroli żywności pochodzenia zwierzęcego. Zagrożenia fizyczne, chemiczne i 
biologiczne w produkcji żywności. Pasożyty w żywności, chorobotwórcze dla człowieka. 
Wymagania higieniczne dla osób zatrudnionych w produkcji żywności. Ogólne zasady badania 
przedubojowego zwierząt i badania poubojowego mięsa. Ocena sanitarno-  higieniczna mięsa. 
Warunki utrzymania zwierząt z uwzględnieniem zanieczyszczeń środowiska w aspekcie higieny 
żywności. Zanieczyszczenia środowiska naturalnego a jakość higieniczna żywności. Wymogi 
techniczno-higieniczne w zakładach produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego. Znaczenie 
sanitarno-epidemiologiczne wody w produkcji żywności. Wpływ zabiegów asenizacyjnych 
(dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji) na jakość higieniczną surowców (żywności) pochodzenia 
zwierzęcego.  

Literatura podstawowa: 

1. Kołożyn-Krajewska D., 2007: Higiena produkcji żywności. Wyd. SGGW Warszawa. 
2. Kołacz R., Dobrzański Z., 2006: Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich. Wyd. AR Wrocław. 
3. Trziszka T. (pr. zbiorowa) 2009: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Wyd. UP 

Wrocław. 

Literatura dodatkowa: 

1. Prost E., 2006: Zwierzęta rzeźne i mięso – ocena i higiena. Wyd. LTN. 
2. Kośla T., 2011: Metodyka badań z higieny zwierząt i prewencji weterynaryjnej. Wyd. SGGW. 
3. Gertig H., Duda G., 2004: Żywność a zdrowie i prawo. PZWL Warszawa. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. Ćwiczenia praktyczne uzupełniane 
technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych następuje na: kolokwium (trzy kolokwia w semestrze, obejmujące treści programowe 
ćwiczeń), zaliczeniu pisemnym, obejmujące treści programowe wykładów. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Uzyskanie  co najmniej 51% liczby punktów: z każdego kolokwium, z zaliczenia pisemnego 
wykładów. 
Zaliczenie przedmiotu (na ocenę): średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń i wykładów. 

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 

Obciążenie studenta 

studia stacjonarne 
studia 

niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 godz. 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 10 godz. 

Udział w konsultacjach  5 godz. 10 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 godz. 20 godz. 

Przygotowanie się do kolokwiów 15 godz. 20 godz. 

Przygotowanie się do zaliczenia i obecność 
na zaliczeniu 

20 godz. 30 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 4 ECTS 

 


