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Kierunek ŻYWIENIE CZŁOWIEKA i OCENA ŻYWNOŚCI 

 

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 
 

1. Zasady żywienia kobiet w ciąży i karmiących (wpływ żywienia na przebieg ciąży, rozwój 

płodu i dziecka; programowanie metaboliczne/żywieniowe).  

2. Zalecenia dietetyczne w wybranych schorzeniach dzieci i młodzieży (zespół 

metaboliczny, celiakia, alergia pokarmowa, niedokrwistość).  

3. Składniki żywności i używki a rozwój zdolności poznawczych u dzieci i młodzieży. 

4. Zmiany w przewodzie pokarmowym zachodzące w procesie starzenia się organizmu i ich 

wpływ na sposób żywienia. 

5. Błędy w sposobie żywienia jako przyczyny i/lub skutki zaburzeń zdrowia zaliczanych  

do wielkich zespołów geriatrycznych. 

6. Rola wody w żywieniu człowieka w różnych warunkach klimatu gorącego. 

7. Racje żywnościowe pozwalające na przetrwanie w warunkach ekstremalnych (wartość 

energetyczna, odżywcza). 

8. Metody określania zapotrzebowania energetycznego u sportowców. 

9. Zalecenia międzynarodowe dotyczące spożycia makro- i mikroskładników pokarmowych 

u osób o zwiększonej aktywności fizycznej.  

10. Niedożywienie w populacji osób starszych – metody diagnozowania, skutki zdrowotne  

i zapobieganie.  

11. Zastosowanie nanotechnologii w produkcji żywności. 

12. Metoda różnicowej kalorymetrii skaningowej w ocenie jakości żywności (zasada, 

możliwości zastosowania, znaczenie). 

13. Trendy w produkcji wyrobów piekarskich i makaronowych. 

14. Zastosowanie chromatografii gazowej, chromatografii cieczowej, spektrofotometrii  

UV-Vis w analizie żywności.  

15. Żywność wygodna – rodzaje i charakterystyka technologii stosowanych w produkcji. 

16. Żywność minimalnie przetworzona - rodzaje i charakterystyka technologii stosowanych  

w produkcji. 

17. System zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z normą PN EN ISO 22000. 

18. Trendy i zasady wprowadzania innowacji w produkcji żywności. 

19. Cele i zadania polityki wyżywienia ludności. 

20. Marnotrawstwo żywności i możliwości jego ograniczania na przykładzie wybranego 

ogniwa łańcucha żywnościowego. 

21. Poziom i kierunki zmian w spożyciu żywności w Polsce. 

22. Znaczenie procesów społecznych (socjalizacja, adaptacja społeczna, dyfuzja kultury)  

w kształtowaniu zachowań żywieniowych.  

23. Funkcje społeczne żywności. 

24. Wdrażanie zasad etycznych w przedsiębiorstwach sektora żywnościowego.  

25. Etyczne i nieetyczne działania przedsiębiorstw sektora żywnościowego. 

 



 

MODUŁ: Żywienie człowieka i dietetyka 

1. Aspekty etyczne interwencyjnych badań żywieniowych. 

2. Czynniki zakłócające w interwencyjnych badaniach żywieniowych. 

3. Stres oksydacyjny – definicja, biomarkery, sposoby zapobiegania. 

4. Pozażywieniowe przyczyny niedoborów witamin w organizmie. 

5. Wpływ karotenoidów na modulację ekspresji genów. 

6. Wpływ żywienia na regulację hormonalną (oś tarczycowa, nadnerczowa, gonadowa, 

hormon wzrostu-IGF-1, insulina). 

7. Metaboliczne mechanizmy powstawania insulinooporności. 

8. Zalecenia żywieniowe dla osób z wybranymi schorzeniami (dna moczanowa, przewlekłe 

schorzenia wątroby i nerek). 

 

MODUŁ: Jakość i bezpieczeństwo żywności 

1. Nowoczesne metody diagnostyczne w mikrobiologii żywności.  

2. Międzynarodowy Standard Żywnościowy IFS - wymagania kluczowe dla bezpieczeństwa 

zdrowotnego żywności w łańcuchu żywnościowym. Zarządzanie kryzysowe  

w przedsiębiorstwie żywnościowym - analiza wybranego przypadku zagrożenia 

zdrowotnego w łańcuchu żywnościowym. 

3. Rola systemów jakości w produkcji wyrobów z mięsa wieprzowego i wołowego  

(na przykładzie systemu QMP i PQS). 

4. Opracowywanie i wprowadzanie na rynek nowych produktów żywnościowych. 

5. Zasady i identyfikacja prawidłowości oznakowania produktów ekologicznych. 

6. Technologia wytwarzania suplementów diety oraz zasady ich wprowadzania do obrotu.  

7. Charakterystyka wybranej grupy składników bioaktywnych stosowanych w suplementach 

diety. 

8. Audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie (definicja, zasady, etapy, dokumentacja, 

korzyści). Szkolenie, wymagania i wybór audytorów wewnętrznych. 

 

MODUŁ: Rynek żywności i konsument 

1. Opracowanie i wprowadzanie na rynek nowych produktów żywnościowych. 

2. Food design - cele, trendy oraz kolejność rozwoju nowych produktów spożywczych.  

3. Nowoczesne strategie zarządzania w sektorze żywnościowym. 

4. Innowacyjność w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa sektora 

żywnościowego.  

5. Najważniejsze trendy zmian w sferze konsumpcji żywności. 

6. Słabe i mocne strony sytuacji konsumenta na rynku żywności. 

7. Rola edukacji konsumenckiej w podejmowaniu decyzji na rynku żywności.  

8. Ekonomia menadżerska – zasady dobrej pracy, racjonalność i optymalność działań  

w sektorze żywnościowym. 

 


