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Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) 
 

Rok akademicki: 2016/2017 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy:  

Nazwa przedmiotu:   Badania marketingowe na rynku żywno ści ECTS   4 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 
angielski:  Marketing research of the food sector 

Kierunek studiów:  Żywienie człowieka i ocena żywno ści 

Koordynator przedmiotu:  Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska 

Prowadzący zajęcia:  Pracownicy Katedry Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji 

Jednostka realizująca: Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Zakład Badań Konsumpcji 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany: Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji  

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

Cykl dydaktyczny:  semestr 7  jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy na temat źródeł, metod i technik zbierania informacji o 
sytuacji na rynku żywności, a zwłaszcza na temat zachowań konsumentów na tym rynku. Na tej 
podstawie studenci pozyskają umiejętność projektowania badań z wykorzystaniem właściwych metod i 
technik, uwzględniających specyfikę problemu oraz wyposażeni będą w umiejętność podejmowania 
właściwych decyzji w obszarze funkcjonalnym marketingu żywności (tj. produkt, cena, dystrybucja i 
promocja). 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) Wykład; liczba godzin 30; 

b) Ćwiczenia; liczba godzin 15; 

Metody dydaktyczne: 
Wykłady konwersatoryjne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, studium przypadku oraz 
dyskusji. Ćwiczenia – dyskusja, rozwiązywanie problemu, studium przypadku, indywidualne i zespołowe 
projekty studenckie. 

Pełny opis przedmiotu: 

Wykłady : Istota, cel i rola badań marketingowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rynku 
żywnościowego. Źródła informacji i ich znaczenie w procesie podejmowania decyzji w zakresie różnych 
problemów funkcjonowania rynku żywności. Klasyfikacja metod i technik badawczych  i ich 
dostosowanie do specyfiki problemów badawczych. Badania pierwotne i wtórne – charakterystyka i 
zalecane wykorzystanie. Podejście jakościowe i ilościowe – ograniczenia i rekomendacje w 
rozpoznawaniu problemów funkcjonowania rynku żywności. Oferty usług badawczych i konstrukcja 
zamówienia na rozwiązanie problemu z zakresu specyficznych obszarów marketingu żywnościowego. 
Ćwiczenia : Opracowanie doboru źródeł danych i próby badawczej do analizy wybranych problemów 
marketingowych. Kwestionariusz jako narzędzie pozyskiwania danych ilościowych i jego konstrukcja. 
Metody analityczne wykorzystywane do wnioskowania z badań i ich praktyczne wykorzystanie. 
Opracowanie narzędzi badawczych do badań jakościowych. Wykorzystanie technik projekcyjnych w 
badaniach marketingowych. Opracowanie raportu z zaprojektowanych badań marketingowych. 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające): - 

Założenia wstępne: Ogólna wiedza dotycząca zachowań konsumentów na rynku żywnościowym oraz znajomość istoty, 
klasyfikacji, możliwości zastosowania i projektowania podstawowych elementów marketingowych. 

Efekty kształcenia: 

01_W - posiada wiedzę o źródłach informacji 
marketingowych i ich zastosowaniu 
02_W - rozpoznaje metody i techniki badawcze 
oraz odpowiedniości ich zastosowań w praktyce 
03_W - posiada wiedzę o modelu racjonalnego 
procesu podejmowania decyzji 

04_U - umie dobierać metody i techniki 
gromadzenia informacji marketingowych 
05_U - umie przygotować zamówienia na projekt 
badania marketingowego 
06_K - rozumie zasadność prowadzenia badań 
marketingowych w promocji zdrowego odżywiania 
się 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia: 

01_W, 02_W, 03_W, 04_U, 05_U - egzamin pisemny w formie pytań testowych i problemowych. 
01_W, 02_W, 03_W, 04_U - ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć. 
03_W, 04_U, 05_U, 06_K - ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat, ocena 
wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć. 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia: 

Protokoły ocen które student uzyskał w ramach: egzaminu, opracowań pisemnych i projektów. 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową: 

Ocena z egzaminu  pisemnego  w formie pyta ń testowych i problemowych 50%  
Ocena wyst ąpień i prezentacji w trakcie zaj ęć 20% 
Ocena raportu z realizacji pierwotnego badania tere nowego 30%  

Miejsce realizacji zajęć:  Sala wykładowa, w terenie 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
Gutkowska K., Ozimek I. (2002): Badania marketingowe na rynku żywności. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.  
Kosicka-Gebska M., Tul-Krzyszczuk A., Gębski J. (2011): Handel detaliczny żywnością w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa.  
Lambkin M., Foxall G., van Raaij F., Heilbrunn B. (2001): Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europejskie. Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa.  
Mazurek-Łopacińska K. (red.) (2003): Badania marketingowe. Metody, tendencje, zastosowania. Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, 
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Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  
 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla 
programu kształcenia na 

kierunku 
01_W  posiada wiedzę o źródłach informacji marketingowych i ich zastosowaniu K_W01, K_W17 
02_W rozpoznaje metody i techniki badawcze oraz odpowiedniości ich zastosowań w 

praktyce 
K_W17 

03_W posiada wiedzę o modelu racjonalnego procesu podejmowania decyzji K_W17, K_W20 
04_U umie dobierać metody i techniki gromadzenia informacji marketingowych K_U13, K_U14 
05_U umie przygotować zamówienia na projekt badania marketingowego K_U07, K_U13, K_U14, 

K_U16 
06_K rozumie zasadność prowadzenia badań marketingowych w promocji zdrowego 

odżywiania się 
K_K01, K_K08 

 

 

Wrocław.  
Nikodemska-Wołowik A. M. (1999): Jakościowe badania marketingowe. PWE, Warszawa.  
UWAGI: 

 



 

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) 
 

 
 
 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące przedmiot: 

Rok akademicki: 2016/2017 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy:  

Nazwa przedmiotu:   Dietoterapia ECTS 5 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski:  Diet therapy 

Kierunek studiów:  Żywienie człowieka i ocena żywno ści 

Koordynator przedmiotu:  Dr inż. Danuta Gajewska 

Prowadzący zajęcia:  Pracownicy Katedry Dietetyki, Zakładu Dietetyki 

Jednostka realizująca: Katedra Dietetyki; Zakład Dietetyki 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany: Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 

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

Cykl dydaktyczny:  semestr 7 język wykładowy: polski   

Założenia i cele przedmiotu: 
Przekazanie wiedzy na temat polskich i światowych standardów postępowania dietetycznego w 
wybranych jednostkach chorobowych. Pogłębienie wiedzy uzyskanej w ramach przedmiotu Podstawy 
Dietetyki. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: a) Wykłady,  liczba godzin 30; 
b) Ćwiczenia,  liczba godzin 60; 

Metody dydaktyczne: Przedstawienie problemu, dyskusja, studium przypadku, „burza mózgu” 

Pełny opis przedmiotu: 

Wykład: metody oceny stanu odżywienia osób chorych; - zasady ustalania zapotrzebowania na energię i 
makroskładniki osób chorych; - postępowanie dietetyczne wspomagające leczenie zaburzeń odżywiania; 
- zasady realimentacjii pacjentów niedożywionych; - postępowanie dietetyczne w chorobach 
nowotworowych; - zasady leczenia otyłości u dzieci; - postępowanie dietetyczne w nieswoistych stanach 
zapalnych jelit; - zasady postępowania dietetycznego w leczeniu niedokrwistości; - postępowanie 
dietetyczne w hiperlipidemii; - zasady postępowania dietetycznego w przewlekłych zapaleniach wątroby i 
marskości wątroby,  -  zasady dietoterapii pacjentów ze współistnieniem wielu schorzeń   
Ćwiczenia : Praktyczne aspekty następujących zagadnień: metody oceny stanu odżywienia osób 
chorych; - zasady ustalania zapotrzebowania na energię i makroskładniki osób chorych; postępowanie 
dietetyczne wspomagające leczenie zaburzeń odżywiania;zasady realimentacjii pacjentów 
niedożywionych; postępowanie dietetyczne w chorobach nowotworowych; zasady leczenia otyłości u 
dzieci; postępowanie dietetyczne w nieswoistych stanach zapalnych jelit; zasady postępowania 
dietetycznego w leczeniu niedokrwistości; postępowanie dietetyczne w hiperlipidemii; zasady 
postępowania dietetycznego w przewlekłych zapaleniach wątroby i marskości wątroby, zasady 
dietoterapii pacjentów ze współistnieniem wielu schorzeń. 

Wymagania formalne   
(przedmioty wprowadzające): - 

Założenia wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, zasad planowania żywienia osób zdrowych 
oraz podstaw planowania żywienia osób chorych 

Efekty kształcenia: 

01_W – zna zasady żywienia w omawianych 
jednostkach chorobowych 
02_U – potrafi ocenić potrzeby żywieniowe 
osób chorych i stawia diagnozę żywieniową  
03_U – posługuje się aktualnymi zaleceniami 
żywieniowymi i normami 

04_U – potrafi zaplanować odpowiednią strategię 
żywieniową w oparciu o stan odżywienia i stan zdrowia 
pacjenta  
05_K – wykazuje zdolność do działania indywidualnego 
według wskazówek oraz pracy w zespole  
06_K – ma nawyk stałego aktualizowania wiedzy w 
zakresie dietetyki 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 01_W, 02_U, 03_U, 04_U, 05_K, 06_K – opracowanie zaleceń dietetycznych dla pacjentów w 
omawianych jednostkach chorobowych,  praca pisemna końcowa typu „otwarta książka” 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia: 

Protokół ocen ze zdefiniowanych problemów, rozwiązywanych indywidualnie i zespołowo, archiwizacja  
prac pisemnych zaliczeniowych (studium przypadku, zaliczenie typu „otwarta książka”) 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową: 

Ocena poprawno ści przygotowania zalece ń dietetycznych (indywidualnie i zespołowo) w 
omawianych jednostkach chorobowych – 40% , ocena z analizy studium przypadku – 60% 

Miejsce realizacji zajęć:  Sala wykładowa, sala dydaktyczna ze sprzęte audiowizualnym oraz pracownia komputerowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1. Praca zbiorowa, Dietoterapia 1 (2009), Wyd. SGGW, Warszawa 
2. Peckenpaugh N.J. Red. Wydania polskiego Gajewska D. Podstawy żywienia i dietoterapia (2011). Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 
3. Grzymisławski M., Gawęcki J. (2010) Żywienie człowieka zdrowego i chorego. PWN, Warszawa 
4. Włodarek .D. Dietetyka (2005), Wyd. Format AB, Warszawa 
5. Ciborowska M., Rudnicka A. (2009): Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL, Warszawa 

UWAGI:  

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych 
efektów kształcenia- na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 

125  h 



 

 

 
 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 
Nr /symbol 

efektu 
Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla 

programu kształcenia na kierunku 
01_W zna zasady żywienia w omawianych jednostkach chorobowych K_W11, K_W12, K_W13, 
02_U potrafi ocenić potrzeby żywieniowe osób chorych i stawia diagnozę żywieniową K_U04, K_U09 
03_U posługuje się aktualnymi zaleceniami żywieniowymi i normami K_U04 
04_U potrafi zaplanować odpowiednią strategię żywieniową w oparciu o stan 

odżywienia i stan zdrowia pacjenta 
K_U09, K_U11 

05_U wykazuje zdolność do działania indywidualnego według wskazówek oraz pracy 
w zespole 

K_K02,K_K03 

06_K ma nawyk stałego aktualizowania wiedzy w zakresie zasad  żywienia 
dietetycznego 

K_K01, K_K04, K_K09 

 
 

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach 
wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

1 ECTS 

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o 
charakterze praktycznym: 

2 ECTS 



Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) 

Rok akademicki: 2016/2017 Grupa przedmiotów:
  

Numer katalogowy:
 

 

 

Nazwa przedmiotu:  Edukacja żywieniowa
 

ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski: Nutrition education 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i ocena żywności 

Koordynator przedmiotu: dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy 

Prowadzący zajęcia: Pracownicy i doktoranci Katedry Dietetyki 

Jednostka realizująca: Katedra Żywienia Człowieka; Zakład Podstaw Żywienia 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany:

 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 

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

Cykl dydaktyczny: semestr 7 język  wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Dostarczenie wiedzy teoretycznej oraz kształtowanie umiejętności z zakresu planowania, organizacji, 
realizacji i ewaluacji edukacji żywieniowej dla efektywnego kształtowania pożądanych postaw i 
zachowań żywieniowych różnych grup ludności. Przedmiot wymaga wiedzy podstawowej z zakresu 
żywienia człowieka oraz konsekwencji zdrowotnych wadliwego sposobu odżywiania. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) wykład;  liczba godzin  15;   
b) ćwiczenia;  liczba godzin  15; 

Metody dydaktyczne: 
Wykład, wykład problemowy, ćwiczenia w 3-4 osobowych zespołach, prezentacje multimedialne, 
dyskusja, ćwiczenia projektowe 

Pełny opis przedmiotu: 

Wykłady: pojęcia, cele, rola edukacji żywieniowej. Niedostateczny poziom edukacji żywieniowej i inne 
przyczyny błędów w żywieniu. Sposoby zapobiegania wadom żywienia, ze szczególnym 
uwzględnieniem edukacji formalnej i nieformalnej. Planowanie i realizacja edukacji żywieniowej, główne 
elementy procesu edukacji. Dobór treści, metod do potrzeb odbiorców, warunków organizacyjno-
technicznych, finansowych. Etapy procesu poznawczego, zasady, formy interpersonalne i masowe 
przekazu wiedzy. Rodzaje metod i środków dydaktycznych, ich dobór i stosowanie. Rola masmediów w 
edukacji żywieniowej, ich wady i zalety. Preferencyjne systemy sensoryczne. Pojęcie, badanie i ocena 
efektywności edukacji żywieniowej oraz sposoby jej zwiększania.  
Ćwiczenia: sformułowanie celów edukacji żywieniowej dla wybranej na podstawie znajomości 
zwyczajów żywieniowych, potrzeb i świadomości żywieniowej grupy osób. Zapoznanie się studentów z 
aktualnymi danymi naukowymi o sposobie żywienia i poziomie wiedzy żywieniowej wybranej grupy. 
Dobór i opracowanie form, metod i środków dydaktycznych odpowiednio do potrzeb i percepcji 
odbiorców. Opracowanie, prezentacja oraz ocena materiałów edukacyjnych. Skonstruowanie i 
przeprowadzenie testów wiadomości wśród przypadkowych osób wybranej grupy docelowej. 

Wymagania formalne  
(przedmioty wprowadzające): 

- 

Założenia wstępne: - 

Efekty kształcenia: 
 

01_W - posiada wiedzę na temat przyczyn oraz 
sposobów zapobiegania błędom żywieniowym; 
znajomość zasad, form, metod i środków 
dydaktycznych stosowanych w edukacji żywieniowej 
02_U - umie wyszukiwać, analizować, interpretować 
i wykorzystywać potrzebne informacje do 
planowania i realizacji edukacji żywieniowej 
03_U - umie zaplanować, przeprowadzić oraz ocenić 
proces edukacji żywieniowej w wybranej grupie 
ludności 

04_K - rozumie potrzeby poszerzania, 
pogłębiania i aktualizowania wiedzy z zakresu 
żywienia człowieka i edukacji żywieniowej przez 
całe życie  
05_K - potrafi przekazywać wiedzę o 
prawidłowym żywieniu człowieka i 
konsekwencjach błędów żywieniowych 
06_K - potrafi współpracować w grupie 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 

02_U, 03_U, 05_K, 06_K – prezentacje projektu oraz materiały edukacyjne i ankieta  
01_W – pisemne rozwiązanie zadania problemowego na ćwiczeniach (kolokwium)  
02_U, 03_U, 05_K, 06_K – obserwacja pracy studenta w czasie zajęć  
01_W – zaliczenie pisemne wykładów 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia: 

Protokół ocen, które student uzyskał w ramach 2 prezentacji, kolokwium, obserwacji pracy w czasie 
ćwiczeń, zaliczenia pisemnego wykładów 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową:

 
Ocena 2 prezentacji – 30%, ocena kolokwium pisemnego – 5%, ocena wynikająca z obserwacji w 
trakcie zajęć – 5%, ocena zaliczenia pisemnego wykładów – 60% 

Miejsce realizacji zajęć:
 

Sala wykładowa, aula – wykład, sala dydaktyczna wyposażona w sprzęt audiowizualny  - ćwiczenia 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Kołłajtis-Dołowy A. (2009): Edukacja żywieniowa. [w:] Jeznach M. (red.): Nowe trendy w żywności, żywieniu i konsumpcji. Wyd. SCRIPT, na 
zlecenie SGGW, Warszawa, s. 7-24. 
2. Kołłajtis-Dołowy A. (2005): Metody i formy upowszechniania wiedzy o prawidłowym żywieniu. [w:] Roszkowski W. (red.): Podstawy nauki o 
żywieniu człowieka. Przewodnik do ćwiczeń. Wyd. SGGW, Warszawa, s. 254-258.  
3. Kołłajtis-Dołowy A., Schlegel-Zawadzka M. (2009): Upowszechnianie wiedzy o żywieniu. [w:] Gawęcki J., Roszkowski W. (red): Żywienie 



 
 
 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 
 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01_W posiada wiedzę na temat przyczyn oraz sposobów zapobiegania błędom 
żywieniowym; znajomość zasad, form, metod i środków dydaktycznych 
stosowanych w edukacji żywieniowej 

K_W13, K_W16, K_W17  

02_U umie wyszukiwać, analizować, interpretować i wykorzystywać potrzebne 
informacje do planowania i realizacji edukacji żywieniowej 

K_U01 

03_U umie zaplanować, przeprowadzić oraz ocenić proces edukacji 
żywieniowej w wybranej grupie ludności 

K_U12 

04_K rozumie potrzebę poszerzania, pogłębiania i aktualizowania wiedzy z 
zakresu żywienia człowieka i edukacji żywieniowej przez całe życie  

K_K01  

05_K potrafi przekazywać wiedzę o prawidłowym żywieniu człowieka i 
konsekwencjach błędów żywieniowych 

K_K02, K_K11 

06_K 
  

potrafi współpracować w grupie K_K02 

 
 
 
 
 
 

człowieka a zdrowie publiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 254-269.  
4. Jarosz M. (2008): Żywienie osób w wieku starszym. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa. 
5. Gawęcki J. (red.) (2010): Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 
6. Gawęcki J., Roszkowski W. (red.) (2009): Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 
7. Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.) (2010): Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.  
8. Wądołowska L. (2010): Żywieniowe podłoże zagrożeń zdrowia w Polsce. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn. 
9. Niemierko B. (1999): Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki. WSiP SA, Warszawa. 
 

UWAGI  
Ćwiczenia realizowane w systemie 2 godzinnym  

 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 
osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 76 h 

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

1,0 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak 
zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 

2,0 ECTS 



 

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) 
 

 

Rok akademicki: 2016/2017 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy:  

Nazwa przedmiotu:   Ochrona konsumenta na rynku żywno ści ECTS 4 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski:  Consumer protection in the food market 

Kierunek studiów:  Żywienie człowieka i ocena żywno ści 

Koordynator przedmiotu:  Dr inż. Marta Sajdakowska   

Prowadzący zajęcia:  Pracownicy Katedry Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji 

Jednostka realizująca: Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Zakład Badań Konsumpcji 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany: Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji  

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

Cykl dydaktyczny:  semestr  7  jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu praw przysługujących 
konsumentom w zakresie ochrony i edukacji konsumentów na rynku żywności. Przedmiot jest przydatny w 
obszarze organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie żywnościowym. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: a) wykład;  liczba godzin  15;   
b) ćwiczenia;  liczba godzin  30; 

Metody dydaktyczne: 
Wykłady z wykorzystaniem technik multimedialnych, dyskusja, projekt, rozwiązywanie problemów, analiza  
i interpretacja tekstów źródłowych 

Pełny opis przedmiotu: 

Wykłady : Działalność instytucji i organizacji konsumenckich w UE na rzecz ochrony i edukacji konsumentów 
na rynku żywności. Wymagania prawne dotyczące przekazywania konsumentom informacji o żywności (w 
tym informacji na opakowaniu żywności, oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych). Wymagania prawne 
dotyczące zasad promocji (w tym reklamy żywności) i sprzedaży żywności. Klasyfikacja nieuczciwych 
praktyk rynkowych na rynku żywności (w tym możliwych rodzajów zafałszowań żywności). Czyny nieuczciwej 
konkurencji na rynku żywności (klasyfikacja, odpowiedzialność przedsiębiorców). Odpowiedzialność 
przedsiębiorców za nieprzestrzeganie prawa na rynku żywności. 
Ćwiczenia : Działalność instytucji i organizacji konsumenckich w poszczególnych krajach UE na rzecz 
ochrony i edukacji konsumentów żywności. Projektowanie informacji o produkcie żywnościowym w przekazie 
promocyjnym oraz na opakowaniu, w miejscu sprzedaży żywności (w tym zasad uwidaczniania cen żywności 
i usług gastronomicznych), w kontekście obowiązujących regulacji prawnych. Ochrona konsumenta na rynku 
usług gastronomicznych. Analiza praktyk wprowadzających w błąd konsumenta (w tym praktyk związanych z 
fałszowaniem żywności). Ocena działań promocyjnych w Unii Europejskiej na rynku żywności w kontekście 
praw przysługujących konsumentowi. Analiza niedozwolonych klauzul umownych na rynku usług. Analiza 
procedur postępowania konsumenta przed przedsiębiorcą, sądami i urzędami w przypadku naruszenia jego 
praw na rynku żywności. 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające): - 

Założenia wstępne: Znajomość podstaw prawa żywnościowego, prawa konsumenckiego oraz podstaw marketingu  

Efekty kształcenia: 

01_W – zna szczegółowe wymagania prawne 
dotyczące przekazywania konsumentom informacji o 
żywności 
02_W – zna szczegółowe wymagania prawne 
dotyczące zasad promocji (w tym reklamy żywności) i 
sprzedaży żywności 
03_W - ma wiedzę na temat działalności instytucji i 
organizacji konsumenckich w UE na rzecz ochrony i 
edukacji konsumentów na rynku żywności 
04_U - umie analizować akty prawne z zakresu 
ochrony konsumenta na rynku żywności 

05_U – potrafi pozyskać informacje z różnych 
źródeł w celu wyjaśnienia problemów związanych 
z naruszaniem praw konsumentów na rynku 
żywności 

06_K – ma świadomość znaczenia społecznej, 
etycznej i zawodowej odpowiedzialności za 
nieprzestrzeganie praw konsumentów, prawa 
żywnościowego i stosowanie nieuczciwych praktyk 
rynkowych oraz nieuczciwej konkurencji na rynku 
żywności 
 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 
01_W, 02_W, 03_W – egzamin pisemny z wykładów i ćwiczeń w formie pytań testowych i problemowych 
04_U, 05_U, 06_K – przygotowanie 5 prac pisemnych zadanych podczas ćwiczeń i wykładów w ramach 
pracy własnej studenta  

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia): Protokół ocen, które student uzyskał w ramach egzaminu oraz z prac pisemnych i projektu 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową: 

Ocena z egzamin u – 50% 
Ocena projektu dotycz ącego przekazywania informacji konsumentom o żywno ści – 25% 
Ocena prac pisemnych i prezentacji multimedialnych wykonanych w ramach pracy własnej studenta 
– 25%  

Miejsce realizacji zajęć:  Sala wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
Korzycka-Iwanow M. (2007): Prawo żywnościowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego. Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa.  
Ozimek I. (2008): Ochrona konsumenta na rynku żywności. Wyd. SGGW, Warszawa.  
Akty prawne z zakresu prawa żywnościowego i ochrony konsumenta. 

UWAGI:   



 

  
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  
Nr 

/symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla 
programu kształcenia na 

kierunku 
01_W zna szczegółowe wymagania prawne dotyczące przekazywania konsumentom informacji 

o żywności 
KW_08 

02_W zna szczegółowe wymagania prawne dotyczące zasad promocji (w tym reklamy 
żywności) i sprzedaży żywności 

KW_08 

03_W ma wiedzę na temat działalności instytucji i organizacji konsumenckich w UE na rzecz 
ochrony i edukacji konsumentów na rynku żywności 

KW_08 

04_U umie analizować akty prawne z zakresu ochrony konsumenta na rynku żywności KU_01 

05_U potrafi pozyskać informacje z różnych źródeł w celu wyjaśnienia problemów związanych 
z naruszaniem praw konsumentów na rynku żywności 

KU_01 

06_K ma świadomość znaczenia społecznej, etycznej i zawodowej odpowiedzialności za 
nieprzestrzeganie praw konsumentów, prawa żywnościowego i stosowanie nieuczciwych 
praktyk rynkowych oraz nieuczciwej konkurencji na rynku żywności 

KK_10 

 



Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) 

Rok akademicki: 2016/2017 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy:  

 

Nazwa przedmiotu:  Projektowanie  technologiczne zakładów przemysłu 
spo żywczego  

ECTS 4 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski: Technological design of food industry facilities 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i ocena żywno ści 

Koordynator przedmiotu: Dr inż. Wiesława Grzesińska 

Prowadzący zajęcia: Pracownicy Zakładu Higieny i Zarządzania Jakością  Żywności 

Jednostka realizująca: 
Katedra Tech nologii Gastronomicznej i Higieny Żywno ści; Zakład Higieny i Zarz ądzania Jako ścią 
Żywno ści 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany: Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 

Status przedmiotu: a) przedmiot obowi ązkowy  b) stopień  I   rok IV c)  niestacjonarne   

Cykl dydaktyczny: semestr 7 język  wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Dostarczenie wiedzy i kształtowanie umiejętności z zakresu planowania przestrzeni warunkującej 
prawidłowe przeprowadzenie procesów technologicznych od etapu przyjęcia surowca do ekspedycji 
gotowego wyrobu w zakładach produkcji żywności. Studenci zdobywają także umiejętności  z zakresu 
podstawowych obliczeń projektowych bazując na schematach blokowych procesów technologicznych. 
Założeniem przedmiotu jest także nauka w zakresie podstawowym  programu wspomagającego 
projektowanie  - AutoCAD. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) wykład; liczba godzin   15;   

b) ćwiczenia  projektowe; liczba godzin 30; 

Metody dydaktyczne: 
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.  
Ćwiczenia prowadzone w formie dyskusji nad realizowanym projektem, praca w grupach. 

Pełny opis przedmiotu: 

Wykład:  Definicja i charakterystyka projektowania technologicznego. Podział i charakterystyka zakładów 
przemysłu spożywczego, zasady specjalizacji zakładów. Podział zakładów na obszary działalności: 
przyjęcie surowców, magazynowanie, transport, przetwórstwo, pakowanie, ekspedycja. Dział socjalny. 
Układ funkcjonalny pomieszczeń. Zasady procesu inwestycyjnego. Projekty 1.-, 2- i 3.-stadialne. 
Podstawy i zasady realizacji procesów technologicznych  (operacje i procesy jednostkowe). 
Oddziaływanie zakładu na środowisko. Wytyczne branżowe: architektura, wentylacja, wod.-kan., 
oświetlenie, bilans energetyczny. 
Ćwiczenia:   Podstawowe zasady opracowywania  założeń projektowych, tworzenia schematów 
blokowych procesów technologicznych oraz sporządzania bilansów materiałowych. Zasady i metody 
obliczania powierzchni pomieszczeń zakładów przetwórstwa spożywczego: magazynów, hal 
produkcyjnych, obszarów ekspedycyjnych, działu socjalnego. Nauka w zakresie podstawowym 
programu AutoCAD wspomagającego proces projektowania technologicznego. Ćwiczenia z zakresu 
tworzenia układu funkcjonalnego zakładów przetwórstwa  spożywczego  przy zastosowaniu programu 
wspomagającego rysowanie – AutoCAD.   

Wymagania formalne  
(przedmioty wprowadzające): 

 
- 
 

Założenia wstępne: Ogólna wiedza na temat technologii żywności (procesów technologicznych, przechowywania  
surowców), zasad GHP/GMP oraz wyposażenia technologicznego zakładów 

Efekty kształcenia: 
 

01_W – ma ogólną wiedzę dotyczącą materiałów, 
metod, technik, narzędzi i technologii 
wykorzystywanych w projektowaniu technologicznym 
zakładów przetwórstwa spożywczego 
02_W – ma ogólną wiedzę na temat specyfiki, 
organizacji i uwarunkowań działalności zakładów 
produkujących żywność 
03_U – potrafi dokonać identyfikacji i sformułować 
specyfikację zadań technologiczno - inżynierskich w 
projektowaniu technologicznym zakładów 
przetwarzających żywność 

04_U – ma umiejętność pozyskania i analizy 
informacji oraz przygotowania projektu 
technologicznego zakładu z wykorzystaniem 
technologii informatycznych 
05_K – potrafi współdziałać i pracować w grupie  
06_K – potrafi określić priorytety służące 
realizacji zaplanowanych zadań 
 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 

03_U; 04_U; 06_K – weryfikacja na podstawie wykonanego projektu technologicznego wraz z 
wybranymi elementami dokumentacji projektowej 
05_K – obserwacja w trakcie pracy na ćwiczeniach 
01_W, 02_W - zaliczenie pisemne 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia: 

Złożony projekt technologiczny wybranego zakładu spożywczego wraz z odpowiednią dokumentacją i 
oceną 
Treść pytań zaliczeniowych z oceną 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową: 

Ocena końcowa jest średni ą z dwu cz ąstkowych ocen efektów kształcenia, ocena z zaliczen ia 
pisemnego – 50%, ocena projektu technologicznego wr az z wybranymi elementami dokumentacji 
– 50%; Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskan ie pozytywnej oceny z cz ęści wykładowej 
oraz ćwiczeniowej; Ocena w skali zg. z Regulaminem Studió w SGGW 

Miejsce realizacji zajęć: 
Wykłady – sala wykładowa 
Ćwiczenia – sala dydaktyczna wyposażona w komputery z odpowiednim oprogramowaniem (program 
Excel, Auto Cad) i internetem 



 
 

 
 
 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 
 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01_W ma ogólną wiedzę dotyczącą materiałów, metod, technik, narzędzi i technologii 
wykorzystywanych w projektowaniu technologicznym zakładów przetwórstwa 
spożywczego 

K_W04 

02_W ma ogólną wiedzę na temat specyfiki, organizacji i uwarunkowań działalności 
zakładów produkujących żywność 

K_W17 

03_U – potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zadań technologiczno - 
inżynierskich w projektowaniu technologicznym zakładów przetwarzających 
żywność 

K_U07 

04_U ma umiejętność pozyskania i analizy informacji oraz przygotowania projektu 
technologicznego zakładu z wykorzystaniem technologii informatycznych 

K_U12 

05_K potrafi współdziałać i pracować w grupie K_K02 
06_K potrafi określić priorytety służące realizacji zaplanowanych zadań K_K03 

 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Baranowski B.[red]: Wprowadzenie do projektowania PWN, Warszawa 1998 
2. Bilska B. Grzesińska W. Tomaszewska M. (2011): Projektowanie technologiczne zakładów pożywczych, Wybrane zagadnienia. Wyd. SGGW, 

Warszawa 
3. Błasiński H., Pyć K.W., Rzyski E. (2001): Maszyny i aparatura technologiczna przemysłu spożywczego, Skrypt PŁ, Łódź 
4. Dłużewski M. (1992): Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczego. WNT, Warszawa 1974Durlik I.: Projektowanie 

technologiczno – organizacyjne zakładów przemysłowych. Cz. I. Podstawy projektowania zakładów przemysłowych. Wydawnictwo Uczelniane 
PG, Gdańsk 

5. Lewicki P. (1999): Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. WNT, Warszawa 
6. Pikoń A.(2010): AutoCad 2010. Pierwsze kroki, Helion  
7. 7.  Rozporządzeniu UE 852/04 w sprawie higieny środków spożywczych. 

UWAGI 

 
 
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych 
efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 

100 h 

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

1,5 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia 
laboratoryjne, projektowe, itp.: 

2  ECTS 



Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) 

 

Rok akademicki: 2016/2017 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy:  

Nazwa przedmiotu:   Projektowanie  zakładów gastronomicznych ECTS  4 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski:  Catering enterprises designing 

Kierunek studiów:  Żywienie człowieka i ocena żywno ści 

Koordynator przedmiotu:  Dr inż. Marzena Tomaszewska 

Prowadzący zajęcia:  Pracownicy  i doktoranci Katedry Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności 

Jednostka realizująca: 
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywno ści, Zakład Higieny i Zarządzania Jako ścią 
Żywno ści 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany: Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 

Status przedmiotu:  a) przedmiot obowi ązkowy  b) stopie ń I   rok IV  c)  stacjonarne  

Cykl dydaktyczny:  semestr 7 język wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Dostarczenie wiedzy i kształtowanie umiejętności z zakresu prawidłowego opracowywania projektów 
technologicznych zakładów gastronomicznych uwzględniających zasady GMP/GHP, aspekty 
architektoniczne, konstrukcyjne, wentylacyjne, wodno – kanalizacyjne. Zdobywają również umiejętności 
przygotowania dokumentacji projektowej poprzez wykorzystanie  programów wspomagających kreślenie 
projektów (podstawowy zakres programu AutoCAD). 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) wykład;   liczba godzin 15;   

b) ćwiczenia;  liczba godzin  30;   

Metody dydaktyczne: 
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.  
Ćwiczenia prowadzone w formie dyskusji nad realizowanym projektem, praca w grupach. 

Pełny opis przedmiotu: 

Wykład y: Definicja i podział zakładów gastronomicznych. Zakres opracowania projektu 
technologicznego zakładów gastronomicznych. Lokalizacja zakładu gastronomicznego oraz ustawienie 
względem stron świata. Zasady funkcjonalnego rozwiązania przestrzennego zakładów gastronomicznych 
– charakterystyka działów  i pomieszczeń zakładu,  powiązania funkcjonalne, drogi technologiczne, 
organizacja przejść i ciągów komunikacyjnych. Organizacja stanowisk pracy - aspekty ergonomiczne. 
Obliczenia i dobór wyposażenia ciągów technologicznych. Organizacja poszczególnych pomieszczeń 
zakładu. Systemy dystrybucji posiłków i organizacja ekspedycji. Określenie liczby zatrudnionych w 
zakładzie gastronomicznym. Przykładowe rozwiązania projektowe. 
Ćwiczenia:  Omówienie elementów dokumentacji projektowej projektu technologicznego. Omówienie 
oznaczeń urządzeń technologicznych. Rozdanie tematów projektowych i opracowanie wytycznych do 
projektu. Etapowa realizacja zadanych projektów technologicznych zakładów gastronomicznych: 
obliczanie powierzchni pomieszczeń, dobór wyposażenia technologicznego, opracowanie układu 
funkcjonalnego zakładu oraz  ustawienia wyposażenia technologicznego, obliczenia wielkości 
zatrudnienia, wykreślenie rysunków projektowych, w tym układu funkcjonalnego i ustawienia 
wyposażenia technologicznego z naniesieniem dróg technologicznych. 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające): - 

Założenia wstępne: 
Ogólna wiedza na temat technologii żywności (procesów technologicznych, przechowywania  surowców) 
i technologii gastronomicznej, zasad GHP/GMP, wyposażenia technologicznego zakładów 

Efekty kształcenia: 

01_W - posiada znajomość wad i zalet 
podejmowanych działań mających na celu prawidłową 
organizację zakładu gastronomicznego  
02_W - posiada podstawową wiedzę z zakresu 
standardów i norm technicznych w projektowaniu 
technologicznym 
03_U - posiada podstawową umiejętność 
podejmowania standardowych działań z 
wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, 
technologii, narzędzi, rozwiązań w zakresie 
projektowania technologicznego 

04_U – posiada umiejętność wyszukiwania, 
analizy i wykorzystania informacji z różnych 
źródeł w celu opracowania projektu 
technologicznego zakładu gastronomicznego  
05_U – posiada umiejętność zastosowania 
technologii informatycznych w zakresie 
pozyskiwania, przetwarzania informacji 
niezbędnych w projektowaniu i wykreślenia 
rysunków w programie AutoCad 
06_K – potrafi współdziałać i pracować w 
grupie  
 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 
04_U; 05_U; 06_K, 03_U – weryfikacja na podstawie wykonanego projektu technologicznego wraz z 
wybranymi elementami dokumentacji projektowej 
01_W, 02_W – zaliczenie pisemne 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia : 

Złożony projekt technologiczny wybranego zakładu gastronomicznego wraz z odpowiednią 
dokumentacją i oceną 
Treść pytań zaliczeniowych z oceną 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową: 

Ocena ko ńcowa jest średni ą z dwu cz ąstkowych ocen efektów kształcenia, ocena z zaliczen ia 
pisemnego – 50%, ocena projektu technologicznego wr az z wybranymi elementami dokumentacji 
– 50%; Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskan ie pozytywnej oceny z cz ęści wykładowej 
oraz ćwiczeniowej; Ocena w skali zg. z Regulaminem Studió w SGGW 

Miejsce realizacji zajęć:  
Wykłady – sala wykładowa 
Ćwiczenia – sala dydaktyczna wyposażona w komputery z odpowiednim oprogramowaniem (program 
Excel, Auto Cad) i internetem 

1. Bilska B., Grzesińska W., Tomaszewska M. (2011): Projektowanie technologiczne. Wydawnictwa SGGW. 
2. Praca zbiorowa pod redakcją Grzesińskiej W. (2012): Technologiczne projektowanie zakładów gastronomicznych. Wydawnictwa SGGW.  



 

 2

 
 
 
 
 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 
 
 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  
 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na 
kierunku 

01_W posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu 
prawidłową organizację zakładu gastronomicznego 

K_W04 

02_W posiada podstawową wiedzę z zakresu standardów i norm technicznych w 
projektowaniu technologicznym i umiejętność jej wykorzystania 

K_W08 

03_U posiada podstawową wiedzę i umiejętność podejmowania standardowych 
działań z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, 
narzędzi, rozwiązań w zakresie projektowania technologicznego 

 
K_U08 
 

04_U posiada umiejętność wyszukiwania, analizy i wykorzystania informacji z 
różnych źródeł w celu opracowania projektu technologicznego zakładu 
gastronomicznego 

K_U01, K_U14 

05_U posiada umiejętność zastosowania technologii informatycznych w zakresie 
pozyskiwania, przetwarzania informacji niezbędnych w projektowaniu i 
wykreślenia rysunków w programie AutoCad 

K_U02 

06_K potrafi współdziałać i pracować w grupie K_K02 
 
 
 
 
 
 

 

3. Kucharz & Gastronom (2012). Vademecum. REA, Warszawa  – praca zbiorowa. 
4. Praca zbiorowa pod redakcją Kołożyn – Krajewskiej D.(2013) : Higiena produkcji żywności. Wydawnictwa  SGGW, Warszawa. 
5. Rochatsch M., Lemme F., Neumann D., Wagner A., (2007): Professional Kitchens. Huss Medien Gmbh, Hamburg. 
6. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.1650 z 2003 roku z późniejszymi 
zmianami Dz.U. Nr 49 poz.330). 

7. Rozporządzenie Unii Europejskiej UE 852/04 w sprawie higieny środków spożywczych. 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 201  poz.1238) 
UWAGI: 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 
osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 

120 h 

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

2 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak 
zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 

2 ECTS 



Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) 
 

 

Rok akademicki: 2016/2017 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy:  

 

Nazwa przedmiotu:  Seminarium ECTS 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski: Diploma seminar 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i ocena żywno ści 

Koordynator przedmiotu: Samodzielni pracownicy naukowi Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 

Prowadzący zajęcia: Samodzielni pracownicy naukowi  Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 

Jednostka realizująca: Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany: Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 

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

Cykl dydaktyczny: semestr 7 język  wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Monitorowanie etapów realizacji pracy inżynierskiej na podstawie prezentacji przygotowywanych przez 
poszczególnych studentów. Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej w toku całych 
studiów, korzystania z różnych źródeł informacji, ich analizy oraz krytycznego i twórczego wykorzystania. 
Przekazanie wiedzy na temat formalnych i merytorycznych zasad końcowego opracowania pracy oraz 
przeprowadzenia egzaminu dyplomowego. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: a) ćwiczenia 30 

Metody dydaktyczne: 
Wykład wprowadzający, prezentacje ustne studentów, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, 
dyskusja 

Pełny opis przedmiotu: 

Wykłady: -  
Ćwiczenia : Omawianie kolejnych etapów realizacji prac  inżynierskich: sposoby prezentacji wyników 
badań własnych oraz innych autorów (publikacje związane z realizowanym tematem), formułowanie 
stwierdzeń i wniosków, dyskusja uzyskanych wyników oraz odniesienie do wyników uzyskanych przez 
innych autorów; wyszukiwanie źródeł literaturowych i ich prezentacja w pracy.  

Wymagania formalne  
(przedmioty wprowadzające): - 

Założenia wstępne: Niezbędna jest wiedza z zakresu realizowanych wg programu studiów  przedmiotów podstawowych  
i kierunkowych. 

Efekty kształcenia: 
 

01_W –  ma wiedzę z zakresu nauki o żywieniu 
człowieka i oceny żywności 
02_U – posiada umiejętność wyszukiwania, 
rozumienia, analizy i wykorzystania informacji 
pochodzących z różnych źródeł, w tym z 
zastosowaniem różnych technologii informacyjnych 
03_U – potrafi zdefiniować problem badawczy, 
zaproponować sposób jego rozwiązania i dokonać 
jego oceny z przywołaniem źródeł literaturowych 
oraz zaplanować proces badawczy, dobrać 
odpowiednie do celu pracy metody badawcze, 
zinterpretować wyniki przy użyciu metod 
statystycznych, sformułować wnioski 

04_U –  potrafi przygotować i przedstawić 
prezentację ustną nt. celu pracy, metodologii 
badań i stwierdzeń oraz wniosków badań 
własnych 
05_U – potrafi dostrzegać problemy, określać 
priorytety, stawiać pytania i prezentować własne 
sądy 
06_K – ma świadomość potrzeby stałego 
uzupełniania i pogłębiania wiedzy i 
samodoskonalenia 
 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 
01_W, 02_U, 03_U, 04_U, 05_U – ocena merytoryczna  prezentacji przygotowanych przez studenta                
i udziału w dyskusji 
05_U, 06_K – obserwacja w trakcie zajęć 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia: 

Prezentacje realizowane przez studentów w czasie roku akademickiego; protokół ocen, które student 
uzyskał za prezentacje oraz aktywność na seminariach    

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową: 

Ocena prezentacji – 80% 
Ocena aktywno ści na zaj ęciach – 20%  

Miejsce realizacji zajęć: Sala seminaryjna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Stuart C. (2002): Sztuka przemawiania i prezentacji. Wyd. Książka i Wiedza. Warszawa. 
2. Weiner J. (2009):Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. PWN, Warszawa. 
3. Zabielski R. (2011): Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW. Warszawa. 
4. Aktualne wymagania w regulacjach wewnętrznych SGGW. 
5. Aktualne piśmiennictwo z zakresu tematu pracy magisterskiej. 
UWAGI 

 
 
 



 
Wskaźniki ilo ściowe charakteryzuj ące moduł/przedmiot: 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 
 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01_W ma wiedzę z zakresu nauki o żywieniu człowieka i oceny żywności K_W03 

02_U posiada umiejętność wyszukiwania, rozumienia, analizy i wykorzystania informacji 
pochodzących z różnych źródeł, w tym z zastosowaniem różnych technologii 
informacyjnych 

K_U01,K_U02 

03_U potrafi zdefiniować problem badawczy, zaproponować sposób jego rozwiązania 
i dokonać jego oceny z przywołaniem źródeł literaturowych oraz zaplanować 
proces badawczy, dobrać odpowiednie do celu pracy metody badawcze, 
zinterpretować wyniki przy użyciu metod statystycznych, sformułować wnioski 

K_U03, K_U11 

04_U potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną nt. celu pracy, metodologii 
badań i stwierdzeń oraz wniosków badań własnych 

K_U14 

05_U potrafi dostrzegać problemy, określać priorytety, stawiać pytania i prezentować 
własne sądy 

K_U03, K_U14 

06_K ma świadomość potrzeby stałego uzupełniania i pogłębiania wiedzy i 
samodoskonalenia 

K_K01 

 
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 
osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 

52 h 

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

1 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak 
zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 

2 ECTS 



 
 

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) 
 

Rok akademicki: 2016/2017 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy:  

 

Nazwa przedmiotu:   Zachowania konsumentów  ECTS  5 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski:  Consumer behaviour at food market 

Kierunek studiów:  Żywienie człowieka i ocena żywno ści 

Koordynator przedmiotu:  Dr inż. Sylwia Żakowska-Biemans 

Prowadzący zajęcia:  Pracownicy z Katedry  Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji 

Jednostka realizująca: Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Zakład Badań Konsumpcji 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany: Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 

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

Cykl dydaktyczny:  semestr 7  język  wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Podstawowym celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy na temat istoty i uwarunkowań 
psychologicznych, społecznych, ekonomicznych oraz kulturowych zachowań konsumentów na rynku 
żywności. Zdobyta wiedza służyć będzie kształtowaniu umiejętności analizy zachowań współczesnych 
konsumentów na rynku żywności tak, aby określać możliwe kierunki ich zmian oraz implikacje dla 
różnicowania oferty produktowej żywności.  

Formy dydaktyczne, liczba godzin: a) Wykład;  liczba godzin 30; 
b) Ćwiczenia; liczba godzin 30; 

Metody dydaktyczne: Wykłady z wykorzystaniem technik multimedialnych, wykład z dyskusją.  
Podczas ćwiczeń praca w grupach, dyskusja, projekt zespołowy.  

Pełny opis przedmiotu: 

Wykłady : Zachowania konsumentów – ich istota i uwarunkowania. Potrzeby i ich znaczenie w 
warunkowaniu zachowań konsumentów. Motywacja i postawy, a zachowanie konsumenta. Czynniki 
warunkujące wybór produktów żywnościowych. Źródła informacji i ich rola w podejmowaniu decyzji 
nabywczych w odniesieniu do żywności. Proces podejmowania decyzji o zakupie żywności. Wybrane 
modele zachowań konsumentów. Satysfakcja i dysonans pozakupowy.  
Ćwiczenia : Koncepcja jakości żywności z perspektywy konsumentów.  Zachowania konsumentów w 
stosunku do wybranych kategorii żywności tj. ekologicznej, nowej żywności (novel food) oraz tradycyjnej. 
Zagadnienie ryzyka związanego z żywnością i jego znaczenie w zachowaniach konsumentów. 
Segmentacja konsumentów na rynku żywności – wybrane kryteria i koncepcje. 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające): socjologia ogólna, psychologia ogólna, badania marketingowe na rynku żywności 

Założenia wstępne: Znajomość podstawowych teorii wyjaśniających psychologiczne i społeczne mechanizmy zachowań 
jednostki oraz metod badawczych stosowanych w badaniach marketingowych. 

Efekty kształcenia: 

01_W –  definiuje podstawowe pojęcia dotyczące 
zachowań konsumentów  
02_W – zna uwarunkowania psychologiczne, 
społeczne, ekonomiczne i kulturowe zachowań 
konsumentów na rynku żywności, 
03_U – umie identyfikować źródła i pozyskiwać 
informacje w celu wyjaśnienia czynników 
determinujących zachowania konsumentów na rynku 
żywności, 

04_U – potrafi określić kierunki zmian zachowań 
konsumentów na rynku żywności w kontekście 
przeobrażeń społeczno-ekonomicznych i 
demograficznych, 
05_U – potrafi dokonać hierarchizacji kryteriów 
segmentacyjnych w badaniach zachowań 
konsumentów na rynku żywności, 
06_K – potrafi pracować zespołowo podczas 
przygotowania i realizacji pracy projektowej. 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 
01_W, 02_W – zaliczenie pisemne 
03_U, 04_U – praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej studenta 
05_U, 06_K – wykonanie i prezentacja multimedialna zespołowego zadania projektowego 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia: 

Protokoły ocen, które student uzyskał w ramach: egzaminu, analizy tekstów źródłowych, wykonania i 
prezentacji raportu. Indywidualne prace pisemne oraz prezentacja zespołowa.  

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową: 

Ocena kolokwium pisemnego – 40%; 
Ocena indywidualnej pracy pisemnej – 30%;  
Ocena prezentacji multimedialnej zespołowego zadani a projektowego – 30%.   

Miejsce realizacji zajęć:  Sala wykładowa, zajęcia w terenie 
Literatura podstawowa i uzupełniająca:  

1. Gutkowska K., Ozimek I. (2005): Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności – kryteria zróżnicowania. Wyd. SGGW. 
Warszawa. 

2. Falkowski A., Tyszka T. (2009): Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Sopot.  
3. Jachnis A. (2007): Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich. Oficyna Wydawnicza 

Branta. Bydgoszcz-Warszawa.  
4. Kieżel E. (red.), (2010): Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.  
5. Rudnicki L. (2004): Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kraków.  
6. Światowy G. (2006): Zachowania konsumentów. PWE, Warszawa.  
7. Żakowska-Biemans S., Gutkowska K. (2003): Rozwój rynku żywności ekologicznej w Polsce. Wyd. SGGW. Warszawa. 

UWAGI: 

 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 



 
 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla 
programu kształcenia na kierunku 

01_W definiuje podstawowe pojęcia dotyczące zachowań konsumentów K_W02 

02_W zna uwarunkowania psychologiczne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe 
zachowań konsumentów na rynku żywności 

K_W02, K_W07, K_W17 

03_U umie identyfikować źródła i pozyskiwać informacje w celu wyjaśnienia czynników 
determinujących zachowania konsumentów na rynku żywności 

K_U01, K_U15 

04_U potrafi określić kierunki zmian zachowań konsumentów na rynku żywności w 
kontekście przeobrażeń społeczno-ekonomicznych i demograficznych 

K_U07 

05_U potrafi dokonać hierarchizacji kryteriów segmentacyjnych w badaniach 
zachowań konsumentów na rynku żywności 

K_U07, K_U08 

06_K potrafi pracować zespołowo podczas przygotowania i realizacji pracy projektowej K_K02 

 



Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) 

Rok akademicki: 2016/2017 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy:  

 

Nazwa przedmiotu:  Żywno ść ekologiczna ECTS 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski: Organic food 

Kierunek studiów: Żywienie Człowieka i Ocena Żywno ści 

Koordynator przedmiotu: Dr hab. Ewelina Hallmann 

Prowadzący zajęcia: Pracownicy i doktoranci Katedry Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej Towaroznawstwa 

Jednostka realizująca: Katedra Żywno ści Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa; Za kład Żywno ści Ekologicznej  

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany: Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 

Status przedmiotu: a) przedmiot obowi ązkowy  b) stopie ń  I   rok III  c)  stacjonarne   

Cykl dydaktyczny: semestr 7 język  wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szeroko pojmowaną jakością surowców roślinnych 
(owoców i warzyw), surowców zwierzęcych oraz produktów, jak też wpływu warunków produkcji, 
aspektów przetwórczych, przechowalniczych i dystrybucyjnych na końcową jakość żywności 
ekologicznej; określenie wpływu tej żywności na zdrowie człowieka, jak też wpływ produkcji ekologicznej 
żywności na jakość i stan środowiska naturalnego. 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) wykłady;  liczba godzin 15;   

b) ćwiczenia;  liczba godzin 15; 

Metody dydaktyczne: dyskusje, konsultacje, instruktaż, pokaz, opis problemowy, analiza szczegółowa. 

Pełny opis przedmiotu: 

Wykłady : Miejsce i funkcje żywności ekologicznej w modelu prawidłowego żywienia człowieka; 
Określenie ekologicznych kryteriów jakości żywności, analityczne i holistyczne kryteria jakości żywności 
– różnice i podobieństwa; Jakość żywności ekologicznej pochodzenia zwierzęcego: zapewnienie 
bezpieczeństwa  zdrowotnego konsumenta, wartość odżywcza surowców ekologicznych pochodzenia 
zwierzęcego, ocena sensoryczna surowców zwierzęcych z produkcji ekologicznej – wybrane aspekty;  
porównanie wartości odżywczej, sensorycznej oraz przechowalniczej surowców roślinnych z produkcji 
ekologicznej i konwencjonalnej, Wpływ żywności ekologicznej na zdrowie zwierząt i ludzi – badania 
kliniczne. Aspekty towaroznawcze żywności ekologicznej dostępnej na polskim rynku (jakość handlowa, 
oznakowania, opakowania). 
Ćwiczenia : Ocena jakościowa surowców i produktów ekologicznych i konwencjonalnych – wybrane 
aspekty porównawcze. Analiza zawartości związków polifenolowych (kwasów fenolowych) w herbatach 
ekologicznych i konwencjonalnych – ocena wpływu pochodzenia oraz przetwórstwa i dystrybucji na 
jakość badanego produktu ekologicznego; Analityczna ocena zawartości antocyjanów w wybranych 
produktach (przetworach) ekologicznych i konwencjonalnych – omówienie wpływu warunków 
przetwórczych na jakość ekologicznych badanych produktów; Analiza zawartości witaminy C w 
wybranych surowcach ekologicznych – omówienie wpływu warunków agrotechnicznych na jakość 
ekologicznych płodów rolnych; Chemiczna analiza zawartości chlorofili w wybranych gatunkach ziół i 
warzyw liściowych z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej – omówienie wpływu warunków 
agrotechnicznych na jakość końcową surowców roślinnych; Badanie aspektów towaroznawczych 
wybranych produktów z uwzględnieniem etapu produkcji opakowania, znakowania towarów (surowców i 
produktów) ekologicznych – określenie poprawności i błędów w znakowaniu, kontroli i nadzorze w 
produkcji ekologicznej; Ocena wybranych aspektów sensorycznych surowców i produktów 
ekologicznych; Analiza i szczegółowa charakterystyka kanałów dystrybucji, sprzedaży i aspektów 
ekonomicznych w obrocie surowicami i produktami ekologicznymi w Polsce.   

Wymagania formalne  
(przedmioty wprowadzające): 

- 
 

Założenia wstępne: - 

Efekty kształcenia: 
 

01_W – ma podstawową wiedzę dotyczącą 
środowiska przyrodniczego oraz bioróżnorodności i 
możliwych zagrożeń związanych z produkcją w 
aspektach dotyczących żywności ekologicznej   
02_U – wykazuje umiejętność wyszukiwania, 
rozumienia, analizy i wykorzystywania informacji 
pochodzących z rozmaitych źródeł, w tym 
dotyczących  żywności ekologicznej   

03_K – rozumie potrzebę poszerzania, 
pogłębiania i aktualizowania wiedzy z zakresu  
żywności ekologicznej   

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 
01_W, 02_U, 03_K kolokwia cząstkowe z poszczególnych jednostek tematycznych;  
01_W, 02_U, 03_K ocena wynikająca z aktywności w czasie zajęć; 
01_W, 02_U, 03_K końcowy test zaliczeniowy z materiału wykładowego; 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia: 

Protokół pisemny ocen, które student uzyskał w ramach poszczególnych kolokwiów cząstkowych, 
dokumentacja z testu zaliczeniowego. 



 
 

 
 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 
 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01_W ma podstawową wiedzę dotyczącą środowiska przyrodniczego oraz 
bioróżnorodności i możliwych zagrożeń związanych z produkcją w 
aspektach dotyczących żywności ekologicznej   

K_W06 

02_U wykazuje umiejętność wyszukiwania, rozumienia, analizy i 
wykorzystywania informacji pochodzących z rozmaitych źródeł, w tym 
dotyczących żywności ekologicznej   

K_U01 

03_K rozumie potrzebę poszerzania, pogłębiania i aktualizowania wiedzy z 
zakresu żywności ekologicznej   

K_K01 

 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową: 

Ocena z testu zaliczeniowego pisemnego 50%, ocena z  kolokwiów cz ąstkowych 50% 

Miejsce realizacji zajęć: Laboratorium analityczne, zajęcia terenowe (wizyta w punktach dystrybucji żywności ekologicznej) 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Hallmann E. (red.) (2014). Żywność ekologiczna – skrypt do ćwiczeń, wyd. SGGW. 
2. Tyburski J.(red.) (2013). Żywność ekologiczna. Rolnictwo ekologiczne, wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; 
3. Givens D.I., Baxter S., Minihane A.M., Shaw E. (red.) (2008): Health benefits of organic food: effects on the environment. CAB International; 
4. Tybusrki J., Żakowska-Biemans S. (2007). Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego, wyd. SGGW; 
5. Cooper J., Niggli U., Leifert C. (2007): Handbook of organic food safety and quality. CRC Press; 
6. Rembiałkowska E. (2000): Zdrowotna i sensoryczna jakość ziemniaków oraz wybranych warzyw z gospodarstw ekologicznych. Fundacja 
Rozwój SGGW, Warszawa; 
UWAGI 

 
 
 



Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) 

Rok akademicki: 2016/2017 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy:  

 

Nazwa przedmiotu:  Żywno ść Funkcjonalna  ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski: Functional Food 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i ocena żywno ści 

Koordynator przedmiotu: Dr inż. Katarzyna Najman 

Prowadzący zajęcia: Pracownicy Katedry Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa 

Jednostka realizująca: Katedra Żywno ści Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany: Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 

Status przedmiotu: a) przedmiot obowi ązkowy  b) stopie ń I   rok IV  c)  stacjonarne   

Cykl dydaktyczny: semestr 7 język  wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Dostarczenie wiedzy i kształtowanie umiejętności z zakresu: rozpoznawania i znajomości zasad 
klasyfikowania żywności jako funkcjonalna, składu i metod oceny towaroznawczo-żywieniowej 
wybranych grup żywności funkcjonalnej, badania właściwości funkcjonalnych różnych składników 
warunkujących klasyfikację produktów do żywności funkcjonalnej, zasad prawidłowości oznakowania 
żywności funkcjonalnej i jej wprowadzania na rynek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) wykład;  liczba godzin  30;   
b) ćwiczenia;  liczba godzin  15; 

Metody dydaktyczne: 
Wykład, zadania problemowe, zajęcia laboratoryjne, samodzielne przygotowanie produktów w skali 
laboratoryjnej lub półtechnicznej. 

Pełny opis przedmiotu: 

Wykłady : Żywność funkcjonalna: definicje i kryteria podziału, przepisy prawne z zakresu 
towaroznawczej oceny jakości, znakowania i zasad wprowadzania na rynek. Czynniki charakteryzujące 
jakość i trwałość żywności, w tym żywności funkcjonalnej. Warunki przechowywania i zasady ustalania 
okresu przydatności do spożycia funkcjonalnych produktów spożywczych. Podział i charakterystyka 
oddziaływania prozdrowotnego substancji bioaktywnych innych niż witaminy i składniki mineralne. Nie-
niezbędne składniki żywności - nutraceutyki. Prebiotyki, probiotyków i ich znaczenie żywieniowe. Mleko 
kobiece jako składnik żywności funkcjonalnej. Charakterystyka wybranych grup żywności funkcjonalnej – 
żywność wegetariańska, żywność Fast i Slow Food, żywność specyficznego charakteru, napoje 
funkcjonalne, oleje roślinne, rośliny o właściwościach adaptogennych, mięso i jaja jako źródło 
składników bioaktywnych. Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego jako źródło składników o 
działaniu immunomodulującym.  
Ćwiczenia : Ocena prawidłowości  informowania konsumenta o wybranych grupach produktów 
spożywczych zaliczanych do żywności funkcjonalnej. Przegląd i ocena wybranych oświadczeń 
żywieniowych i zdrowotnych dla żywności funkcjonalnej.  Ocena towaroznawczo-żywieniowa i badanie 
wybranych właściwości funkcjonalnych, w tym osmolalności gotowych napojów i/lub roztworów różnych 
składników dodawanych do żywności. Oznaczanie oraz ocena zawartości wybranych składników 
bioaktywnych (np.  związki polifenolowe ogółem, witamina C, kofeina, garbniki,). Ocena i porównanie 
właściwości przeciwutleniających różnych surowców i gotowych produktów spożywczych. Składniki o 
działaniu immunomodulującym oraz  wzmacniające odporność jako funkcjonalne składniki żywności.  

Wymagania formalne  
(przedmioty wprowadzające): - 

Założenia wstępne: - Niezbędna wiedza zdobyta podczas studiowania przedmiotów wprowadzających. 

Efekty kształcenia: 
 

01_W - posiada wiedzę na temat zasad 
towaroznawczej oceny żywności funkcjonalnej,  
02_W – posiada wiedzę na temat zasad 
przygotowywania dokumentacji niezbędnej do 
wprowadzenia produktu funkcjonalnego do obrotu 
handlowego 
03_W – posiada wiedzę na temat zasad 
prawidłowości oznakowania żywności funkcjonalnej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 

04_U – posiada umiejętność zaplanowania 
badania właściwości składników funkcjonalnych 
warunkujących klasyfikację produktów do 
żywności funkcjonalnej, 
05_K – rozumie potrzebę poszerzania wiedzy z 
zakresu żywności funkcjonalnej 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 

01_W, 02_W, 03_W, 04_U - kolokwia, sprawozdania cząstkowe z badań laboratoryjnych prowadzonych 
w ramach ćwiczeń   
01_W, 02_W, 03_W, 04_U, 05_K – końcowy egzamin testowy oraz pisemne rozwiązanie zadania 
problemowego/ egzamin pisemny 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia: protokół ocen które student uzyskał w ramach sprawozdań, kolokwiów, egzaminów 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową: 

Średnia ocena z kolokwiów z ka żdego realizowanego tematu – 30% 
Średnia ocena ze sprawozda ń z realizowanych ćwiczeń – 10% 
Ocena z egzaminu – 60% 

Miejsce realizacji zajęć: Sala wykładowa, aula – wykład, laboratorium – ćwiczenia  



 
 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 
 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01_W posiada wiedzę na temat zasad towaroznawczej oceny żywności 
funkcjonalnej 

K_W04, K_W05, K_W12 

02_W posiada wiedzę na temat zasad przygotowywania dokumentacji 
niezbędnej do wprowadzenia produktu funkcjonalnego do obrotu 
handlowego 

K_W02, K_U01 

03_W posiada wiedzę na temat zasad prawidłowości oznakowania żywności 
funkcjonalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi 

K_W02, K_U01 

04_U umiejętność zaplanowania badania właściwości składników 
funkcjonalnych warunkujących klasyfikację produktów do żywności 
funkcjonalnej 

K_U02, K_U03 

05_K rozumie potrzebę poszerzania wiedzy z zakresu żywności funkcjonalnej K_K01, K_K02, K_K05 

 
 
 
 
 
 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Świderski F. (red.) (2003): Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. WNT, Warszawa.  
2. Shi J., Mazza G. (2002): Functional Foods, CRC PRES, London 

 
UWAGI 

 
 
 


