
 

PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka  i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Standaryzacja i jakość produktów 

spożywczych * 
Kod 

 przedmiotu: PK-1a 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 30 - - - 
3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 10 18 - - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr hab. inż. Grażyna Krasnowska, .prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr hab. inż. Grażyna Krasnowska, .prof. nadzw. 

Skrócony opis przedmiotu: 
Towaroznawcza klasyfikacja żywności, obowiązujące elementy znakowania produktów spożywczych. Jakość żywności 
 i ocena jakości produktów spożywczych. Rola standaryzacji w kreowaniu jakości żywności. Zagrożenia jakości żywności. 
 

Cel przedmiotu: 
Celem nauczania jest zapoznanie studentów z towaroznawczą klasyfikacją żywności oraz podstawowymi kryteriami oceny 
jakości surowców i produktów żywnościowych w aspekcie spełniania bezpieczeństwa i wartości żywieniowej. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawy z zakresu żywienia, właściwości składników żywności. 

 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych   

Wiedza 

1 
Student definiuje podstawowe wymagania jakościowe w 
stosunku do różnych artykułów spożywczych 

kolokwium 
K _W10 
K _W12 

 

2 Klasyfikuje surowce i produkty żywnościowe  

3 
Charakteryzuje podstawowe właściwości i wartość odżywczą 
poszczególnych grup towaroznawczych żywności 

4 Zna zasady prowadzenia oceny towaroznawczej, 

5 Wyjaśnia rolę standaryzacji w kształtowaniu jakości żywności 

Umiejętności 

1 
Prawidłowego postępowania, zgodnie z przyjętymi 
standardami w ocenie artykułów spożywczych 

kolokwium K_U14 

2 
Wyboru poprawnych metod oceny jakościowej żywności przebieg zajęć w 

laboratorium, 
kolokwium 

K_U07 

3 
Posługiwania się sprzętem laboratoryjnym zgodnie z 
zasadami dobrych praktyk 

przebieg zajęć w 
laboratorium  

K_U02 

4 

Przedstawiania, obliczania i interpretacji wyników oznaczeń prezentacja wyników 
i raporty na zajęciach 

laboratoryjnych 
kolokwium 

K_U11 

Kompetencje społeczne 

1 
Potrafi wykonywać ocenę towaroznawczą surowców i 
produktów spożywczych  

kolokwium 
K_K03 

 



2 
Stosuje różne techniki analityczne w ocenie jakości żywności 
uwzględniając postęp w metodach analitycznych   

3 
Weryfikuje poprawność postępowania w różnych 
uwarunkowaniach jakości surowców i przetworów 
żywnościowych 

4 Przedstawia raporty oceny standaryzacyjnej żywności 

5 
Pracuje indywidualnie i zespołowo  przebieg zajęć 

laboratoryjnych 
K_K09 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Jakość żywności – zagadnienia ogólne. Klasyfikacja żywności. 
2. Standaryzacja żywności, rola normalizacji w kreowaniu jakości żywności. 
3. Znakowanie żywności i inne wymogi prawa żywnościowego  
4. Zanieczyszczenia chemiczne, fizyczne i biologiczne w żywności, jako podstawowe czynniki ryzyka 
5. Charakterystyka towaroznawcza żywności pochodzenia zwierzęcego: żywiec i drób rzeźny, ryby i ich przetwory.  
6. .Charakterystyka towaroznawcza żywności pochodzenia zwierzęcego: mleko i jaja, miód i ich przetwory  
7. Charakterystyka towaroznawcza żywności pochodzenia roślinnego: owoce, warzywa, zboża i ich przetwory. 
8. Substancje dodatkowe dozwolone – wpływ na jakość produktów spożywczych. 

Ćwiczenia: 
1. Kryteria jakości żywności.  
2. Analiza zagrożeń w produkcji żywności pochodzenia roślinnego. 
3. Analiza zagrożeń w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego. 
4. Podstawowe elementy obowiązkowe i nieobowiązkowe w ocenie towaroznawczej surowców i produktów spożywczych. 
5. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Pieczywo i makarony 
6. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Wyroby cukiernicze 
7. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Obiadowe koncentraty spożywcze 
8. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Deserowe koncentraty spożywcze 
9. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Sery dojrzewające i topione 
10. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Konserwy rybne 
11. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Napoje owocowe. 
12. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Dżemy i przetwory owocowe 
13. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Przekąski 
14. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Napoje bezalkoholowe 
15. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Słodycze i miód. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody  podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 wykład problemowy 
 metody poszukujące: 

 sytuacyjna: analiza przypadku  
 ćwiczenia laboratoryjne (analiza jakości różnych produktów spożywczych wg wybranych standardów) 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Do sposobów sprawdzania efektów kształcenia zalicza się:  

 sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych i projektowych 

 testy wielokrotnego wyboru 
W trakcie ćwiczeń sprawdziany cząstkowe; 
Zaliczenie treści wykładowych: pisemny test z pytaniami otwartymi połączony z częścią ustną; 
 

Sposób zaliczenia: 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest pozytywna ocena z ćwiczeń;  
Ocena końcowa jest wynikiem sumy: (wynik zaliczenia końcowego X wsp. 0,5 + ocena z ćwiczeń x wsp. 0,5). 
 
 

 
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 28 1,1 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 12 0,5 9 0,4 

Godziny kontaktowe 57 2,3 37 1,5 

Przygotowanie do zajęć 8 0,3 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 22 0,9 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 18 0,7 37 1,5 

ECTS łącznie  3,0  3,0 

Procent pracy własnej 24,0 50,0 

 
 

Literatura: 
1. Technologia żywności pochodzenia zwierzęcego. Surowce. T. Skrabka-Błotnicka. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, 

2007 
2. Surowce spożywcze pochodzenia roślinnego. Pr. zbior. pod red. K. Świetlikowskiej. Wyd. SGGW, Warszawa, 2008 
3. Towaroznawstwo żywności. D. Kołożyn-Krajewska, T. Sikora. WSiP, Warszawa 2009. 
4. Towaroznawstwo żywności przetworzonej. Technologia i ocena jakościowa. Pr. zbior. pod red F. Świderskiego. Wyd. 

SGGW, Warszawa, 2003 
 

Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 
 
 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Jakość i certyfikacja artykułów 

spożywczych * 
Kod 

 przedmiotu: PK-1b 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 30 - - - 
3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 10 18 - - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr hab. inż. Grażyna Krasnowska, .prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr hab. inż. Grażyna Krasnowska, .prof. nadzw. 

Skrócony opis przedmiotu: 
Podstawowe kryteria jakości żywności. Ocena jakości artykułów spożywczych. Metody stosowane w ocenie jakości 
żywności. Obowiązujące wymogi prawa żywnościowego dotyczące jakości żywności. Rola standardów jakościowych 
 w kreowaniu jakości żywności. Certyfikacja. Instytucje nadzorujące obrót żywnością. 
 

Cel przedmiotu: 
Celem nauczania jest zapoznanie studentów podstawowymi kryteriami oceny jakości surowców i produktów żywnościowych 
w aspekcie spełniania bezpieczeństwa i wartości żywieniowej oraz wymagań prawnych. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawy z zakresu żywienia, właściwości składników żywności. 

 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych   

Wiedza 

1 
Student definiuje podstawowe wymagania jakościowe w 
stosunku do różnych artykułów spożywczych 

kolokwium 
K _W10 
K _W12 

2 Klasyfikuje surowce i produkty żywnościowe  

3 
Charakteryzuje podstawowe właściwości i wartość odżywczą 
poszczególnych grup towaroznawczych żywności 

4 Zna zasady prowadzenia oceny towaroznawczej, 

5 Wyjaśnia rolę standaryzacji w kształtowaniu jakości żywności 

Umiejętności 

1 
Prawidłowego postępowania, zgodnie z przyjętymi 
standardami w ocenie artykułów spożywczych 

kolokwium K_U14 

2 
Wyboru poprawnych metod oceny jakościowej żywności przebieg zajęć w 

laboratorium, 
kolokwium 

K_U07 

3 
Posługiwania się sprzętem laboratoryjnym zgodnie z 
zasadami dobrych praktyk 

przebieg zajęć w 
laboratorium  

K_U02 

4 

Przedstawiania, obliczania i interpretacji wyników oznaczeń prezentacja wyników 
i raporty na zajęciach 

laboratoryjnych 
kolokwium 

K_U11 

Kompetencje społeczne 

1 
Potrafi wykonywać ocenę towaroznawczą surowców i 
produktów spożywczych  

kolokwium 
K_K03 

 



2 
Stosuje różne techniki analityczne w ocenie jakości żywności 
uwzględniając postęp w metodach analitycznych   

3 
Weryfikuje poprawność postępowania w różnych 
uwarunkowaniach jakości surowców i przetworów 
żywnościowych 

4 Przedstawia raporty oceny standaryzacyjnej żywności 

5 
Pracuje indywidualnie i zespołowo  przebieg zajęć 

laboratoryjnych 
K_K09 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Jakość żywności – zagadnienia ogólne. Klasyfikacja żywności. 
2. Standaryzacja żywności, rola normalizacji w kreowaniu jakości żywności. 
3. Wymagania prawa żywnościowego. 
4. Podstawowe zagrożenia jakości żywności (chemiczne, fizyczne i biologiczne) 
5. Charakterystyka jakościowa żywności pochodzenia zwierzęcego: żywiec i drób rzeźny, ryby i ich przetwory.  
6. Charakterystyka jakościowa żywności pochodzenia zwierzęcego: mleko i jaja, miód i ich przetwory  
7. Charakterystyka jakościowa żywności pochodzenia roślinnego: owoce, warzywa, zboża i ich przetwory. 
8. Substancje dodatkowe dozwolone – wpływ na jakość produktów spożywczych. 

Ćwiczenia: 
1. Kryteria jakości żywności.  
2. Analiza zagrożeń w produkcji żywności pochodzenia roślinnego. 
3. Analiza zagrożeń w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego. 
4. Podstawowe elementy obowiązkowe i nieobowiązkowe w ocenie surowców i produktów spożywczych. 
5. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Pieczywo i makarony 
6. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Wyroby cukiernicze 
7. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Obiadowe koncentraty spożywcze 
8. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Deserowe koncentraty spożywcze 
9. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Sery dojrzewające i topione 
10. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Konserwy rybne 
11. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Napoje owocowe. 
12. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Dżemy i przetwory owocowe 
13. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Przekąski 
14. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Napoje bezalkoholowe 
15. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Słodycze i miód. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody  podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 wykład problemowy 
 metody poszukujące: 

 sytuacyjna: analiza przypadku  
 ćwiczenia laboratoryjne (analiza jakości różnych produktów spożywczych wg wybranych standardów) 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Do sposobów sprawdzania efektów kształcenia zalicza się:  

 egzamin: część pisemna (z pomocami dydaktycznymi), część ustna 

 sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych i projektowych 

 testy wielokrotnego wyboru 
W trakcie ćwiczeń sprawdziany cząstkowe; 
Zaliczenie treści wykładowych: pisemny test z pytaniami otwartymi połączony z częścią ustną;  
 

Sposób zaliczenia: 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest pozytywna ocena z ćwiczeń;  
Ocena końcowa jest wynikiem sumy: (wynik zaliczenia końcowego X wsp. 0,5 + ocena z ćwiczeń x wsp. 0,5). 
 

 
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 28 1,1 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 12 0,5 9 0,4 

Godziny kontaktowe 57 2,3 37 1,5 

Przygotowanie do zajęć 8 0,3 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 22 0,9 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 18 0,7 37 1,5 

ECTS łącznie  3,0  3,0 

Procent pracy własnej 24,0 50,0 

 

Literatura: 
1. Technologia żywności pochodzenia zwierzęcego. Surowce. T. Skrabka-Błotnicka. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, 

2007 
2. Surowce spożywcze pochodzenia roślinnego. Pr. zbior. pod red. K. Świetlikowskiej. Wyd. SGGW, Warszawa, 2008 
3. Towaroznawstwo żywności. D. Kołożyn-Krajewska, T. Sikora. WSiP, Warszawa 2009. 
4. Towaroznawstwo żywności przetworzonej. Technologia i ocena jakościowa. Pr. zbior. pod red F. Świderskiego. Wyd. 

SGGW, Warszawa, 2003 
 

Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 
 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Ogólna technologia żywności 
Kod 

 przedmiotu: PK-2 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 45 -  - 
6 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - 27 - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Tomasz Zięba, prof. nadzw.  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr hab. inż. Tomasz Zięba, prof. nadzw. 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przemysł spożywczy - jego organizacja i struktura w Polsce, ogólne zadania przemysłu spożywczego; jakość żywności 
 i surowców służących do jej produkcji; operacje i niezłożone procesy stosowane w przetwórstwie, utrwalanie  
i przechowywanie w produkcji przemysłowej i ich wpływ na wartość biologiczną, funkcjonalną i organoleptyczną żywności; 
metody utrwalania żywności, pomocnicze materiały i techniki w technologii żywności; technologie produktów ubocznych; 
produkty odpadowe przemysłowej produkcji żywności i metody ich utylizacji.  

Cel przedmiotu: 
Poznanie  głównych kierunków przetwórstwa rolno-spożywczego. Wprowadzenie studentów w podstawy technologii 
żywności, rodzaju stosowanych operacji jednostkowych, wykorzystania maszyn i urządzeń oraz poszczególnych procesów. 
Poznanie sposobów utrwalania wytworzonej żywności oraz utylizacji powstałych produktów odpadowych. 

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Przedmioty poprzedzające: matematyka, fizyka, chemia, mikrobiologia, analiza żywności. 

Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
opisuje główne kierunki przetwórstwa rolno-
spożywczego 

kolokwia,  
egzamin ustny 

K_W01, K_W06,  

2 
definiuje pojęcia związane z operacjami 
jednostkowymi stosowanymi w przetwórstwie 

K_W07 

3 
definiuje, wyjaśnia procesy zachodzące podczas 
przetwarzania żywności 

K_W07, K_W08 

4 
opisuje parametry wpływające na intensywność 
prowadzonych procesów technologicznych 

K_W06 

5 opisuje urządzenia stosowane w przetwórstwie K_W06 

Umiejętności 

1 
zna wyposażenie laboratorium technologicznego 
oraz zasady bezpiecznej pracy 

rozmowy 
indywidualne, 

kolokwia, 
sprawozdania z 

przeprowadzonych 
ćwiczeń 

K_U07 

2 
potrafi obsługiwać urządzenia analityczne 
stosowane w ocenie jakościowej surowców i 
produktów spożywczych 

K_U02, K_U11 

3 
umie w warunkach laboratoryjnych wykorzystać 
posiadaną wiedzę do pozyskiwania i przetwarzania 
podstawowych składników żywności  

K_U02, K_U05, 
K_U10, K_U14, 

K_U16,  

4 
potrafi dobrać i przeprowadzić zabieg utrwalania 
żywności  

K_U01, K_U06 

Kompetencje społeczne 



1 
ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane w zespole zadania 

wspólne 
wykonywanie 

ćwiczeń, 
 rozmowy 

indywidualne, 
sprawozdania z 

przeprowadzonych 
ćwiczeń 

K_K01, K_K05 

2 
wykazuje aktywną postawę w rozwiązywaniu 
postawionych zadań. 

K_K04, K_K05 

3 

wykazuje zrozumienie zjawisk i procesów 
zachodzących podczas przetwarzania żywności 
oraz ich wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie 
konsumenta 

K_K02 

5 
rozumie ważność przestrzegania zasad higieny w 
procesie technologicznym 

K_K02, K_K06 

6 
ukończenie kursu upoważnia do rozpoczęcia 
studiowania technologii kierunkowych 

K_K03 

 

Treści programowe: 
Program wykładów: 
1. Wstęp do technologii żywności, bilans żywności. 
2. Charakterystyka głównych surowców przemysłu spożywczego, ich odbiór i oczyszczanie. 
3. Przechowywanie i transport żywności. 
4. Produkty spożywcze i ich jakość. 
5. Operacje mechaniczne (rozdrabnianie; rozdzielanie materiałów niejednorodnych; mieszanie ciał stałych i cieczy; 

dozowanie) 
6. Operacje termiczne (energia cieplna i jej zastosowanie w technologii żywności; wpływ ogrzewania na jakość żywności; 

mechanizm przenoszenia ciepła; typy operacji lub metod cieplnych) 
7. Niektóre operacje typu dyfuzyjnego (ekstrakcja, ekstrakcja za pomocą rozpuszczalników selektywnych; destylacja) 
8. Procesy i operacje fizykochemiczne (krystalizacja; sorpcja; tworzenie emulsji; koagulacja i żelifikacja; aglomerowanie 

ciał sypkich) 
9. Procesy chemiczne w technologii żywności (hydroliza w przemyśle spożywczym; neutralizacja w przemyśle 

spożywczym; uwodornianie tłuszczów; chemiczne metody modyfikowania skrobi; chemiczna modyfikacja białka i 
laktozy) 

10. Procesy biotechnologiczne w technologii żywności (biosynteza masy komórkowej; procesy fermentacyjne; 
zastosowanie enzymów 

11. Metody utrwalania żywności (utrwalanie żywności metodą chłodzenia lub zamrażania; utrwalanie żywności za pomocą 
ogrzewania; utrwalanie żywności oparte na odwadnianiu i na dodawaniu substancji osmoaktywnych; utrwalanie przez 
zakwaszanie i metodą chemiczną; niekonwencjonalne, nietypowe i skojarzone metody utrwalania żywności. 

12. Technologie bezodpadowe, produkty uboczne i odpadowe, metody ich utylizacji. 

Program ćwiczeń: 
1. Aerometria, refraktometria, polarymetria, grawimetria. Oznaczanie kwasowości produktów spożywczych 
2. Jakość produktów spożywczych. Normalizacja. 
3. Suszenie w przemyśle spożywczym 
4. Koagulacja i żelifikacja w przemyśle spożywczym 
5. Rozdzielanie zawiesin lub emulsji w ośrodku ciekłym 
6. Ekstrakcja w przemyśle spożywczym 
7. Krystalizacja w przemyśle spożywczym 
8. Rozdrabnianie i sortowanie 
9. Zagęszczanie ciekłych produktów spożywczych 
10. Utrwalanie żywności metodą apertyzacji  
11. Zamrażanie produktów spożywczych 
12. Procesy enzymatyczne w przemyśle spożywczym 
13. Wykorzystanie produktów ubocznych do produkcji biomasy i fermentacji alkoholowej. 
14. Destylacja i rektyfikacja 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 metody poszukujące: 

 laboratorium technologiczne: ocena surowca i produktu spożywczego, praktyczne wykorzystanie operacji 
jednostkowych w przetwarzaniu żywności   

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 egzamin ustny 



 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 

 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 zaliczenie  prac laboratoryjnych  

 zdanie przedmiotowego egzaminu końcowego obejmującego treści wykładowe i teoretyczne oraz wnioskowe 
treści ćwiczeniowe 

Oceną z przedmiotu jest ocena z egzaminu końcowego. 

 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 75 3,0 45 1,8 

Zajęcia praktyczne 45 1,8 27 1,1 

Konsultacje 25 1,0 25 1,0 

Godziny kontaktowe 100 4,0 70 2,8 

Przygotowanie do zajęć 20 0,8 35 1,4 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 25 1,0 35 1,4 

Zaliczenie / egzamin 4 0,2 4 0,2 

Praca własna 49 2,0 74 3,0 

ECTS łącznie  6,0  5,8 

Procent pracy własnej 32,9 51,4 

 

Literatura: 
1. Ogólna technologia żywności, Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A. WNT 2000 
2. Ogólna technologia żywności, cz.1, red. Bednarski W., Wyd. ART Olsztyn    1996 
 

 
Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: 
Podstawy anatomii i fizjologii 

człowieka 
Kod 

 przedmiotu: PK-3 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - - -  - 
4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - - -  - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr Robert  Krzywulski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr Robert  Krzywulski 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z podstawami anatomii i fizjologii człowieka. Poznanie roli wchłaniania składników pokarmowych w jelitach. 

 
Cel przedmiotu: 
Kształcenie w trakcie nauczania przedmiotu fizjologia, obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące fizjologii człowieka. 
Student zapoznaje się szczegółowo z fizjologia układu pokarmowego, poznaje istotna dla człowieka role wchłaniania 
pokarmów w jelitach, znaczenie układu dokrewnego w funkcjonowaniu organizmu, oraz funkcje układu oddechowego, 
krążenia, i wydalniczego, oraz nerwowego. Homeostaza organizmu 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza z anatomii i fizjologii człowieka na poziomie liceum. 

 
Efekty kształcenia: 

Lp. Opis efektu kształcenia 

Sposób 
sprawdzenia 

efektu 
kształcenia 

Odniesienie  
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 

Opisuje  budowę narządów i tkanek człowieka, opisuje 
podstawowe zagadnienia i prawa wymiany gazowej oraz 
oddychania komórkowego, opisuje budowę i funkcje układu 
pokarmowego człowieka. 

Kolokwium 
K_W18 

 

2 Opisuje fizjologię trawienia i wchłaniania. 

3 

Definiuje homeostazę organizmu ludzkiego, charakteryzuje 
budowę i funkcje układu pokarmowego człowieka zapoznaje się z 
fizjologią i budową narządów zmysłów człowieka, oraz 
mechanizmami odbierania bodźców. 

4 

Wyjaśnia budowę i funkcje układu oddechowego człowieka, 
charakteryzuje anatomię i fizjologię układu wydalniczego, pojęcie 
wydalania i osmoregulacji, wyjaśnia rolę i budowę układu 
krwionośnego i limfatycznego w utrzymaniu homeostazy, oraz 
znaczenie płynów ustrojowych, wyjaśnia funkcjonowanie układ 
ruchu człowieka w tym budowę i fizjologię pracy mięśni, wyjaśnia 
hormonalną regulację procesów życiowych, oraz budowę i 
funkcjonowanie gruczołów wydzielania wewnętrznego, rolę 
hormonów i sposób ich działania. 

5 
Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju organizmu człowieka, 
homeostazy ustrojowej i jej regulacji 



6 
Rozumie funkcjonowanie układu pokarmowego, krążenia, 
oddechowego, krwionośnego, moczowego, odpornościowego 

Umiejętności 

1 

Posiada umiejętności w poruszaniu zagadnień związanych z 
podstawami anatomii człowieka, posiada umiejętności, 
wyszukiwania i wykorzystywania niezbędnych informacji z wielu 
źródeł. 

Sprawozdanie 
K_U11 

 
2 Potrafi ocenić stan odżywienia organizmu                                             

3 Potrafi rozpoznać symptomy schorzeń układu pokarmowego             

Kompetencje społeczne 

1 
Potrafi organizować sobie miejsce pracy,  potrafi pracować w 
zespole. 

Pisemne 
sprawozdanie 

badawcze 

K_K01 
K_K05 
K_K09 

 

2 Potrafi łączyć różne zagadnienia i wyciągać logiczne wnioski 

3 
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych. 

4 
Ma świadomość z odpowiedzialności wykonywania zawodu 
związanego z zagadnieniami żywienia człowieka. 
 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Fizjologia układu oddechowego; mechanika i regulacja oddychania, wymiana gazowa  
2. Fizjologia układu krążenia; krążenie i właściwości fizyko-chemiczne krwi  
3. Fizjologia układu pokarmowego; rola i czynność jamy ustnej, żołądka, jelit, wątroby, przemiana materii. 
4. Gruczoły wydzielania wewnętrznego; rola i korelacja ustrojowa. 
5. Fizjologia układu nerwowego i ruchu; narządy czucia, ośrodkowy i autonomiczny układ nerwowy, mięśnie poprzecznie 

prążkowane i gładkie.  
6. Fizjologia układu wydalniczego i skóry; nerki ich rola i czynność, obszary wodne ustroju, rola skóry i czynność gruczołu 

mlecznego. 
7. Homeostaza organizmu. 

Ćwiczenia: 
1. Mechanika oddychania, regulacja oddychania, wymiana gazowa, oddychanie komórkowe, oddychanie płodu, dług 

tlenowy. 
2. Krążenie krwi, serce i układ krążenia, właściwości fizyko-chemiczne krwi, składniki krwi, chłonka. 
3. Rola jamy ustnej w procesie trawienia i połykania, czynność żołądka, trawienie i wchłanianie w jelitach, czynność 

wątroby. 
4. Obszary wodne ustroju, rola i czynność gruczołu mlecznego. 
5. Rola i czynność nerek, termoregulacja. 
6. Regulacja hormonalna ustroju, hormony przewodu pokarmowego, rola i czynność narządu 
7. wyspowego trzustki. 
8. Definicja tkanki i narządu. Fizjologia mięśni. Termoregulacja. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykłady informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 wykłady problemowe 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczenia praktyczne - laboratorium 
 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 2 kolokwia w trakcie semestru 

 sprawozdania z wykonanych ćwiczeń 
 

Sposób zaliczenia: 
 Ocenę pozytywną uzyskuje się przy znajomości wiedzy  z zakresu poruszanego materiału na poziomie 60% 
 
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 0 0 0 1,1 

Konsultacje 25 1,0 18 0,7 

Godziny kontaktowe 55 2,2 36 1,4 

Przygotowanie do zajęć 22 0,9 30 1,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 22 0,9 35 1,4 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 44 1,8 65 2,6 

ECTS łącznie  4,0  4,0 

Procent pracy własnej 44,4 64,4 

 
 

Literatura: 
1. Fizjologia człowieka w zarysie; Traczyk W.Z., PZWL 2006. 
2. Anatomia i fizjologia człowieka; Michalik A., Ramotowski W., PZWL 2006  
3. Wybrane pozycje źródłowe z bieżącego piśmiennictwa polskiego i zagranicznego (wskazane przez wykładowcę) 
 

Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 

  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 
 

Nazwa przedmiotu: 

Podstawa technologii surowców 
roślinnych 

(podstawy technologii produktów fermentowanych 
technologia produktów zbożowych 

 i ziemniaczanych, przetwórstwo owoców i warzyw) 

Kod 
 przedmiotu: PK-4 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 60 - 60 -  - 
7 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 36 - 36 - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Zygmunt Gil 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: 
 Dr hab. inż. Tomasz Zięba, Prof. dr hab. inż. Zygmunt Gil, dr inż. Bogna 

Latacz 

Skrócony opis przedmiotu: 
Charakterystyka produktów pochodzenia roślinnego z  wartością odżywczą tej grupy produktów. Klasyfikacja jakościowa 
surowca  roślinnego. Wybrane aspekty higieny przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego. Wykorzystanie surowca 
roślinnego w technologiach fermentacyjnych.  
Cel przedmiotu: 
Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawami oceny jakości surowców i przetworów pochodzenia roślinnego, ich 
wartością odżywczą oraz metodami ich przetwarzania.  
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Ukończony kurs z zakresu biochemii, ogólnej technologii żywności, inżynierii procesowej na poziomie studiów inżynierskich 
 

Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Definiuje podstawowe cechy jakościowe surowców 
pochodzenia roślinnego w tym wartość odżywczą.  

Egzamin ustny, 
kolokwia K_W06 

 
2 

Ma podstawową wiedzę z zakresu technologii 
przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego 

Egzamin ustny, 
kolokwia 

 

3 

Wykazuje znajomość przemian fizyko-chemicznych 
i biochemicznych zachodzących podczas 
przetwarzania, utrwalania i przechowywania w 
surowcach i produktach żywnościowych 
pochodzenia roślinnego 

Egzamin ustny, 
kolokwia 

K_W07 

4 
Wskazuje na przyczyny odchyleń jakościowych w 
produktach pochodzenia roślinnego wynikające z 
zagrożeń oraz użytych metod utrwalania 

Egzamin ustny, 
kolokwia 

K_W10 
 

5 
Zna podstawowe metody oceny jakości produktów 
pochodzenia roślinnego. 

Egzamin ustny, 
raporty z zajęć 
laboratoryjnych 

Umiejętności 

1 
Potrafi wskazać zagrożenia higieniczne i 
zagrożenia mikrobiologiczne w produktach 
pochodzenia roślinnego 

Egzamin ustny, 
kolokwia 

K_U02 
K_U03 

 



2 
Potrafi samodzielnie określić jakość surowców 
pochodzenia roślinnego w tym sensoryczną 

 

3 
Identyfikuje i klasyfikuje rodzaje produktów 
pochodzenia roślinnego 

Kolokwia, raporty z 
zajęć laboratoryjnych 

Kompetencje społeczne 

1 
Identyfikuje zagrożenia w produkcji i przetwórstwie 
produktów pochodzenia roślinnego 

Egzamin ustny K_K01 

2 
Raportuje i prezentuje wyniki prostych 
eksperymentów technologicznych 

raporty z zajęć 
laboratoryjnych 

K_K05 

3 
Inicjuje opracowanie nowych produktów 
pochodzenia roślinnego  

Egzamin ustny, 
kolokwia 

K_K07 

 

Treści programowe (podstawy technologii produktów fermentowanych): 
Wykłady: Procesy fermentacyjne - podstawowe pojęcia, przykłady zastosowań; Biochemiczne podstawy procesu fermentacji 

etanolowej; Gorzelnictwo rolnicze i przemysłowe -surowce, materiały pomocnicze, metody i etapy produkcji, urządzenia, 

produkcja wódek gatunkowych; Browarnictwo- bioreagenty, surowce, metody i etapy produkcji słodu i piwa, rozwiązania 

techniczne, klasyfikacja piw; Surowce, bioreagenty (drożdże winiarskie) i materiały pomocnicze stosowane w winiarstwie; 

Produkcja win białych i czerwonych (etapy, rozwiązania techniczne i technologiczne). 

Ćwiczenia: Przygotowanie nastawów do fermentacji etanolowej; Analiza fizykochemiczna surowców gorzelniczych, 

surowców winiarskich, surowców browarniczych; Analiza fizykochemiczna wyrobów gotowych – przefermentowanej brzeczki 

gorzelniczej, wina, piwa.  

Treści programowe(technologia produktów zbożowych i ziemniaczanych): 

Wykłady:  Produkcja i wykorzystanie zbóż w Polsce i na świecie. Budowa, skład chemiczny ziarna i związane z tym kierunki 

wykorzystania zbóż w przerobie technologicznym. Jakość ziarna i jego przetworów oraz metody oceny wartości 

technologicznej surowca zbożowego.: Przemiał ziarna na różne asortymenty maki. Zarys technologii produkcji kasz i płatków 

i zmodyfikowanych przetworów zbożowo-mącznych. Zarys technologii produkcji makaronów. Wypiek pieczywa pszennego, 

żytniego i mieszanego. Ziemniak jako surowiec konsumpcyjny i przemysłowy. Przetwórstwo ziemniaka. Wartość odżywcza 

produktów zbożowych i ziemniaczanych 

Ćwiczenia: Ziarno i jego jakość. Właściwości przemiałowe ziarna. Określenie zawartości popiołu w mące. Organoleptyczna 

 i technologiczna ocena mąki. Określenie właściwości wypiekowych mąki pszennej i żytniej za pomocą wypieku 

laboratoryjnego. Ocena jakości ziemniaka i jego przetworów.  

 

Treści programowe (przetwórstwo owoców i warzyw): 

Wykłady: Charakterystyka głównych surowców przemysłu owoców i warzyw, ich odbiór i oczyszczanie. Przechowywanie 
owoców i warzyw. Główne kierunki przetwarzania stosowane w przemyśle owocowo-warzywnym .Utrwalanie produktów 
owocowo-warzywnych. Składniki prozdrowotne w produktach owocowo-warzywnych 
Ćwiczenia: 
Związki bioaktywne w surowcach owocowo-warzywnych oraz  ich trwałość podczas technologicznego przetwarzania. 
Porównanie metod otrzymywania soków owocowych z wykorzystaniem enzymów pektynolitycznych. Wytwarzanie dżemów 
owocowych z pektyną wysoko i nisko metylowaną. Ocena win owocowych. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody  podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 wykład problemowy 
 ćwiczenia laboratoryjne 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Do sposobów sprawdzania efektów kształcenia zalicza się:  
- egzamin: część pisemna, część ustna 
- sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 
- prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych testy otwarte 
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na ćwiczeniach po zaliczeniu wejściówki sprawdzającej przygotowanie 
studenta do ćwiczeń oraz pozytywne oceny ze sprawdzianów cząstkowych; 



Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie ćwiczeń. 

 
Sposób zaliczenia : 
Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych. Ćwiczenia – 
warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z cząstkowych kolokwiów z ćwiczeń laboratoryjnych 

Sposób zaliczenia  
Ocena końcowa jest wynikiem sumy: (wynik egzaminu X wsp. 0,5 + ocena z poszczególnych ćwiczeń x wsp. 0,5). 

 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 120 4,8 72 2,9 

Zajęcia praktyczne 60 2,4 36 1,4 

Konsultacje 30 1,2 20 0,8 

Godziny kontaktowe 150 6,0 92 3,7 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 40 1,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 12 0,5 40 1,6 

Zaliczenie / egzamin 4 0,2 4 0,2 

Praca własna 26 1,0 84 3,4 

ECTS łącznie  7,0  7,0 

Procent pracy własnej 14,8 47,7 

 
Literatura  (podstawy technologii produktów fermentowanych): 
1.Wzorek W., Pogorzelski E.: Technologia winiarstwa owocowego i gronowego.  PFiOW, Wyd. Sigma-NOT Sp. z o.o. W-wa 
1998. 
2.Vogel W.: Wino z winogron i innych owoców. Multico, Warszawa 2008 
3.Przewodnik do ćwiczeń z technologii fermentacji, Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej AR, Kraków 
2000. 
4.Bednarski W.,Repsa A.: Biotechnologia żywności. WNT, Warszawa 2003 
5.Myśliwiec R.: Winorośl i wino. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne,2006 
6.Leśniak W.: Biotechnologia żywności -procesy fermentacji i biosyntezy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 
2002 
7.W. Kunze: Technologia słodu i piwa. Wydawnictwo Piwochmiel Spółka z.o.o., Warszawa, 1999 
8.K. Jarosz, J. Jarociński: Gorzelnictwo i drożdżownictwo. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994 
9.Czasopismo: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Ogólnopolski miesięcznik naukowo-techniczny, Wyd. NOT-
Sigma, Warszawa. 

Literatura (technologia produktów zbożowych i ziemniaczanych): 
 1.Jurga R.: Przetwórstwo zbóż. Cz I i II. WSiP. Warszawa 1994. 
2.Ambroziak Z.: Produkcja piekarsko-ciastkarska, Cz I i II . WSiP Warszawa 1999. 
3.Lisińska i wsp. Ćwiczenia z technologii przetwórstwa węglowodanów. Wyd. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2002. 
4.Praca zbiorowa pod red. M. Pałasińskiego: Technologia przetwórstwa węglowodanów. Polskie Towarzystwo Technologów 
Żywności – Oddział Małopolski, Kraków  2005. 
5.Czasopisma: Przegląd zbożowo-młynarski, Przegląd piekarski i cukierniczy 

  
Literatura (przetwórstwo owoców i warzyw):   
1. Wybrane zagadnienia z przetwórstwa owoców i warzyw, Zadernowski R., Oszmiański J., Wyd. ART Olsztyn 1994;  
2. Przetwórstwo owoców i warzyw, cz. 1, 2, Jarczyk A., Berdowski J., B., WSiP 1997,1999. 
3. Czasopismo: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Ogólnopolski miesięcznik naukowo-techniczny, Wyd. NOT-
Sigma, Warszawa 
 

Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa 
przedmiotu: 

Podstawy żywienia człowieka 
Kod 

 przedmiotu: 
PK-5 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia 
stacjonarne 

godzin 
ogółem 

30 - 45 -  - 

6 
Studia 

niestacjonarne 
godzin 
ogółem 

21 - 32 -  - 

Odpowiedzialny 
za przedmiot: 

Prof. dr hab. Wojciech Chalcarz 

Prowadzący zajęcia 
dydaktyczne: 

Prof. dr hab. Wojciech Chalcarz 

Skrócony opis przedmiotu: 
W przedmiocie uwzględniono podstawowe problemy dotyczące żywienia człowieka.  
 
Cel nauczania: 
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi żywienia człowieka i zwrócenie ich uwagi na 
praktyczne wykorzystanie uzyskanych wiadomości w życiu osobistym i zawodowym. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Obowiązuje wiedza i umiejętności zdobyte w procesie kształcenia w ramach obowiązkowych przedmiotów na  
I roku studiów. 
 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Będzie posiadał wiedzę dotyczącą żywienia 
człowieka i roli składników pokarmowych 

Egzamin pisemny 
i kolokwia ustne 
oraz pisemne 

K_W05 

2 
Będzie wiedział jak poszerzać swoje 
zainteresowania z zakresu żywienia człowieka. 

K_W10 

Umiejętności 

1 

Będzie umiał zastosować uzyskane 
wiadomości w życiu osobistym i zawodowym. Raporty z zajęć, 

prezentacje 
multimedialne 

K_U15 

2 
Będzie świadomy prawidłowych nawyków 
żywieniowych. 

Kompetencje społeczne 

1 
Będzie kreatywny w przekazywaniu 
posiadanych umiejętności i wiedzy. 

Obserwacje pracy 
na ćwiczeniach 

K_K04 

2 
Będzie pracować indywidualnie i zespołowo z 
pełną świadomością  odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane działania. 

K_K05 

 
 



Treści programowe: 
Wykład: Wykład wprowadzający. Żywienie w profilaktyce chorób dietozależnych. Diety wegetariańskie. 
Indywidualność osobnicza człowieka i jej konsekwencje. Składniki pokarmowe i ich rola (białka, tłuszcze, 
cholesterol, węglowodany, woda, składniki mineralne, witaminy).  
 
Ćwiczenia: Ćwiczenia wprowadzające (plan i zakres zajęć oraz warunki zaliczenia, przedstawienie karty 
przedmiotu). Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania. Ocena żywności na podstawie etykiet. 
Zapotrzebowanie energetyczne człowieka. Zalecenia żywieniowe i ich praktyczna realizacja – część I. Zalecenia 
żywieniowe i ich praktyczna realizacja – część II. Normy żywienia człowieka. Wartość odżywcza białka. 
Cholesterol w żywieniu człowieka. Tłuszcze i węglowodany w żywieniu człowieka. Witaminy i składniki mineralne 
w żywieniu człowieka. Woda w żywieniu człowieka. Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia. Doświadczenie 
żywieniowe z elementami ruchu dla wybranej grupy ludności. Kolokwium zaliczeniowe z przerobionego materiału. 
Podsumowanie przerobionego materiału i udzielenie zaliczenia. 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
Wykłady i prezentacja ćwiczeń z wykorzystaniem technik multimedialnych. Zadania indywidualne wykonane 
samodzielnie pod nadzorem nauczyciela akademickiego. Praca w grupach. Prezentacje multimedialne 
przygotowane przez studentów. Analiza i dyskusja wyników uzyskanych w pracy indywidualnej i grupowej. 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Egzamin pisemny. Kolokwium zaliczeniowe pisemne. Kolokwia cząstkowe. Prezentacje wyników i raporty na 
zajęciach laboratoryjnych. 
 
Sposób zaliczenia: 
W zaliczeniu ćwiczeń uwzględniona zostanie obecność na ćwiczeniach, aktywność, oceny cząstkowe i wynik 
pisemnego kolokwium. 
Przedmiot kończy się pisemnym egzaminem. 
 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 75 3,0 53 2,1 

Zajęcia praktyczne 45 1,8 32 1,3 

Konsultacje 20 0,8 25 1,0 

Godziny kontaktowe 95 3,8 78 3,1 

Przygotowanie do zajęć 25 1,0 30 1,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 25 1,0 35 1,4 

Zaliczenie / egzamin 4 0,2 4 0,2 

Praca własna 54 2,2 69 2,8 

ECTS łącznie  6,0  5,8 

Procent pracy własnej 36,2 46,9 

 
 
Literatura: 
 
Podstawowa: 
1. Biesialski K. H., Grimm P.: Żywienie. Atlas i podręcznik. Edra Urban & Partner, Wrocław 2015.  
2. Gawęcki J. (Redakcja): Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Tom1. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2016. 
2. Jarosz M. (Redakcja): Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja. IŻŻ Warszawa 2012. 
3. Langley-Evans S.: Żywienie. Wpływ na zdrowie człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014. 
 



Uzupełniająca: 
1. Gawęcki J., Roszkowski W. (Redakcja): Żywienie człowieka a zdrowie publiczne tom 3. Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2012. 
2. Jarosz M. (Redakcja): Praktyczny Podręcznik Dietetyki. IŻŻ Warszawa 2012.  
3. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005. 
4. Peckenpaugh N.: Podstawy żywienia i dietoterapia. Wydawnictwo Elsevier, Urban & Partner, Warszawa 2015.  
 
 
Uwagi: 
 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

Nazwa przedmiotu: 

Podstawa technologii surowców 
zwierzęcych   

( technologia drobiarstwa i jajczarstwa, mięsa i 
mleka) 

Kod 
 przedmiotu: PK-6 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 60 - 60 -   
7 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 36  36   

Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Wiesław Kopeć 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: 
Dr hab. inż. Grażyna Krasnowska, prof. nadzw. Prof. dr hab. Wiesław Kopeć, 

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szmańko 

Skrócony opis przedmiotu: 
Charakterystyka mięsa dużych zwierząt rzeźnych, drobiu i jaj  oraz mleka z wartością odżywczą tej grupy produktów. 
Klasyfikacja jakościowa surowca mleczarskiego mięsnego, drobiarskiego i przetworów jajczarskich. Wybrane aspekty 
higieny przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego. 

Cel przedmiotu: 
Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawami oceny jakości surowców i przetworów mleczarskich, mięsnych, 
drobiarskich i jajczarskich, ich wartością odżywczą oraz metodami ich przetwarzania.  
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Ukończony kurs z zakresu biochemii, ogólnej technologii żywności, inżynierii procesowej na poziomie studiów inżynierskich 
 

Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Definiuje podstawowe cechy jakościowe mięsa, 
mięsa drobiu i jaj oraz mleka w tym wartość 
odżywczą.  

Egzamin ustny, 
kolokwia K_W06 

 

2 
Ma podstawową wiedzę z zakresu technologii 
przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego 

Egzamin ustny, 
kolokwia 

 

3 

Wykazuje znajomość przemian fizyko-chemicznych 
i biochemicznych zachodzących podczas 
przetwarzania, utrwalania i przechowywania w 
surowcach i produktach żywnościowych 
pochodzenia zwierzęcego 

Egzamin ustny, 
kolokwia 

K_W07 

4 

Wskazuje na przyczyny odchyleń jakościowych w 
produktach drobiarskich, mięsnych, mleczarskich 
wynikające z zagrożeń oraz użytych metod 
utrwalania 

Egzamin ustny, 
kolokwia 

K_W10 
 

5 
Zna podstawowe metody oceny jakości mleka, 
mięsa, jaj i mięsa drobiu 

Egzamin ustny, 
raporty z zajęć 
laboratoryjnych 

Umiejętności 

1 
Potrafi wskazać zagrożenia higieniczne w produkcji 
drobiarskiej, mleczarskiej i mięsnej 

Egzamin ustny, 
kolokwia 

K_U02 
K_U03 



2 
Potrafi samodzielnie określić jakość surowców 
drobiarskich i jajczarskich, mięsnych oraz 
mleczarskich w tym sensoryczną 

 
 

3 
Identyfikuje i klasyfikuje rodzaje mięsa, mięsa 
drobiu i jaj oraz mleka 

Kolokwia, raporty z 
zajęć laboratoryjnych 

Kompetencje społeczne 

1 
Identyfikuje zagrożenia w produkcji mięsnej, 
drobiarskiej i jajczarskiej oraz mleczarskiej 

Egzamin ustny K_K01 

2 
Raportuje i prezentuje wyniki prostych 
eksperymentów technologicznych 

raporty z zajęć 
laboratoryjnych 

K_K05 

3 
Inicjuje opracowanie nowych produktów 
drobiarskich, mięsnych czy mleczarskich 

Egzamin ustny, 
kolokwia 

K_K07 

 

Treści programowe (drobiarstwo i  jajczarstwo): 
Nowoczesne metody uboju i obróbki poubojowej drobiu. Specyfika przemian poubojowych w mięśniach drobiu- Skład 

chemiczny i wartość odżywcza mięsa kulinarnego. Ocena jakościowa tuszek drobiu, podział na elementy kulinarne, 

określenie udziału jadalnych i niejadalnych surowców rzeźnych. Obróbka termiczna mięsa drobiu oraz elementy oceny 

sensorycznej mięsa kulinarnego. Właściwości fizykochemiczne mięsa drobiu. Przetwórstwo drobiarskie: rodzaje przetworów. 

Skład chemiczny i wartość odżywcza treści jaj. Standaryzacja i klasyfikacja surowca jajczarskiego, metody oceny 

jakościowej jaj. Przetwórstwo jaj-metody utrwalania treści jaj (pasteryzacja i suszenie). Charakterystyka jakościowa 

produktów jajczarskich płynnych i suszonych. Metody wzbogacania treści jaj w składniki o dużej wartości odżywczej. 

Treści programowe (mleczarstwo): 

Wykłady: Ogólna charakterystyka mleka. Charakterystyka podstawowych i dopełniających składników mleka. Jakość mleka 

w świetle obowiązujących przepisów prawa żywnościowego. Charakterystyka mikrobiologiczna mleka. Higiena produkcji 

mleka i ocena jego jakości. Metody utrwalania mleka (systemy obróbki cieplnej, procesy membranowe, metody 

biologiczne).Produkcja mleka spożywczego i śmietanki i masła. Produkcja mlecznych napoi fermentowanych. Podstawy 

technologii serowarstwa oraz postęp technologiczno-techniczny w ich produkcji. Zasady wyrobu ważniejszych typów serów 

podpuszczkowych. Technologia serów twarogowych i topionych. Produkcja koncentratów mlecznych. Produkcja kazeinianów 

i białczanów  

Ćwiczenia: Analiza techniczna w przetwórstwie mleczarskim.  Normalizacja mleka. Analityczna ocena jakościowa mleka 

Analiza wybranych produktów mleczarskich. Wydzielanie białek mleka: preparaty koagulujące, żelujące. Ocena wybranych 

metod koagulacji białek mleka. Wybrane aspekty technologiczne produkcji serów.  Produkcja sera typu cottage.  

Treści programowe (mięso): 

Wykłady: Wybrane zagadnienia struktury i składu chemicznego surowców rzeźnych. Charakterystyka i kierunki 

wykorzystania surowców rzeźnych. Jakość mięsa, procesy biofizyko-chemiczne w mięsie, właściwości fizykochemiczne i 

funkcjonalne. Podstawy teoretyczne stosowanych metod utrwalania mięsa. Obróbka cieplna, chłodnicza i zamrażanie 

surowców rzeźnych. Operacje jednostkowe stosowane w przetwórstwie mięsa. Peklowanie i wędzenie surowców rzeźnych i 

produkcja kiełbas parzonych i wędzonek. Produkcja wędlin dojrzewających, podrobowych i wyrobów garmażeryjnych. 

Odchylenia jakości produktów mięsnych.  

 Ćwiczenia: Zasady podziału na elementy zasadnicze tusz zwierząt rzeźnych oraz dziczyzny Podział na elementy 

zasadnicze tusz wieprzowych. Kierunki wykorzystania elementów, wymagania jakościowe oraz kierunki wykorzystania  

Właściwości fizykochemiczne mięsa. Właściwości funkcjonalne i reologiczne mięsa. Właściwości funkcjonalne białek 

miofibrylarnych. Właściwości fizykochemiczne tłuszczów surowych i topionych. Ocena świeżości. Operacje jednostkowe 

stosowane w przetwórstwie mięsa – Zakład Mięsny Balcerzak i Spółka. Produkcja wędlin modelowych. Ocena właściwości 

fizykochemicznych i reologicznych. Produkcja wędlin podrobowych. Produkcja wędzonek. Ocena jakości przetworów 

mięsnych. 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody  podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 wykład problemowy 
 ćwiczenia laboratoryjne 

 



Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Do sposobów sprawdzania efektów kształcenia zalicza się:  
- egzamin: część pisemna, część ustna 
- sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 
- prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych testy otwarte 
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na ćwiczeniach po zaliczeniu wejściówki sprawdzającej przygotowanie 
studenta do ćwiczeń oraz pozytywne oceny ze sprawdzianów cząstkowych; 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie ćwiczeń; 

 
Sposób zaliczenia : 
Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych. Ćwiczenia – 
warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z cząstkowych kolokwiów z ćwiczeń laboratoryjnych 

Sposób zaliczenia  
Ocena końcowa jest wynikiem sumy: (wynik egzaminu X wsp. 0,5 + ocena z poszczególnych ćwiczeń x wsp. 0,5). 

 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 120 4,8 72 2,9 

Zajęcia praktyczne 60 2,4 36 1,4 

Konsultacje 30 1,2 20 0,8 

Godziny kontaktowe 150 6,0 92 3,7 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 40 1,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 12 0,5 40 1,6 

Zaliczenie / egzamin 4 0,2 4 0,2 

Praca własna 26 1,0 84 3,4 

ECTS łącznie  7,0  7,0 

Procent pracy własnej 14,8 47,7 

 

Literatura drobiarstwo i jajczarstwo: 
Podstawowa: 
1. Praca zbiorowa. 2000. Jajczarstwo. Nauka, technologia, praktyka Red. T. Trziszka Wyd. AR Wrocław 
2. Praca zbiorowa 2009 Przetwórstwo mięsa drobiu. Red. Kopeć W., Smolińska T.. Wyd. UP Wrocław 

Uzupełniająca: 
1. Praca zbiorowa 2004 Mięso i przetwory drobiowe. Red. Grabowski T. Kijowski J. WNT. Warszawa 

 

Literatura mleczarstwo: 
1.Mleczarstwo. Zagadnienia wybrane. Tom 1 i 2. Pr. pod red. Stefana Ziajki. Wydawnictwo ART. Olsztyn 1997 r. ; tom 1 wyd. 
2008. 
2.Zarys chemii i technologii mleczarstwa. Tom 1,2,3. Eugeniusz Pijanowski. PWRiL, 1980 r. 
3.Mleko – produkcja, badanie i przerób. Marek E. Jurczak. Wydawnictwo SGGW Warszawa 2005 r. 
4.Ćwiczenia z analizy mleka i produktów mleczarskich. Pr. zb. pod red. Stefana Zmarlickiego, Wydawnictwo SGGW 
Warszawa 1996 r 
5.Surowce zwierzęce – ocena i wykorzystanie. Pr. zb. pod red. Litwińczuka, PWRiL, 2004 r. 

 
Literatura mięso: 
1.Mięso-podstawy nauki i technologii. Praca zbiorowa pod redakcją A. Pisuli i E. Pospiecha. Wyd. SGGW, Warszawa 2011. 
2.Meat products handbook.G. Feiner. CRC Press 2006.  
3.Meat Science. An  introductory text. Warriss P.,D., CABI Publishing 2000.  
4.Atlas rozbioru tusz zwierząt rzeźnych. A. Olszewski. WNT. Warszawa 2005.  
5. Higiena mięsa, E. Pros, PWRiL 2006.  
6. The meat we eat. J. Romans, W. Costello, C. Carlson, M. Greaser, K. Jones. Interstate  Publishers, Inc. 1994.     
7.Gospodarka Mięsna. SIT. NOT.   

 



Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

 Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa 
przedmiotu: 

Żywienie człowieka w ontogenezie 
Kod 

 
przedmiotu: 

PK-7 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III i  IIV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne 
godzin 
ogółem 

30 90  -  - 

6 
Studia 

niestacjonarne 
godzin 
ogółem 

20 64  -  - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Wojciech Chalcarz 

Prowadzący zajęcia 
dydaktyczne: 

Prof. dr hab. Wojciech Chalcarz 

 

Skrócony opis przedmiotu: Przedmiot dotyczy żywienia człowieka w rozwoju ontogenetycznym. 
 
Cel nauczania: 
Przedstawienie studentom szczegółowych zasad żywienia człowieka od poczęcia aż do starości oraz zwrócenie 
uwagi na zróżnicowanie potrzeb żywieniowych człowieka na różnych etapach rozwoju ontogenetycznego. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:  
Posiadanie wiedzy z zakresu Podstaw żywienia człowieka i Podstaw dietetyki. 
 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Będzie posiadał wiedzę dotyczącą żywienia 
człowieka na wszystkich etapach żywienia w 
rozwoju ontogenetycznym. Egzamin pisemny 

i kolokwia ustne 
oraz pisemne 

K_W11 

2 
Będzie umiał zbilansować diety dla człowieka 
we wszystkich okresach życia. 

3 
Ma wiedzę na temat rozwoju organizmu 
człowieka 

K_W18 

Umiejętności 

1 
Będzie umiał zastosować uzyskane 
wiadomości w życiu osobistym i zawodowym. 

Raporty z zajęć, 
prezentacje 

multimedialne 
K_U08 

2 

Będzie świadomy zróżnicowanych potrzeb 
żywieniowych człowieka na różnych etapach 
życia oraz konieczności bilansowania diety w 
każdym okresie życia. 

Kompetencje społeczne 

1 
Będzie kreatywny w przekazywaniu 
posiadanych umiejętności i wiedzy. 

Obserwacje pracy 
na ćwiczeniach 

K_K04 

2 Będzie pracować indywidualnie i zespołowo z K_K05 



pełną świadomością  odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane działania. 

 
 
Treści programowe: 
Wykład: Wykład wprowadzający (informacje ogólne o przedmiocie i wymogach egzaminacyjnych, podstawowe 
pojęcia i zagadnienia). Żywienie w okresie prekoncepcyjnym. Żywienie kobiety w okresie ciąży i laktacji. Żywienie 
noworodków i niemowląt. Żywienie dzieci w wieku poniemowlęcym. Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym. 
Żywienie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Żywienie osób dorosłych. Żywienie osób w wieku podeszłym.  
 
Ćwiczenia: Ćwiczenia wprowadzające (plan i zakres zajęć oraz warunki zaliczenia, przedstawienie karty 
przedmiotu). Układanie diet dla w okresie prekoncepcyjnym. Układanie diet dla kobiet w okresie ciąży. Układanie 
diet dla kobiet w okresie laktacji. Ocena żywienia noworodków i niemowląt. Układanie diet dla dzieci w wieku 
poniemowlęcym. Układanie diet dla dzieci w wieku przedszkolnym. Układanie diet dla dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym. Układanie diet dla osób dorosłych. Układanie diet dla osób w wieku podeszłym. Kolokwium 
zaliczeniowe z przerobionego materiału. Podsumowanie przerobionego materiału i udzielenie zaliczenia. 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
Wykłady i prezentacja ćwiczeń z wykorzystaniem technik multimedialnych. Zadania indywidualne wykonane 
samodzielnie pod nadzorem nauczyciela akademickiego. Praca w grupach. Prezentacje multimedialne 
przygotowane przez studentów. Analiza i dyskusja wyników uzyskanych w pracy indywidualnej i grupowej. 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Egzamin pisemny. Kolokwium zaliczeniowe pisemne. Kolokwia cząstkowe. Prezentacje wyników i raporty na 
zajęciach laboratoryjnych. 
 
Sposób zaliczenia: 
W zaliczeniu ćwiczeń uwzględniona zostanie obecność na ćwiczeniach, aktywność, oceny cząstkowe i wynik 
pisemnego kolokwium. 
Przedmiot kończy się pisemnym egzaminem. 
 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 120 4,8 84 3,4 

Zajęcia praktyczne 90 3,6 64 2,6 

Konsultacje 20 0,8 18 0,7 

Godziny kontaktowe 140 5,6 102 4,1 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 20 0,8 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 25 1,0 

Zaliczenie / egzamin 4 0,2 4 0,2 

Praca własna 16 0,6 49 2,0 

ECTS łącznie  6,2  6,0 

Procent pracy własnej 10,3 32,5 

 
Literatura: 
 
Podstawowa: 
1. Grzymisławski M., Gawęcki J.: Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2012.  
2. Langley-Evans S.: Żywienie. Wpływ na zdrowie człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014. 
3. Peckenpaugh N.: Podstawy żywienia i dietoterapia. Wydawnictwo Elsevier, Urban & Partner, Warszawa 2015. 



 
Uzupełniająca: 
1. Jarosz M. (Redakcja): Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja. IŻŻ Warszawa 2012. 
2. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005. 
 
Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

 

  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka  i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Dodatki do żywności  
Kod 

 przedmiotu: PK-8 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15  - - - 
1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - -  - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr hab. inż. Grażyna Krasnowska, .prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr hab. inż. Grażyna Krasnowska, .prof. nadzw. 

Skrócony opis przedmiotu: 
Omówienie wymagań prawnych dotyczących warunków stosowania dodatków do żywności. 
 

Cel przedmiotu: 
Celem nauczania jest zdobycie wiedzy na temat uwarunkowań prawnych i technologicznych dodatków w  produkcji 
żywności. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Znajomość prawa  żywnościowego. 

 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych   

Wiedza 

1 zna definicje i funkcje dodatków do  żywności kolokwium 

K_W05 2 klasyfikuje stosowane dodatki kolokwium 

3 wyjaśnia zasady stosowania dodatków kolokwium 

4 zna zasady prawne stosowania dodatków kolokwium K_W03 

Umiejętności 

1 
potrafi określić cele stosowania dodatków w produkcji 
żywności 

kolokwium K_U03 

2 
potrafi wskazać zastosowania poszczególnych grup 
dodatków w przetwórstwie żywności  

kolokwium K_U07 

3 
określa ograniczenia w stosowaniu w poszczególnych 
grupach asortymentowych zgodne z prawem 
żywnościowym  

kolokwium K_U13 

Kompetencje społeczne 

1 
ma świadomość odpowiedzialności za jakość żywności i 
bezpieczeństwo konsumentów  

kolokwium 

K_K03 
K_K04 

2 ma świadomość postępu i zmian w nauce o żywieniu kolokwium 

3 
potrafi wskazywać priorytety w rozwiązywaniu problemów 
związanych z zasadami bezpieczeństwa żywności 

kolokwium 

Treści programowe: 
˗ Wykład 1 Dodatki do żywności - definicje, pojęcia, zasady 

˗ Wykład 2 Dodatki do żywności - uwarunkowania prawne 

˗ Wykład 3 Konserwanty 

˗ Wykład 4 Regulatory  kwasowości 

˗ Wykład 5 Przeciwutleniacze i synergenty 

˗ Wykład 6 Emulgatory 

˗ Wykład 7 Hydrokoloidy polisacharydowe 



˗ Wykład 8 Hydrokoloidy białkowe 

˗ Wykład 9 Substancje tworzące lub utrzymujące strukturę 

˗ Wykład 10 Barwniki 

˗ Wykład 11 Aromaty, przyprawy i substancje  smakowe 

˗ Wykład 12 Substancje słodzące 

˗ Wykład 13 Substancje wzbogacające 

˗ Wykład 14 Dodatki pomocnicze – enzymy, nośniki, rozpuszczalniki 

˗ Wykład 15 Dodatki pomocnicze – substancje klarujące, filtrujące, gazy, na powierzchnię 

 

Metody / techniki dydaktyczne: 
˗ Metody  podające: 

-Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
- wykład problemowy 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 test zaliczeniowy obejmujący treści wykładowe  

 sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 zdanie przedmiotowego testu końcowego obejmującego treści wykładowe 

 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 9 0,4 

Zajęcia praktyczne 0 0 0 0 

Konsultacje 4 1,2 2 0,1 

Godziny kontaktowe 19 0,8 11 0,4 

Przygotowanie do zajęć 4 0,2 8 0,3 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 4 0,2 8 0,3 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 8 0,4 16 0,6 

ECTS łącznie  1,1  1,0 

Procent pracy własnej 29,6 59,3 

 

Literatura: 
1. Food Additives, Nutrients and Supplements A to Z. E. Renders. Clear Light Publishers, 1998. 
2.  Food additives, Codex alimentarius, Abriged Version,FAO/WHO, Ed. Smith B., Rome  
3. Rola dodatków w promocji nowoczesnej żywności : trendy rynkowe-legislacja.Praca zbiorowa  pod red. 

Antoniego Rutkowskiego] ; Polska Izba Dodatków do Żywności. – Konin, 2006 
4. Substancje dodatkowe i składniki funkcjonalne żywności, Rutkowski A., Gwiazda, S., Dąbrowski K., 

Czapski J., Kamiński E., Pluta A., Wyd. Agro and Food Technology, 1997  
5. Chemia żywności. Skład, przemiany i właściwości żywności, Red. Sikorski Z., E., WNT 2000  
6. Materiały pomocnicze i dodatki do żywności. J. Chuchlowa, WSziP, 2010 

 

Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Nowe rodzaje żywności  * 
Kod 

 przedmiotu: PK-9a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 -  - 
3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9  9   

Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Wiesław Kopeć 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Prof. dr hab. inż. Wiesław Kopeć 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy uwarunkowań prawnych związanych z tzw. nową żywnością (novel food), jej rodzajów, identyfikacji, 
metod analizy oraz autoryzacji w postępowaniu  przed organami UE.  
 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z podstawami prawnymi, rodzajami, metodami autoryzacji oraz projektowania nowej żywności.  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Ukończony kurs z zakresu ogólnej i szczegółowych technologii żywności oraz żywienia człowieka i toksykologii, marketingu 
produktów spożywczych na poziomie studiów inżynierskich. 
 

Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 

Klasyfikuje i opisuje poszczególne grupy nowej 

żywności Kolokwia ustne K_W10 

2 

Identyfikuje korzyści i zagrożenia wynikające z 

produkcji żywności genetycznie modyfikowanej Kolokwia ustne K_W16 

3 
Ma wiedzę o budowie i funkcji węglowodanów, 
lipidów, kwasów nukleinowych, peptydów i 
białek oraz procesach metabolicznych 

raporty z zajęć 
laboratoryjnych  

K_W19 

Umiejętności 

1 
Potrafi przeprowadzić sensoryczną i 
towaroznawczą analizę produktów typu nowej 
żywności  

Raporty z zajęć 
laboratoryjnych, 
kolokwia ustne 

K_U02 

2 
Tworzy założenia i projektuje produkt typu nowej 
żywności 

Kolokwia pisemne K_U04 

3 
Identyfikuje racjonalne rozwiązania w praktycznym 
zastosowaniu nowej żywności posługując się 
kryteriami, prawnymi i marketingowymi 

Raporty z zajęć 
laboratoryjnych, 
kolokwia ustne  

K_U13 

Kompetencje społeczne 

1 

Wykazuje aktywną postawę w rozwiązywaniu 

zadań w zakresie tworzenia i zastosowań 

rynkowych nowej żywności 

Obserwacja pracy na 
ćwiczeniach,  

K_K04 



2 

Pracuje indywidualnie i zespołowo, jest świadomy 

odpowiedzialności za wspólnie realizowane 

działania 
K_K05 

3 
Jest kreatywny w przekazywaniu posiadanych 
umiejętności i wiedzy 

Kolokwium ustne K_K07 

 
Treści programowe: 
Definicja nowej żywności (novel food), uwarunkowania prawne w UE, nowa żywność a produkty GMO, żywność i składniki 
żywności: o nowej lub celowo zmodyfikowanej podstawowej strukturze molekularnej, składające się z drobnoustrojów, 
grzybów, a także z wodorostów. Nowe typy żywności i jej składniki składające się z roślin lub pochodzące od zwierząt. 
Produkty o zmienionej wartości odżywczej, metabolizmie lub zawartości substancji niepożądanych w wyniku zastosowania 
innowacyjnego procesu wytwarzania. Znakowanie i etykietowanie nowej żywności, jej analiza i ocena jakościowa. Elementy 

procedury autoryzacji i procesu wprowadzania do obrotu. 
 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody  podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 wykład problemowy 
 ćwiczenia laboratoryjne 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych 
 kolokwium pisemne lub ustne z zajęć laboratoryjnych i wykładów 

 
Sposób zaliczenia: 
Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych. Ćwiczenia – 
warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z cząstkowych kolokwiów z ćwiczeń laboratoryjnych 
 

Obciążenie pracą studenta: 
 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 15 0,6 10 0,4 

Godziny kontaktowe 45 1,8 28 1,1 

Przygotowanie do zajęć 15 0,6 22 0,9 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 15 0,6 25 1,0 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 30 1,2 47 1,9 

ECTS łącznie  3,0 58 3,0 

Procent pracy własnej 40,0 62,7 

 
Literatura: 
Podstawowa: 
Praca zbiorowa red. M. Warchał. Cywilizacja zdrowia. 2016 e-bokowo  

Kołożyn-Krajewska D.  Sikora T. Towaroznawstwo żywności. 2005 WSiP 

Uzupełniająca 

Świderski F. Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. WNT 2006 Warszawa 

 



Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 
 

 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

  



 
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Związki biologiczne czynne w żywności * 
Kod 

 przedmiotu: PK-9b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 -  - 
3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9  9   

Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Wiesław Kopeć 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Prof. dr hab. inż. Wiesław Kopeć 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy związków biologicznie czynnych w żywności, ich rodzajów, funkcji prozdrowotnych, charakterystyki typów 
żywności z zastosowaniem nutraceutyków, procedur izolacji i wykorzystania substancji bioaktywnych pochodzenia 
roślinnego, zwierzęcego i mikrobiologicznego.  
 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z głównymi rodzajami związków biologicznie czynnych w żywności oraz  podstawami tworzenia 
produktów z ich udziałem. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Ukończony kurs z zakresu ogólnej i szczegółowych technologii żywności oraz żywienia człowieka i toksykologii, marketingu 
produktów spożywczych na poziomie studiów inżynierskich. 
 

Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 

Ma ogólną wiedzę o zawartości i właściwościach 

związków biologicznie czynnych w żywności Kolokwia K_W05 

2 

Wykazuje znajomość przemian fizyko-chemicznych 

i biochemicznych zachodzących podczas 

przetwarzania, utrwalania i przechowywania w 

surowcach i produktach żywnościowych 

Kolokwia  K_W07  

3 

Zna podstawowe techniki analizy żywności w 

zakresie oznaczania związków bioaktywnych 
raporty z zajęć 
laboratoryjnych  

K_W07 

Umiejętności 

1 
Potrafi przeprowadzić sensoryczną i 
towaroznawczą analizę produktów wzbogaconych 
w substancje bioaktywne  

Raporty z zajęć 
laboratoryjnych, 
kolokwia ustne 

K_U02 

2 

Analizuje zjawiska fizyko-chemiczne i biologiczne 

zachodzące w procesach wytwarzania i 

przechowywania żywności 
Kolokwia pisemne K_U02 

3 Wykorzystuje podstawowe technologie Raporty z zajęć K_U09 



informatyczne w zakresie pozyskiwania, 

przetwarzania informacji nt. związków biologicznie 

czynnych w żywności 

laboratoryjnych, 
kolokwia ustne  

Kompetencje społeczne 

1 

Wykazuje aktywną postawę w rozwiązywaniu 

zadań w zakresie tworzenia i zastosowań 

rynkowych produktów wzbogaconych w substancje 

bioaktywne 
Obserwacja pracy na 

ćwiczeniach,  

K_K04 

2 

Pracuje indywidualnie i zespołowo, jest świadomy 

odpowiedzialności za wspólnie realizowane 

działania 
K_K05 

3 
Jest kreatywny w przekazywaniu posiadanych 
umiejętności i wiedzy 

Kolokwium ustne K_K07 

 
Treści programowe: 
Definicje związków bioaktywnych w żywności, nutraceutyków, żywności  projektowanej, wzbogacanej, funkcjonalnej. Związki 
bioaktywne: odżywcze i nieodżywcze występujące naturalnie w surowcu lub produkty procesu technologicznego (związki 
Maillarda). Składniki bioaktywne żywności:  antyoksydanty (polifenole); probiotyki, prebiotyki, synbiotyki; błonnik pokarmowy  
i hydrokoloidy; poliole; aminokwasy, peptydy, białka; wielonienasycone kwasy tłuszczowe, fitosterole,fosfolipidy; witaminy 
 i składniki mineralne. Działanie związków bioaktywnych: przeciwnowotworowe, na układ krążenia i przeciwzapalne. Izolacja 
i wykorzystanie substancji bioaktywnych w tworzeniu żywności projektowanej. 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody  podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 wykład problemowy 
 ćwiczenia laboratoryjne 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych 
 kolokwium pisemne lub ustne z zajęć laboratoryjnych i wykładów 

 
Sposób zaliczenia: 
Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych. Ćwiczenia – 
warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z cząstkowych kolokwiów z ćwiczeń laboratoryjnych 
 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 15 0,6 10 0,4 

Godziny kontaktowe 45 1,8 28 1,1 

Przygotowanie do zajęć 15 0,6 22 0,9 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 15 0,6 25 1,0 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 30 1,2 47 1,9 

ECTS łącznie  3,0 58 3,0 

Procent pracy własnej 40,0 62,7 

 



Literatura: 
Podstawowa: 
Praca zbiorowa red. M. Warchał. Cywilizacja zdrowia. 2016 e-bokowo  

Kołożyn-Krajewska D.  Sikora T. Towaroznawstwo żywności. 2005 WSiP 

Uzupełniająca 

Świderski F. Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. WNT 2006 Warszawa 

 
Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 

 

 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów:  Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Transport i przechowywanie 

żywności w żywieniu zbiorowym * 
Kod 

 przedmiotu: PK-10a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 15 -  - 
4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - 10 -  - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Anna Gawrońska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Anna Gawrońska 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z procesami zachodzącymi w trakcie przechowywania żywności w żywieniu zbiorowym. Wskazanie metod 
przechowywania   i trwałości produktów spożywczych oraz metod i urządzeń służących do transportu gotowych produktów.  
Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy: oceny prawidłowości procesu przechowywania różnych grup żywności (pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego)  i dostosowanie rodzaju metody,  maszyny i urządzenia oraz poszczególne procesy utrwalające.  
Zastosowanie  metod przetwarzania produktów spożywczych: tradycyjne i nowoczesne 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: wiedza z zakresu technologii ogólnej 
żywności, jakości i certyfikacji artykułów spożywczych, analizy żywności, biochemii,  toksykologii, chemii organicznej i 
nieorganicznej 
Efekty kształcenia: 
 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych   

Wiedza 

1 

Definiuje pojęcia przetwarzanie, utrwalanie, 
przechowywanie, przechowywanie i pokrewne oraz 
podstawowe metody przetwarzania, utrwalania 
oraz przechowywania 

test K_W01 

2 
Wyjaśnia procesy warunkujące prawidłowość 
przebiegu procesów przechowalniczych i 
transportowych w żywieniu zbiorowym 

test 

K_W06 

3 
Ocenia wpływ metody przechowywania i utrwalania 
produktów spożywczych  na jego wartość i jakość  

Sprawozdania z 
ćwiczeń, 
 kolokwia 

Umiejętności 

1 
Analizuje zjawiska fizyko-chemiczne i biologiczne 
zachodzące w procesach przechowywania 
żywności 

Sprawozdania z 
ćwiczeń, kolokwia 

K_U02 

3 
Ocenia jakość i przydatność produktu, surowca do: 
wykorzystania bezpośrednio do spożycia  lub 
przechowywania  

test             K_U03 

Kompetencje społeczne 

1 
Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej 
i etycznej odpowiedzialności za produkcję 
żywności. 

test 
K_K01 

 

2 
Wykazuje odpowiedzialność za higienę i 
bezpieczeństwo pracy oraz produkcji 

Sprawozdania z 
ćwiczeń, kolokwia 

K_K02 
 

3 
Ma świadomość postępu i zmian następujących w 
nauce o technologii żywności i żywieniu człowieka 

test 
K_K03 

 



oraz potrzeby uczenia się 

4 

Wykazuje aktywną postawę i jest kreatywny w  
rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją 
różnych zadań. Weryfikuje przedstawiane 
propozycje i przedstawia własną opinię 

Obecność i 
aktywność w trakcie 

zajęć 
K_K04 

 
Treści programowe: 
Wykłady: 
Znaczenie transportu ii procesów utrwalania żywności w gospodarce. Ocena przydatności do przechowywania  
i przetwarzania.  Procesy zachodzące w  produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w trakcie przechowywania.  
Sterowanie procesami życiowymi i urządzenia pomiarowe w przechowalniach, chłodniach i mroźniach. Przechowywanie 
roślinnych materiałów sypkich i uwodnionych. Przechowywanie produktów pochodzenia zwierzęcego - zagrożenia związane 
ze zmianami biochemicznymi. Metody przechowywania , metody utrwalania produktów pochodzenia roślinnego  
i zwierzęcego. Metody przedłużania okresu trwałości surowców schłodzonych i produktów mrożonych. Suszenie 
sublimacyjne. Trwałość produktów liofilizowanych. Środki transportu , opakowania zbiorcze i jednostkowe. Oznakowanie 
opakowań środków do produkcji potraw. Podział i funkcje opakowań.  Właściwości fizykochemiczne materiałów 
opakowaniowych. Barierowość opakowań.  Systemy pakowania żywności. Opakowania aktywne i inteligentne. Znakowanie 
opakowań. Charakterystyka środków transportu chłodniczego. Łańcuch chłodniczy. 
Ćwiczenia: 
Urządzenia do Wpływ parametrów medium chłodzącego na temperaturę krioskopową, czas schładzania, wielkość 
przechłodzenia i ubytki masy. Monitoring temperatury, cyrkulacji i wilgotności względnej powietrza w przechowalni. 
Wytwarzanie i analiza składu kontrolowanej atmosfery. Właściwości rehydratacyjne produktów liofilizowanych. Pomiar 
parametrów barwy. Wpływ metody utrwalania produktów roślinnych na zawartość witamin C. 
Wizyta w stołówce szpitalnej lub firmie cateringu - wycieczka seminaryjna. (alternatywnie). Wizyta w restauracji i zapoznanie 
się z warunkami przechowywania surowców do produkcji potraw. 
Metody / techniki dydaktyczne: 
˗ metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 wykład problemowy 
 alternatywnie wycieczka  

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- test wielokrotnego wyboru (treści wykładowe), 
- sprawozdania z ćwiczeń, 
- kolokwia (3 ) z ćwiczeń 
- sprawdzanie obecności na zajęciach, 
Sposób zaliczenia: 
- zaliczenie ćwiczeń jest podstawą do dopuszczenia studenta do przedmiotowego testu wielokrotnego wyboru obejmującego 
treści wykładowe. 20 pytań z tego 2 otwarte. Zaliczenie – 60% prawidłowych odpowiedzi (ocena dostateczna), 80% (dobra), 
90 do 100% (bardzo dobra). 
Oceną z przedmiotu jest ocena z testu i ocena z ćwiczeń (50/50%). 
 

Obciążenie pracą studenta: 
 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 28 1,1 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 10 0,4 

Konsultacje 15 0,6 10 0,4 

Godziny kontaktowe 60 2,4 38 1,5 

Przygotowanie do zajęć 20 0,8 25 1,0 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 20 0,8 35 1,4 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 40 1,6 60 2,4 

ECTS łącznie  4,0 58 3,9 

Procent pracy własnej 40,0 61,2 

 



Literatura: 
[1] Zin M. Utrwalanie i przechowywanie żywności. WUR Rzeszów. 2008 
[2] Trybała M.: Produkcja i przechowywanie płodów rolniczych, AR Wrocław 1999. 
[3] Drużkowski M., Pietrzyk S. Nowoczesne metody utrwalania żywności. Laboratorium. 2006, (8-9): 32 
[4] Dominik P. Żywienie zbiorowe. WSE, Warszawa. 2006  
[5] Dominik P. Zapobieganie zatruciom pokarmowym i zakażeniom żywności w turystyce i gastronomii. WSE, 

Warszawa. 2007  
[6] Lange E., Ostrowski W.: Przechowalnictwo owoców, PWRiL Warszawa 1992. 
[7] Oszmiański J.: Technologia i analiza produktów z owoców i warzyw, Wydawnictwo AR we Wrocławiu 2002. 
[8] Praca zbiorowa pod red. Grzesiuka i Góreckiego. Wprowadzenie do przechowalnictwa, AR Olsztyn 1994. 
[9] Adamicki F.,  Czerko Z.:  Przechowalnictwo warzyw i ziemniaka. PWRiL  Poznań 2002 
[10] Chłodnictwo dla praktyków. Przechowalnictwo i transport. Red. B. Gaziński Systherm Poznań 2013 
[11] Krala L.: Przechowalnictwo mięsa i przetworów drobiowych. W: Mięso i przetwory drobiowe- technologia, higiena, 

jakość. Red. T. Grabowski, J. Kijowski WNT Warszawa 2009 
Uzupełniająco wybrane pozycje z czasopism zaproponowane przez prowadzącego 

 
 
 

Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 
 

 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów:  Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Technologie i metody  

przechowywania żywności  * 
Kod 

 przedmiotu: PK-10b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 15 -  - 
4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - 10 -  - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Anna Gawrońska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Anna Gawrońska 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z procesami zachodzącymi w trakcie przechowywania żywności. Wskazanie metod przetwarzania 
 i konserwowania produktów spożywczych.  
Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy: oceny prawidłowości procesu przechowywania różnych grup żywności (pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego)  i dostosowanie rodzaju metody,  maszyny i urządzenia oraz poszczególne procesy utrwalające.  
Zastosowanie  metod przetwarzania produktów spożywczych: tradycyjne i nowoczesne. 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: wiedza z zakresu technologii ogólnej 
żywności, jakości artykułów spożywczych, analizy żywności, biochemii,  toksykologii, chemii organicznej i nieorganicznej. 
Efekty kształcenia: 
 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych   

Wiedza 

1 

Definiuje pojęcia przetwarzanie, utrwalanie, 
przechowywanie, przechowywanie i pokrewne oraz 
podstawowe metody przetwarzania, utrwalania 
oraz przechowywania 

Test, kolokwia, 
sprawozdania z 

ćwiczeń 
K_W01 

2 
Wyjaśnia procesy warunkujące prawidłowość 
przebiegu procesów przechowalniczych 

test kolokwia, 
sprawozdania z 

ćwiczeń K_W06 

3 
Ocenia wpływ metody przechowywania i utrwalania 
produktów spożywczych  na jego wartość i jakość  

test 

Umiejętności 

1 
Analizuje zjawiska fizyko-chemiczne i biologiczne 
zachodzące w procesach przechowywania 
żywności 

test K_U02 

2 

Ocenia jakość i przydatność produktu, surowca do: 
wykorzystania bezpośrednio do spożycia  lub 
przechowywania  

test ,kolokwia, 

sprawozdania z 
ćwiczeń 

          K_U11 

Kompetencje społeczne 

1 
Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej 
i etycznej odpowiedzialności za produkcję 
żywności. 

test 
K_K01 

 

2 
Wykazuje odpowiedzialność za higienę i 
bezpieczeństwo pracy oraz produkcji 

test 
K_K02 

 

3 
Ma świadomość postępu i zmian następujących w 
nauce o technologii żywności i żywieniu człowieka 

test, sprawozdania z 
ćwiczeń 

K_K03 
 



oraz potrzeby uczenia się 

4 

Wykazuje aktywną postawę i jest kreatywny w  
rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją 
różnych zadań. Weryfikuje przedstawiane 
propozycje i przedstawia własną opinię 

 Obecność i 
aktywność w trakcie 

zajęć 
K_K04 

 
Treści programowe: 
Wykłady: 
Znaczenie przechowalnictwa i procesów utrwalania żywności w gospodarce. Ocena przydatności do przechowywania 
 i przetwarzania.  Procesy zachodzące w  produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w trakcie przechowywania.  
Sterowanie procesami życiowymi i urządzenia pomiarowe w przechowalniach. Przechowywanie roślinnych materiałów 
sypkich i uwodnionych. Przechowywanie produktów pochodzenia zwierzęcego - zagrożenia związane ze zmianami 
biochemicznymi. Metody przechowywania , metody utrwalania produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Metody 
przetwarzania produktów spożywczych:  tradycyjne i nowoczesne (termiczne, radiacyjne, mechaniczne, filtrowanie, 
wirowanie, osmoaktywne , składowanie w kontrolowanej atmosferze, zastosowanie wysokiego ciśnienia). 
Ćwiczenia: 
Wybrane zagadnienia z przechowalnictwa przetworów zbożowych. Towaroznawcza ocena ziarna zbóż chlebowych  
i jęczmienia browarnego oraz mąki. Nasiona oleiste jako źródło tłuszczy i białek. Owoce i warzywa – wybrane zagadnienia 
(cukry, kwasy owocowe, witamina c jako wskaźnik jakości). Ocena przetworów ziemniaczanych. Przechowywanie i ocena 
ziemniaków do celów konsumpcyjnych i przetwórstwa spożywczego. Porównanie różnych metod utrwalania  produktów 
pochodzenia zwierzęcego (mleka i przetworów, mięsa i przetworów oraz  produktów jajczarskich) 
Wizyta w przechowalni  zbóż lub owoców - wycieczka seminaryjna. Wizyta w zakładach mięsnych  lub mleczarskich  
i prezentacja metod konserwowania i przechowywania gotowych produktów (alternatywnie). 
Metody / techniki dydaktyczne: 
˗ metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 wykład problemowy 
 wycieczka (alternatywnie) 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 
- test wielokrotnego wyboru (treści wykładowe), 
- sprawozdania z ćwiczeń, 
- kolokwia (3 ) z ćwiczeń 
- sprawdzanie obecności na zajęciach, 
Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 
- zaliczenie  ćwiczeń jest podstawą do dopuszczenia studenta do przedmiotowego testu wielokrotnego wyboru 
obejmującego treści wykładowe. 20 pytań z tego 2 otwarte. Zaliczenie – 60% prawidłowych odpowiedzi (ocena dostateczna), 
80% (dobra), 90 do 100% (bardzo dobra). 
Oceną z przedmiotu jest z ocena  z testu i ocena z ćwiczeń (50/50%). . 
 
 

Obciążenie pracą studenta: 
 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 28 1,1 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 10 0,4 

Konsultacje 15 0,6 10 0,4 

Godziny kontaktowe 60 2,4 38 1,5 

Przygotowanie do zajęć 20 0,8 25 1,0 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 20 0,8 35 1,4 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 40 1,6 60 2,4 

ECTS łącznie  4,0 58 3,9 

Procent pracy własnej 40,0 61,2 



 
Literatura: 

[1] Zin M. Utrwalanie i przechowywanie żywności. WUR Rzeszów. 2008 
[2] Trybała M.: Produkcja i przechowywanie płodów rolniczych, AR Wrocław 1999. 
[3] Drużkowski M., Pietrzyk S. Nowoczesne metody utrwalania żywności. Laboratorium. 2006, (8-9): 32 
[4] Oszmiański J.: Technologia i analiza produktów z owoców i warzyw, Wydawnictwo AR we Wrocławiu 2002. 
[5] Kubicki K.: Biologiczne i techniczne uwarunkowania przechowywania ziemniaków, PWN Warszawa1988. 
[6] Praca zbiorowa pod red. Grzesiuka i Góreckiego. Wprowadzenie do przechowalnictwa, AR Olsztyn 1994. 
[7] Żyngiel W., Kolenda H. Wpływ parametrów utrwalania techniką wysokich ciśnień na jakość i trwałość soku marchwi. 

BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. 2009, XLII(3): 408–413 
Uzupełniająco wybrane pozycje z czasopism proponowane przez prowadzącego 
 

 
 
 
 
Uwagi: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 

 

 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa 
przedmiotu: 

Dietoprofilaktyka  
Kod 

 przedmiotu: 
PK-11 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia 
stacjonarne 

godzin 
ogółem 

30 - 45 15  - 

5 
Studia 

niestacjonarne 
godzin 
ogółem 

18 - 27 9 - 

Odpowiedzialny za 
przedmiot: 

Dr inż. Anna Gawrońska 

Prowadzący zajęcia 
dydaktyczne: 

Dr inż. Anna Gawrońska, mgr inż. Magdalena Golińska 

 

Skrócony opis przedmiotu:  
W przedmiocie uwzględniono współczesne problemy dietotoprofilaktyki i dietoterapii chorób dietozależnych. 
 
Cel nauczania: 
Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami układania diet w profilaktyce i leczeniu chorób dietozależnych 
z uwzględnieniem roli aktywności fizycznej w profilaktyce i wspomaganiu leczenia tych chorób oraz wykształcenie 
świadomości znaczenia prawidłowego bilansowania tych diet. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Obowiązuje wiedza i umiejętności zdobyte w procesie kształcenia w poprzednich semestrach. 
 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 

Sposób 
sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Będzie posiadał wiedzę dotyczącą żywienia 
człowieka w profilaktyce i dietoterapii 
chorób dietozależnych. 

Egzamin pisemny 
i kolokwia ustne 
oraz pisemne 

K_W11 

2 
Będzie umiał układać zbilansowane diety w 
profilaktyce i dietoterapii chorób 
dietozależnych. 

Raporty z zajęć K_W15 

Umiejętności 

1 
Będzie umiał zastosować uzyskane 
wiadomości w życiu osobistym i 
zawodowym. 

Raporty z zajęć, 
prezentacje 

multimedialne 
K_U08 

2 
Będzie świadomy znaczenia stosowania 
zbilansowanych diet w profilaktyce i 
dietoterapii chorób dietozależnych. 

Kompetencje społeczne 

1 Będzie kreatywny  Obserwacje pracy  K_K03 



 w przekazywaniu posiadanych umiejętności 
i wiedzy. 

na ćwiczeniach 

 

2 Będzie pracować indywidualnie i zespołowo 
z pełną świadomością  odpowiedzialności 
za wspólnie realizowane działania. 

K_K05 

 
Treści programowe: 
Wykład: Wykład wprowadzający (informacje ogólne o przedmiocie i wymogach egzaminacyjnych, podstawowe 
pojęcia i zagadnienia). Podstawy dietoprofilaktyki i dietoterapia otyłości. Podstawy dietoprofilaktyki i dietoterapia 
chorób nowotworowych. Podstawy dietoprofilaktyki i dietoterapia osteoporozy. Podstawy dietoprofilaktyki  
i dietoterapia nadciśnienia tętniczego. Podstawy dietoprofilaktyki i dietoterapia miażdżycy. Podstawy 
dietoprofilaktyki i dietoterapia cukrzycy. Podstawy dietoprofilaktyki i dietoterapia zespołu metabolicznego. 
 
Ćwiczenia: Ćwiczenia wprowadzające (plan i zakres zajęć oraz warunki zaliczenia, przedstawienie karty 
przedmiotu). Układanie podstawowych diet w profilaktyce i terapii otyłości. Układanie podstawowych  diet  
w profilaktyce i terapii chorób nowotworowych. Układanie podstawowych diet w profilaktyce i terapii osteoporozy. 
Układanie podstawowych diet w profilaktyce i terapii nadciśnienia tętniczego. Układanie podstawowych diet  
w profilaktyce i terapii miażdżycy. Układanie podstawowych diet w profilaktyce i terapii cukrzycy. Układanie 
podstawowych diet w profilaktyce i terapii zespołu metabolicznego.  
Projekt: praca indywidualna bądź grupowa z programem dietetycznym zakończona stworzeniem diety  
Metody / techniki dydaktyczne: 
Wykłady i prezentacja ćwiczeń z wykorzystaniem technik multimedialnych. Zadania indywidualne wykonane 
samodzielnie pod nadzorem nauczyciela akademickiego (praca z programami do układania diet). Praca  
w grupach. Prezentacje multimedialne przygotowane przez studentów. Analiza i dyskusja wyników uzyskanych  
w pracy indywidualnej i grupowej. 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Egzamin pisemny. Kolokwium zaliczeniowe pisemne. Kolokwia cząstkowe. Prezentacje wyników i raporty na 
zajęciach laboratoryjnych. 
 
Sposób zaliczenia: 
W zaliczeniu ćwiczeń uwzględniona zostanie obecność na ćwiczeniach, aktywność, oceny cząstkowe i wynik 
pisemnego kolokwium. 
Przedmiot kończy się pisemnym egzaminem. 
 
Obciążenie pracą studenta: 
 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 90 3,6 54 2,2 

Zajęcia praktyczne 60 2,4 36 1,4 

Konsultacje 20 0,8 00 0,8 

Godziny kontaktowe 110 4,4 74 3,0 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 22 0,9 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 25 1,0 

Zaliczenie / egzamin 4 0,2 4 0,2 

Praca własna 16 0,6 60 2,4 

ECTS łącznie  5,0 58 5,0 

Procent pracy własnej 12,7 61,2 

 
 
 



Literatura: 
 
Podstawowa: 
1. Biesialski K. H., Grimm P.: Żywienie. Atlas i podręcznik. Edra Urban & Partner, Wrocław 2015. 
2. Grzymisławski M., Gawęcki J.: Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2012.  
3. Payne A., Barker H.: Dietetyka i żywienie kliniczne. Wydawnictwo Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2013. 
4. Peckenpaugh N.: Podstawy żywienia i dietoterapia. Wydawnictwo Elsevier, Urban & Partner, Warszawa 2015. 
5. Włodarek D., Lange E., Kozłowska L., Głąbska D.: Dietoterapia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 

2014. 
 
Uzupełniająca: 
1. Jarosz M. (Redakcja): Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja. IŻŻ Warszawa 2012. 
2. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005. 
 
 
Uwagi: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 
 

 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

 
 
Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Żywienie zbiorowe 
Kod 

 przedmiotu: PK-12 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 20 - 10 -  - 
3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem       12 - 6 -  - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Anna Gawrońska; Dr inż. Bogna Latacz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Anna Gawrońska; Dr inż. Bogna Latacz  

 

Cel przedmiotu: 
Cele kształcenia: Zapoznanie się z praktycznymi zasadami żywienia w zakładach żywienia zbiorowego. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie żywienia człowieka i dietetyki. 

 
Efekty kształcenia: 

Lp. Opis efektu kształcenia 

Sposób 
sprawdzenia 

efektu 
kształcenia 

Odniesienie  
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Zna znaczenie podstawowych składników odżywczych dla 
organizmu człowieka                                          

Kolokwium 

K_W05 

2 Zna podstawowy podział diet K_W11 

3 
Rozumie podstawowe pojęcia związane z zagadnieniami żywienia 
zbiorowego 

K_W08 

4 
Umie opracować schemat żywienia w zakładach żywienia 
zbiorowego 

K_W17 

Umiejętności 
1 Umie układać różne racje pokarmowe Sprawozdanie 

K_U08 
 

2 
Potrafi obliczać wartość odżywczą i energetyczną różnych 
produktów spożywczych   

Wejściówka 3 
Potrafi obliczać wartość odżywczą i energetyczną całodziennych 
racji pokarmowych             

4 
Zna systemy zapewniania jakości w zakładach żywienia 
zbiorowego 

K_U05 

Kompetencje społeczne 

1 
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych                         

Sprawozdania z 
wykonanych 

ćwiczeń 

 K_K03 

2 
Ma świadomość z odpowiedzialności wykonywania zawodu 
związanego z zagadnieniami żywienia człowieka        

K_K01 

3 
Wykazuje odpowiedzialność za higienę i bezpieczeństwo pracy 
oraz produkcji 

K_K02 

 
 
 



Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Rynek usług gastronomicznych w Polsce i na świecie. Społeczne konsekwencje tradycji i nawyków żywieniowych 
2. Ocena towaroznawcza transport i przechowywanie surowców zakładach żywienia zbiorowego 
3. Nowoczesne wyposażenie zakładów żywienia zbiorowego, urządzenia i narzędzia w zakładzie gastronomicznym. 
4. Zasady planowania jadłospisów jednodniowych, okresowych 
5. Przebieg procesu planowania żywienia – etapy planowania żywienia zbiorowego w szpitalu. 
6. Planowanie i realizacja żywienia w przedszkolach i szkołach 
7. Planowanie i realizacja żywienia w jednostkach wojskowych i zakładach penitencjarnych 
8. Żywienie w zakładach typu otwartego - punkty gastronomiczne i bary 
9. Żywienie w zakładach gastronomicznych typu otwartego – restauracje 
10. Systemy zapewnienia jakości w zakładach gastronomicznych 
11. Obsługa konsumenta w różnych typach zakładów gastronomicznych 
12. Dokumentacja żywieniowa 

Ćwiczenia: 
1. Ocena towaroznawcza produktów roślinnych 
2. Ocena towaroznawcza produktów zwierzęcych 
3. Zasady planowania jadłospisów jednodniowych  
4. Zasady planowania jadłospisów okresowych 
5. Kolokwium cząstkowe 
6. Przebieg procesu planowania żywienia – etapy planowania żywienia zbiorowego w szpitalu. 
7. Planowanie i realizacja żywienia w przedszkolach i szkołach 
8. Panowanie różnych jadłospisów i przygotowanie przykładowych potraw. 
9. Kolokwium cząstkowe - zaliczenie ćwiczeń. 
 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykłady informacyjne 

 wykłady problemowe 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczenia praktyczne 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 3 kolokwia w trakcie semestru 

 sprawozdania z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych. 
 

Sposób zaliczenia: 
W zaliczeniu ćwiczeń uwzględniona zostanie obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych, aktywność, oceny 
cząstkowe i wynik pisemnego kolokwium. 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 10 0,4 6 0,2 

Konsultacje 15 0,6 8 0,3 

Godziny kontaktowe 45 1,8 26 1,0 

Przygotowanie do zajęć 15 0,6 20 0,8 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 15 0,6 30 1,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 30 1,2 50 2,0 

ECTS łącznie  3,0 58 3,0 

Procent pracy własnej 40,0 65,8 



 
 

Literatura: 
Literatura podstawowa: 
1. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, H. Ciborowska, A. Rudnicka, PZWL 2000 
2. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, pod red. J. Gawęckiego PWN 2000  
3. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, H. Ciborowska, A. Rudnicka, PZWL 2000 
4. Normy żywienia człowieka Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Bułhak-Jachymczyk B., Jarosz M. 2008, 

PZWL, Warszawa. 
5. Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw Kunachowicz H., I Nadolna I., Iwanow K.,  

Przygoda B. 2012, PZWL, Warszawa 
6. Podstawy technologii gastronomicznej,  S. Zalewski, WNT Warszawa 1997 
7. Brzozowska W.: Usługi cateringowe. WSM; Warszawa 2000 

8. Technologia gastronomiczna,  Arens-Azevado U.  i współautorzy, REA, Warszawa 1998,1999 cz.1-3 Science of 

cooking, P. Barham, Springer-Verlag Berlin 2001 

Literatura uzupełniająca: 
1. Wybrane pozycje źródłowe z bieżącego piśmiennictwa polskiego i zagranicznego (wskazane przez wykładowcę) 

 
Uwagi: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 
 

 
 

 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 

 

 

 

  



 

PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: 
Podstawy projektowania  

w gastronomii * 
Kod 

przedmiotu: PK- 13a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć 
Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem  - - 30 - 
3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - - 21 - 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Zbigniew Janiszyn 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Zbigniew Janiszyn 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot obejmuje ćwiczenia projektu technologicznego. Ćwiczenia mają charakter zajęć projektowych polegających na 
wykonaniu projektu technologicznego wybranej jednostki  produkcyjnej (małego zakładu, oddziału, linii produkcyjnej 
związanej z produkcją żywności). Każde ćwiczenie rozpoczyna się wykładem wprowadzającym w zagadnienie będące 
przedmiotem opracowania. 
 

Cel nauczania: 
Przekazanie Studentom wiedzy pozwalającej na samodzielne wykonanie projektu technologicznego dotyczącego małej 
jednostki produkcyjnej. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza z zakresu technologii ogólnej i przepisów (obowiązujących)dotyczących produkcji żywności. 
 

Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 
1 Zna zasady opracowania dokumentacji projektowej 

Obrona projektu K_W17 
       2 

rozumie zagadnienia będące przedmiotem 
opracowania projektu 

Umiejętności 

1 

samodzielnie wykonuje część technologiczną 
dokumentacji projektowej dotyczącej małej 
jednostki produkcyjnej (oddział, linia produkcyjna) 
związanej z żywnością 

projekt 

K_U17 

2 
Wykorzystuje doświadczenia zdobyte podczas 
praktyki w zakładzie przy pracach projektowych 

Obrona projektu 

Kompetencje społeczne 

1 
proponuje zmiany pozwalające na poprawę 
efektywności działania jednostki produkcyjnej Obrona projektu 

K_K04 

2 Potrafi współdziałać w zespole projektanckim K_K05 

Treści programowe: 
Ćwiczenia : 
1    Określenie głównych założeń projektowych i programu produkcyjnego zakładu 
2    Wybór technologii produkcji dla produkowanych asortymentów 



3    Wykonanie bilansów mapowych dla poszczególnych asortymentów 
4    Wstępny dobór urządzeń podstawowych dla przyjętych technologii 
5 – 6 Dobór urządzeń podstawowych dla poszczególnych procesów technologicznych 
7    Opracowanie schematów technologicznych dla założonych ciągów produkcyjnych  
8 – 9 Obliczanie powierzchni magazynów 
10  Opracowanie planu generalnego tras transportowych 
11 – 12  Opracowanie planu przestrzennego projektowanej jednostki produkcyjnej 
13  Dobór środków transportowych 
14  Określenie struktury zatrudnienia 
15  Obliczanie wskaźników charakteryzujących zaprojektowany obiekt 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 Wykład wprowadzający w zagadnienie  
 Metody poszukujące: 

 Ćwiczenia obliczeniowe. 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Do sposobów sprawdzania efektów kształcenia zalicza się:  

 sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach  
Na każdych ćwiczeniach sprawdzenie opracowań omówionych zagadnień wchodzących w zakres projektu. Ćwiczenia 
kończą się ustną obroną wykonanego projektu (oddanego w formie zwartego opracowania zawierającego część opisową, 
obliczeniową i zbiór rysunków).  

Sposób zaliczenia: 
Ustna obrona projektu.  

 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 21 0,8 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 21 0,8 

Konsultacje 20 0,8 10 0,4 

Godziny kontaktowe 50 2,0 31 1,2 

Przygotowanie do zajęć 12 0,5 18 0,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 12 0,5 25 1,0 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 24 1,0 43 1,7 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 32,4 58,1 

 
Literatura: 
1. Zarys projektowania zakładów przemysłu spożywczego. Praca zbiorowa pod red. Mieczysława Dłużewskiego. 

Warszawa, WNT 1987. 
2. Barbara Oziorowska: Projektowanie technologiczne zakładów gastronomicznych. Wyd. SGGW 1998 
3. Beata Bilska: Technologiczne projektowanie zakładów gastronomicznych. Wyd. SGGW 2012 
 
Uwagi: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 



 

PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Organizacja zakładów żywienia 

zbiorowego  * 
Kod 

 przedmiotu: PK- 13b 

Rok  III  
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - - 30 - 
3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - - 21 - 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Agnieszka Maj 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Agnieszka Maj 

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot zapoznaje z przebiegiem organizacji, planowania i kontrolowania produkcji oraz prowadzenia dokumentacji 
organizacyjnej i rozliczania produkcji w branży gastronomicznej i cateringowej. Ćwiczenia mają charakter zajęć projektowych 
polegających na opracowaniu koncepcji zakładu gastronomicznego wybranego typu. 
 

Cel przedmiotu: 
Umiejętności i kompetencje w zakresie: znajomości form organizacyjno-prawnych, systemów zarządzania i zakresu usług 
świadczonych przez zakłady branży gastronomicznej, umiejętności doboru maszyn i urządzeń dla zakładu 
gastronomicznego, umiejętności organizacji, określenia zakresu prac na poszczególnych stanowiskach w zakładzie 
gastronomicznym i opracowania dokumentacji organizacyjnej zakładu gastronomicznego oraz określenia wymagań 
związanych z wyglądem i zachowaniem pracowników zakładu gastronomicznego. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Student spełnia kryteria w zakresie znajomości zasad racjonalnego żywienia człowieka, norm żywieniowych i znajomości  
grup produktów spożywczych, norm żywienia, technologii ogólnej, inżynierii procesowej, maszynoznawstwa, rysunku 
technicznego. co najmniej w stopniu dostatecznym. 

 
Efekty kształcenia: 

.Lp. Efekty kształcenia: 

Sposób 
sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1. 
Ma podstawową wiedzę prawną, społeczną i potrafi ją wykorzystać do 
opisywania funkcjonowania zakładów żywienia zbiorowego oraz  
przemysłu spożywczego 

Sprawdziany w 
trakcie semestru, 

prezentacje 
wyników i raporty 

na zajęciach 
projektowych 

K _W02 

2. 

Zna podstawowe zasady organizacji żywienia (prawne, ekonomiczne i 
etyczne) w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego i 
otwartego, opieki w zakresie żywienia i doradztwa żywieniowego oraz 
zasady podejmowania działalności gospodarczej w tym zakresie 

K _W07 

Umiejętności 

1. 
Identyfikuje racjonalne rozwiązania w praktyce posługując się 
kryteriami: społecznymi, prawnymi, ekonomicznymi, marketingowymi, 
ochrony środowiska oraz z zakresu zarządzania, bhp i ergonomii 

Sprawdziany w 
trakcie semestru, 

prezentacje 
wyników i raporty 

na zajęciach 
projektowych 

K_U17 

2. Projektuje i tworzy rozwiązania uwzględniając specyfikę wolnego rynku K_U18 

3. Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych 
dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu technologii i 
żywienia człowieka 

K_U13 



Kompetencje społeczne 
1. Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej 

odpowiedzialności za produkcję żywności oraz doradztwo 
żywieniowe. 

Sprawdziany w 
trakcie semestru, 
ocena 
zaangażowania w 
pracę 

K_K01 

2. Wykazuje odpowiedzialność za higienę i bezpieczeństwo pracy 
oraz produkcji 

K_K02 

 
Treści programowe: 
 

1. Formy organizacyjno-prawne zakładów gastronomicznych. Struktura organizacyjna zakładu gastronomicznego, 
kuchni specjalnej i firmy cateringowej. 

2. Dobór maszyn i urządzeń dla zakładu gastronomicznego. 
3. Organizacja stanowisk i procesu pracy w zakładach gastronomicznych. 
4. Planowanie produkcji, przygotowanie i prowadzenie dokumentacji organizacyjnej w zakładzie gastronomicznym.  
5. Zadania pracowników zakładu gastronomicznego.  
6. Zachowanie i wygląd pracowników zakładu gastronomicznego. 
7. Systemy ochrony osób i mienia w zakładzie gastronomicznym. 

 

Metody / techniki dydaktyczne:  
 Metody podające: 

 Wykład konwersatoryjny  
 

 Metody poszukujące: 

 Metoda projektu, dyskusja seminaryjna, giełda pomysłów, studium przypadku 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Sposób 

sprawdzenia 
Ocena  

brak zaliczenia dostateczny dobry bardzo dobry 

Sprawdziany 
w trakcie 
semestru 

 

Student nie opanował 
materiału teoretycznego 

przedstawionego na 
 seminariach 

Student opanował wybrane 
zagadnienia z materiału 

teoretycznego 
przedstawionego na 

i seminariach 

Student opanował 
zagadnienia z materiału 

teoretycznego 
przedstawionego 
na seminariach 

Student opanował zagadnienia 
z materiału teoretycznego 

przedstawionego na wykładach 
i seminariach, zna zagadnienia 

wykraczające poza materiał 
teoretyczny przedstawiony 

na seminariach 

Prezentacje 
wyników i raporty 

na zajęciach 
projektowych 

Student nie interpretuje 
wyników badań 

Student wymienia wyniki 
badań 

Student wymienia wyniki 
badań i formułuje wnioski 

z przeprowadzonych badań 

Student opisuje przebieg badań, 
raportuje i wyjaśnia wyniki, formułuje 
wnioski z przeprowadzonych badań 

Sprawdziany 
w trakcie 
semestru 

Student biernie 
uczestniczy w dyskusjach 

Student referuje wyniki 
pracy swojego zespołu 

Student referuje wyniki 
pracy swojego zespołu, 
sporadycznie aktywnie 

uczestniczy w dyskusjach 

Student referuje wyniki pracy swojego 
zespołu, aktywnie uczestniczy w 
dyskusjach, przedstawia własne 

propozycje interpretacji uzyskanych 
wyników 

Sprawdziany 
w trakcie 
semestru 

Student  nie pracuje 
w zespole 

Student sporadycznie 
pracuje w zespole, biernie 

podporządkowuje się 
poleceniom lidera zespołu 

Student pracuje w zespole, 
podporządkowuje się 

poleceniom lidera zespołu, 
przedstawia własne 
propozycje poprawy 

organizacji pracy w grupie 

Student chętnie pracuje w zespole, 
podporządkowuje się poleceniom 

lidera zespołu, przedstawia własne 
propozycje poprawy organizacji pracy 

w grupie, często pełni rolę lidera 
zespołu 

Ustna obrona 
przygotowanego 

projektu 

Student nie przygotował 
projektu lub nie broni 

własnego opracowania 

Student wymienia 
poszczególne założenia 

projektu 

Student wymienia 
poszczególne założenia 

projektu i formułuje wnioski  

Student wymienia poszczególne 
założenia projektu, formułuje wnioski, 

omawia strategie rozwoju 
przedstawionego w projekcie zakładu 

gastronomicznego 

 
 
Sposób zaliczenia:  
Przedmiot kończy się obroną przygotowanego przez Studenta opracowania koncepcyjnego wybranego zakładu 
gastronomicznego, oddanego w formie zwartego opracowania zawierającego część opisową, obliczeniową i zbiór rysunków. 

 Ocena końcowa (OK) wyliczona jest wg wzoru:  
 OK = (25% średniej arytmetycznej ocen uzyskanych podczas zajęć + 75% oceny za ustną obronę projektu) 

 
 

 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 21 0,8 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 21 0,8 

Konsultacje 20 0,8 10 0,4 

Godziny kontaktowe 50 2,0 31 1,2 

Przygotowanie do zajęć 12 0,5 18 0,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 12 0,5 25 1,0 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 24 1,0 43 1,7 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 32,4 58,1 

 

 
Literatura: 
Podstawowa:    
1. Biller E. i wsp.: Kucharz & Gastronom. Vademecum. Rea; Warszawa 2012 
2. Brzozowska W.: Usługi cateringowe. WSM; Warszawa 2000 
3. Czarnecka-Skubina E.: Obsługa konsumenta w gastronomii i cateringu. SGGW; Warszawa 2008 
4. Jastrzębski W.: Wyposażenie techniczne zakładów. WSiP; Warszawa 2013 

Uzupełniająca:  
1. Jargoń R.: Obsługa konsumenta część 1. WSiP; Warszawa 2010 
2. Konarzewska M.: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. WSiP; Warszawa 2016 
3. Mitura E., Koniuszewska E.: Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie. Difin; Warszawa 2008 
4. Romanowska M. i wsp.: Podstawy organizacji i zarządzania. Difin; Warszawa 2001 
5. Sala J.: Marketing w gastronomii. PWE; Warszawa 2004 
 

Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 
 

 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

 

  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów:  Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Poradnictwo żywieniowe  * 
Kod 

 przedmiotu: PK-14a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - - 15 - 
3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - - 10 - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Bogna Latacz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Bogna Latacz , Dr inż. Anna Gawrońska 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Rola dietetyka w prewencji i leczeniu chorób oraz zaburzeń żywieniowych, zasady i formy udzielania porad żywieniowych, 
przepisy dotyczące wykonywania zawodu dietetyka i prowadzenia działalności doradczej, relacje pacjent dietetyk – aspekty 
psychologiczne. Metody pozyskiwania i weryfikacji informacji o sposobie odżywiania pacjenta. Obiektywna ocena stanu 
odżywienia. Symulacje porad żywieniowych w wybranych stanach chorobowych lub fizjologicznych.  
Cel przedmiotu: 
Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie oceny stanu odżywienia i sposobu odżywiania oraz udzielania porad 
dietetycznych w różnych stanach fizjologicznych i chorobowych. 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: żywienie człowieka, dietetyka 
Efekty kształcenia: 
 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych   

Wiedza 

1 
Wyjaśnia zasady i wskazuje formy poradnictwa 
żywieniowego 

test 

K_W11  

2 
Zna metody oceny stanu odżywienia oraz sposoby 
zbierania informacji o sposobie odżywiania 
pacjenta 

test 

Umiejętności 

1 
Praktycznie wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu 
dietetyki przygotowując porady żywieniowe dla 
konkretnych pacjentów 

projekt 
K_U08 
K_U04 

2 

Prawidłowo zbiera i przedstawia wyniki swojej 
pracy oraz posiada umiejętność przystępnej 
prezentacji tych wyników, między innymi, w formie 
multimedialnej. 

projekt 
 

K_U11 
 

Kompetencje społeczne 

1 
Ma świadomość postępu i zmian następujących w 
nauce o technologii żywności i żywieniu człowieka 
oraz potrzeby uczenia się 

projekt 
K_K01 

 

2 

Wykazuje aktywną postawę i jest kreatywny w  
rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją 
różnych zadań. Weryfikuje przedstawiane 
propozycje i przedstawia własną opinię 

aktywność w trakcie 
zajęć, projekt 

K_K04 

 
 
 
 



Treści programowe: 
 
Wykłady: 
Rola dietetyka w prewencji i leczeniu chorób oraz zaburzeń żywieniowych. Ogólne zasady i formy udzielania porad 
żywieniowych. Przepisy dotyczące wykonywania zawodu dietetyka i prowadzenia działalności doradczej. Aspekty 
psychologiczne relacji pacjent - dietetyk. Metody pozyskiwania i weryfikacji informacji o sposobie odżywiania pacjenta. 
Metody obiektywnej oceny stanu odżywienia. Metody opracowywania kompetentnej porady żywieniowej. Sposoby 
skutecznej pracy z pacjentem w okresie wdrażania zaleceń żywieniowych. Metody weryfikacji skuteczności realizowanego 
planu żywieniowego. Znaczenie działań profilaktycznych i edukacyjnych w poprawie sposobu odżywiania społeczeństwa. 
Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania. Klasyfikacja i charakterystyka metod motywacyjnych. 
 
Ćwiczenia: 
Symulacje pozyskiwania informacji o stanie zdrowia, odżywienia oraz sposobie odżywiania pacjentów chorych, zagrożonych 
chorobą lub w określonych stanach fizjologicznych. Przygotowanie zaleceń żywieniowych i planu żywienia. Kompleksowe 
opracowanie planu poprowadzenia poradnictwa dietetycznego dla konkretnego pacjenta oraz publiczna obrona tego projektu 
w postaci prezentacji multimedialnej i dyskusji w grupie ćwiczeniowej. 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
˗ metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 wykład problemowy 

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- ocena prezentacji projektu, oceny przebiegu symulacji wywiadu żywieniowego i porady dietetycznej 
- test wielokrotnego wyboru (treści wykładowe), 
- sprawdzanie obecności na zajęciach, . 
 
Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 
- ocena pracy projektowej,  
- pozytywne oceny symulacji porad żywieniowych 
- zaliczenie przedmiotowego testu wielokrotnego wyboru obejmującego treści wykładowe.  
Zaliczenie – 60% prawidłowych odpowiedzi (ocena dostateczna), 80% (dobra), 90 do 100% (bardzo dobra). 
Oceną z przedmiotu jest średnia z oceny z projektu  i oceny z testu (50/50%). 

 
Obciążenie pracą studenta: 
 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 28 1,1 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 10 0,4 

Konsultacje 10 0,4 10 0,4 

Godziny kontaktowe 55 2,2 38 1,5 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 22 0,9 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 20 0,8 37 1,5 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 26,7 49,3 

 
 
 
 
 
 
 



Literatura: 
1. J. Gawęcki, W. Roszkowski: Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. PWN, Warszawa 2009 
2. A, Gronowska – Senger: Zarys oceny żywienia. Wyd. SGGW, 2009 
3. J. Hasik, J. Gawęcki: Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Tom 2. PWN, Warszawa 2009 
4. M. Jeżewska-Zychowicz: Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania, SGGW, Warszawa 2007 
5. E. Kolarzyk Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka red. Emilia Kolarzyk, wyd. UJ, 2008 
6. M. Pilska, M. Jeżewska-Zychowicz: Psychologia żywienia. Wybrane zagadnienia, SGGW, Warszawa 2008. 
7. B. Woynarowska: Edukacja zdrowotna, Warszawa 2008  
8. K. Żuchelkowska, K. Wojciechowska: Promocja zdrowia w edukacji dzieci przedszkolnych. Wyd. 
9. Margrafsen, Bydgoszcz 2000 
10. J. Reykowski: Emocje i motywacja. W: T. Tomaszewski (red.): Psychologia, PWN 1985 

 
 
Uzupełniająco wybrane pozycje z czasopism branżowych  
  

 

Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 
 

 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów:  Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: 
Edukacja żywieniowa i promocja 

zdrowego żywienia * 
Kod 

 przedmiotu: PK- 14b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - - 15 - 
3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - - 10 - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Bogna Latacz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Bogna Latacz , Dr inż. Anna Gawrońska 

Skrócony opis przedmiotu: 
Rola edukacji w kreowaniu pozytywnych modeli odżywiania w społeczeństwie. Metody upowszechniania wiedzy o zasadach 
zdrowego żywienia dla różnych grup społecznych. Przykłady programów edukacyjnych i ocena ich skuteczności. 
Przygotowanie programu edukacyjnego dla konkretnej grupy społecznej, poruszającego jeden aspekt (problem) żywieniowy. 
Cel przedmiotu: 
Poznanie sposobów, metod i środków stosowanych w edukacji żywieniowej różnych grup społeczeństwa. Nabycie 
praktycznych umiejętności przygotowania programu edukacyjnego promującego zmianę niewłaściwych nawyków 
żywieniowych na pożądane. 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: żywienie człowieka, dietetyka 
 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych   

Wiedza 

1 
Ma świadomość roli edukacji w kształtowaniu 
prawidłowych zachowań żywieniowych 

aktywność K_W11 

2 
Zna metody upowszechniania wiedzy o żywieniu w 
różnych grupach społecznych 

test 
K_W15 

3 
Zna przykłady programów edukacji żywieniowej i 
metody walidacji ich skuteczności 

test 

Umiejętności 

1 
Projektuje kompleksowy program edukacji 
określonej grupy społeczeństwa, w aspekcie 
wyznaczonego problemu żywieniowego 

projekt K_U04 

2 
Stosuje w praktyce metody i środki edukacji 
żywieniowej 

projekt K_U04 

3 

Prawidłowo zbiera i przedstawia wyniki swojej 
pracy oraz posiada umiejętność przystępnej 
prezentacji tych wyników, między innymi, w formie 
prezentacji multimedialnej. 

projekt 
 

K_U10 
 

Kompetencje społeczne 

1 
Ma świadomość postępu i zmian następujących w 
nauce o technologii żywności i żywieniu człowieka 
oraz potrzeby uczenia się 

projekt 
K_K01 

 

2 

Wykazuje aktywną postawę i jest kreatywny w  
rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją 
różnych zadań. Weryfikuje przedstawiane 
propozycje i przedstawia własną opinię 

aktywność w trakcie 
zajęć, projekt 

K_K04 

 



Treści programowe: 
 
Wykłady: 
Sytuacja zdrowotna społeczeństw Świata, szczególnie Europy , w aspekcie jej związków ze sposobem odżywiania. Rola 
edukacji w kreowaniu pozytywnych modeli odżywiania w społeczeństwie. Wyniki badań statystycznych z zakresu zdrowia  
i żywienia jako użyteczne narzędzie w propagowaniu właściwych postaw. Metody i środki upowszechniania wiedzy 
 o zasadach zdrowego żywienia dla różnych grup społeczeństwa. Edukacja żywieniowa dzieci. Edukacja żywieniowa 
młodzieży. Edukacja żywieniowa dorosłych i seniorów. Przykłady programów edukacyjnych. Metody walidacji skuteczności  
programów.  
 
Ćwiczenia: 
Przygotowanie, w formie projektu, programu edukacji żywieniowej, skierowanego do konkretnej grupy społecznej, mającego 
rozwiązać określony problem żywieniowy. Realizacja projektu jest podzielona na etapy. 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
˗ metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 wykład problemowy 

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- prezentacje po wykonaniu części projektu (I, II,III koniec projektu) - 3 oceny 
- test wielokrotnego wyboru (treści wykładowe), 
- sprawdzanie obecności na zajęciach, . 
 
Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 
- zaliczenie 100% prac projektowych,  
- pozytywne oceny z 2 prezentacji części projektu 
- zaliczenie przedmiotowego testu wielokrotnego wyboru obejmującego treści wykładowe.  
Zaliczenie – 60% prawidłowych odpowiedzi (ocena dostateczna), 80% (dobra), 90 do 100% (bardzo dobra). 
Oceną z przedmiotu jest średnia z ocen z projektu i oceny z testu (50/50%). 

 
Obciążenie pracą studenta: 
 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 28 1,1 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 10 0,4 

Konsultacje 10 0,4 10 0,4 

Godziny kontaktowe 55 2,2 38 1,5 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 22 0,9 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 20 0,8 37 1,5 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 26,7 49,3 

 
Literatura: 

1. B. Woynarowska: Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. PWN, Warszawa 2008  
2. J. Gromadzka-Ostrowska, D.Włodarek, Z. Toeplitz: Edukacja prozdrowotna. Wyd. SGGW, Warszawa, 2003  
3. P. Podolec (red.): Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki. Tom I, Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2007 
4. A. Karski, Z. Słońska, B.W. Wasilewski: Promocja zdrowia. Wprowadzenie do zagadnień krzewienia zdrowia. Wyd. 

IGNIS, Warszawa 1992 
5. M. Jarosz: Praktyczny podręcznik dietetyki. Wyd. IŻŻ, Warszawa 2010  
6. J. Gawęcki (red.): Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. (tom 3), PWN 2010  
7. B. Pietruszka: Zastosowanie epidemiologii w badaniach żywieniowych. Wyd. SGGW 2001 



8. M. Jarosz: Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. PZWL, 2008  
Uzupełniająco wybrane pozycje z czasopism branżowych. Raporty FAO/WHO 

 

Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 
 

 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

 

  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

 
Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 

   Poziom kształcenia: studia I stopnia 
  Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu:       Zarys chorób dietozależnych 
Kod 
 
przedmiotu: 

PK- 15 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt  Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 45 - - - - 

2 Studia 
niestacjonarne 

godzin ogółem 28 - - - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Lekarz   Robert  Krzywulski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Lekarz  Robert  Krzywulski 

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Student poznaje wybrane choroby dietozależne. 

 
Cel przedmiotu: 
Cele kształcenia: Zapoznanie się z symptomami chorób dietozależnych, metodami diagnostyki  wybranych chorób 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie fizjologii i anatomii człowieka oraz biologii 

 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

Odniesienie  
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Zna podstawowe objawy, przyczyny i przebieg chorób 
dietozależnych 

Kolokwium 

K_W15 

2 Ma wiedzę na temat homeostazy ustrojowej i jej regulacji K_W18 
 3 Identyfikuje czynni ryzyka różnych schorzeń                                       

Umiejętności 

1 
Posiada umiejętność przygotowywania prac pisemnych 
dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu wiedzy o 
chorobach dietozależnych 

Pisemna praca 
K_U10 

2 Prawidłowo zbiera i przedstawia wyniki badań K_U11 

Kompetencje społeczne 

1 

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych,  postępuje zgodnie z 
zasadami etyki w zawodzie dietetyka lub doradcy 
żywieniowego 

Pisemna praca 

K_K03 

2 
Ma świadomość odpowiedzialności za drugiego człowieka, 
umie postrzegać relację z potencjalnym pacjentem                                                                                                         

K_K06 

3 
Ma świadomość z odpowiedzialności wykonywania zawodu 
związanego z zagadnieniami żywienia człowieka 

K_K09 

Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Podział chorób dietozależnych 
2. Osteoporoza  



3. Alergie pokarmowe 
4. Wybrane choroby nowotworowe 
5. Wybrane choroby jamy ustnej, przełyku, żołądka i jelit 
6. Otyłość  
7. Choroby układu krążenia (nadciśnienie tętnicze) 
8.  Cukrzyca I 
9   Cukrzyca II 
10. Wybrane choroby wątroby, trzustki  i nerek 
11.Egzamin  
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykłady informacyjne z wykorzystaniem technik informacyjnych 

 wykłady problemowe 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 zaliczenie z oceną na podstawie pisemnego sprawdzianu wiedzy, 

 pisemna praca semestralna, 

 sprawdzanie obecności. 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcowa składają się : 
Sprawdzian pisemny ( 60 % oceny końcowej) , zaliczona na pozytywna ocenę praca pisemna praca semestralna (40 % 
oceny końcowej) 
 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 28 1,1 

Zajęcia praktyczne 0 0 0 0 

Konsultacje 5 0,2 8 0,3 

Godziny kontaktowe 50 2,0 36 1,4 

Przygotowanie do zajęć 2 0,1 4 0,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 2 0,1 8 0,3 

Zaliczenie / egzamin 4 0,2 4 0,2 

Praca własna 8 0,3 16 0,6 

ECTS łącznie - 2,3 - 2,0 

Procent pracy własnej 13,8 30,8 

 

Literatura: 
Literatura podstawowa: 

1. Interna Szczeklika, PZWL 2014 
2. Fizjologia człowieka w zarysie; Traczyk W.Z., PZWL 2006. 
3. Anatomia i fizjologia człowieka; Michalik A., Ramotowski W., PZWL 2006  

Literatura uzupełniająca: 
 Wybrane pozycje źródłowe z bieżącego piśmiennictwa polskiego i zagranicznego (wskazane przez wykładowcę) 

Uwagi: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Technologia produkcji potraw  * 
Kod 

 przedmiotu: PK- 16a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 20 - 20 -  - 
3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12  12   

Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Wiesław Kopeć 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Prof. dr hab. inż. Wiesław Kopeć 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy procesów operacji jednostkowych w trakcie przygotowania potraw, opisu przemian zachodzących  
w surowcach w trakcie przygotowania potraw i klasyfikacji ich rodzajów. 
 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z podstawami procesów fizykochemicznych przebiegających w różnorodnych procesach związanych 
z przygotowaniem i tworzeniem potraw, łączenia potraw i zasadami ich oceny sensorycznej . 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Ukończony kurs z zakresu ogólnej technologii żywności, podstaw żywienia człowieka. 
 

Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Definiuje operacje jednostkowe w procesach 
przygotowania różnych typów potraw Kolokwia  

K_W06;  
K_W07 

 

2 
Zna zasady klasyfikacji i oceny różnych rodzajów 
potraw 

Kolokwia  K_W07; K_W10 

3 
Potrafi określić zagrożenia w przygotowaniu potraw raporty z zajęć 

laboratoryjnych  
K_W08 

Umiejętności 

1 
Potrafi obsłużyć podstawowe urządzenia 
przeznaczone do obróbki kulinarnej 

Kolokwia u K_U06; 

2 
Umie przygotować podstawowe typy potraw i 
zestawić je z napojami 
 

Raporty z zajęć 
laboratoryjnych, 

kolokwia  
K_U06 

3 
Potrafi przygotować recepturę podstawowych 
typów potraw i ocenić jakość gotowych potraw 

Raporty z zajęć 
laboratoryjnych, 

kolokwia  
K_U08; K_U14 

Kompetencje społeczne 

1 
Wykazuje odpowiedzialność za higienę i 
bezpieczeństwo pracy w produkcji potraw 

Kolokwium 

K_K02 

2 
Ma świadomość konieczności szerzenia wiedzy o 
prawidłowym żywieniu 

K_K03 

3 
Ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe 
życie i doskonalenia w zakresie promocji zdrowego 
żywienia 

Kolokwium  K_K04 

 



Treści programowe: 
Przygotowanie surowców do obróbki kulinarnej Sprzęt i urządzenia stosowane w przygotowaniu potraw. Operacje 
jednostkowe w technikach kulinarnych. Dania oparte o surowce mięsne oraz łączone. Potrawy z udziałem ciasta. Desery  
z wykorzystaniem dodatków niekonwencjonalnych. Komponowanie różnych rodzajów potraw i napojów. Straty wartości 
odżywczej oraz kształtowanie jakości sensorycznej potraw w wyniku obróbki termicznej. 

 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody  podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 wykład problemowy 
 ćwiczenia laboratoryjne 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych 
kolokwium pisemne lub ustne z zajęć laboratoryjnych i wykładów 

 
Sposób zaliczenia: 
Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych. Ćwiczenia – 
warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z cząstkowych kolokwiów z ćwiczeń laboratoryjnych 
 

Obciążenie pracą studenta: 
 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 40 1,6 24 1,0 

Zajęcia praktyczne 20 0,8 12 0,5 

Konsultacje 15 0,6 12 0,5 

Godziny kontaktowe 55 2,2 36 1,4 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 25 1,0 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 20 0,8 40 1,6 

ECTS łącznie  3,0  3,0 

Procent pracy własnej 26,7 52,6 

 
Literatura: 
Podstawowa: 
Podstawy technologii gastronomicznej Red. S. Zalewski. 2009.WNT,Warszawa. 

Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 

 

 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Technologia gastronomiczna * 
Kod 

 przedmiotu: PK-16b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 20 - 20 -  - 
3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12  12   

Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Wiesław Kopeć 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Prof. dr hab. inż. Wiesław Kopeć 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy podstawowych operacji technologicznych przeprowadzanych w zakładach gastronomicznych, opisu 
przemian zachodzących w surowcach w procesach jednostkowych w gastronomii, zasad obsługi konsumentów. 
 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania zakładów gastronomicznych oraz procesów technologicznych 
 w produkcji gastronomicznej, zasadami oceny sensorycznej produktów gastronomicznych i obsługi konsumentów. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Ukończony kurs z zakresu ogólnej technologii żywności, żywienia człowieka oraz inżynierii przemysłu spożywczego. 
 

Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Definiuje operacje jednostkowe w technologii 
gastronomicznej Kolokwia 

K_W06;  
K_W07;  

 

2 Klasyfikuje i ocenia produkty gastronomiczne Kolokwia  K_W07; K_W10 

3 
Definiuje rolę składników żywności i analizuje 
poprawność wykorzystania surowców w produkcji 
gastronomicznej 

raporty z zajęć 
laboratoryjnych  

K_W08 

Umiejętności 

1 
Umie przeprowadzić podstawowe operacje 
technologiczne stosowane w gastronomii  
 

Raporty z zajęć 
laboratoryjnych, 

kolokwia  
K_U06; 

2 
Umie przygotować nakrycie stołu do wybranych 
posiłków 

Kolokwia  K_U06 

3 
Potrafi obsłużyć podstawowe urządzenia 
gastronomiczne  

Kolokwia K_U08; K_U14 

Kompetencje społeczne 

1 
Potrafi przygotować recepturę oraz technologie 
dietetycznych produktów gastronomicznych Kolokwium 

K_K02 

2 Określa zagrożenia zdrowotne w gastronomii K_K03 

3 
Potrafi tworzyć nowe produkty gastronomiczne na 
podstawie pracy z zespołem 

Kolokwium  K_K04 

 
 
 



Treści programowe: 
Ogólne zasady organizacji gastronomii w zależności od specjalizacji i rodzaju usług. Zapoznanie ze sprzętem i urządzeniami 
najczęściej wykorzystywanymi w gastronomii. Surowce stosowane w gastronomii. Gastronomiczne produkty mięsne  
i mięsno-warzywne. Ciasta zarabiane i ziemniaczane. Desery, w tym ciasta o strukturze gąbczastej. Wykorzystanie 
dodatków strukturotwórczych w technologii gastronomicznej. Podstawy przygotowania produktów dietetycznych oraz analizy 
sensorycznej w ocenie produktów gastronomicznych. Zmiana wartości odżywczej i sensorycznej produktów spożywczych 
podczas obróbki gastronomicznej.  

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody  podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 wykład problemowy 
 ćwiczenia laboratoryjne 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych 
 kolokwium pisemne lub ustne z zajęć laboratoryjnych i wykładów 

 
Sposób zaliczenia: 
Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych. Ćwiczenia – 
warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z cząstkowych kolokwiów z ćwiczeń laboratoryjnych 
 

Obciążenie pracą studenta: 
 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 40 1,6 24 1,0 

Zajęcia praktyczne 20 0,8 12 0,5 

Konsultacje 15 0,6 12 0,5 

Godziny kontaktowe 55 2,2 36 1,4 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 25 1,0 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 20 0,8 40 1,6 

ECTS łącznie  3,0  3,0 

Procent pracy własnej 26,7 52,6 

 
Literatura: 
Podstawowa: 
1. Witkiewicz Z., Wilgocki S. Organizacja i technika pracy w zakładzie gastronomicznym. 2008.Wyd: WSTiH Gdańsk.  

 
Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka  i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: 
Bezpieczeństwo produkcji żywności 

i systemy zarządzania jakością * 
Kod 

 przedmiotu: PK-17a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 30 - - - 
3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 10 18 - - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr hab. inż. Grażyna Krasnowska, .prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr hab. inż. Grażyna Krasnowska, .prof. nadzw. 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Omówienie wymagań prawnych dotyczących standardów bezpieczeństwa produkcji żywności w ustawodawstwie UE 
(zasady GMP/GHP, HACCP). Omówienie zasad projektowania dokumentacji systemowych. 
 

Cel przedmiotu: 
Celem nauczania jest zdobycie wiedzy na temat systemów zapewnienia bezpieczeństwa produkcji w łańcuchu 
żywnościowym. Nabycie umiejętności tworzenia dokumentacji systemu HACCP.  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Znajomość prawa żywnościowego. 

 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia* 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych   

Wiedza 

1 
wymienia zagrożenia występujące w obrocie i produkcji 
żywności 

kolokwium,  

K_W04; 
K_W12 
K_W16 

 

2 wyjaśnia standardy Dobrych Praktyk Produkcyjnych kolokwium 

3 wyjaśnia zasady systemu HACCP kolokwium 

4 
zna zasady tworzenia  dokumentacji systemów 
zapewnienia bezpieczeństwa żywności 

kolokwium, 
opracowanie 

projektu 

Umiejętności 

1 identyfikacji i analizy zagrożeń w produkcji żywności kolokwium 

K_U02 
K_U05 
K_U13 

 

2 
projektowania Księgi GMP/GHP i HACCP opracowanie 

projektowe, 
kolokwium 

3 
projektowania dokumentacji wraz z procedurami 
systemowymi i niezbędnymi dokumentami (instrukcjami, 
zapisami itd.) 

opracowanie 
projektowe,  

Kompetencje społeczne 

1 

ma świadomość odpowiedzialności uczestników łańcucha 
żywnościowego za jakość żywności i bezpieczeństwo 
konsumentów  

przygotowanie 
elementów 

dokumentacji, 
kolokwium 

K_K01 
K_K02 
K_K04 

 
2 ocenia funkcjonalność dokumentacji SZJ i bezpieczeństwa przygotowanie 



żywności i potrafi ją zmodyfikować elementów 
dokumentacji 
kolokwium,  

3 

analizuje prawidłowość dokumentacji systemowej i 
wskazuje elementy wymagające doskonalenia  

przygotowanie 
elementów 

dokumentacji 
kolokwium,  

4 
pracuje indywidualnie i zespołowo  opracowanie 

projektu 
dokumentacji 

 
 

Treści programowe: 
˗ Wykład 1 (2h). Łańcuch produkcji żywności w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego.  

˗ Wykład 2(4h). Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności: GAP, GMP/GHP, HACCP 

˗ Wykład 3 (2h) Standard ISO 22000  

˗ Wykład 4(2h) Inne standardy powszechne w łańcuchu produkcji żywności (IFS, BRC). 

˗ Wykład 5 (3h). Elementy praktycznego dokumentowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. 

˗ Wykład 6 (2h). Integracja systemów zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. 
 
˗ Ćwiczenie 1 (2h). Łańcuch jakości i procesy w systemach zapewnienia jakości. 

˗ Ćwiczenie 2 (4h). Tworzenie standardów GAP, GMP, GHP – księga 

˗ Ćwiczenie 3 (4h). Tworzenie standardów GAP, GMP, GHP – instrukcje. 

˗ Ćwiczenie 4(8h). System HACCP – przyjęcie polityki w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, analiza zagrożeń, 

projektowanie planu monitorowania CCP 

˗ Ćwiczenie 5 (2h).  Omówienie projektów    

˗ Ćwiczenie 6(4h). Audyt zgodności z zasadami GAP, GMP/GHP i HACCP 

˗ Ćwiczenie 7 (4h). Dokumentowanie audytu. 

˗ Ćwiczenie 8 (2h). Zaliczanie projektów 

 

Metody / techniki dydaktyczne: 
˗ Metody  podające: 

- Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
- wykład problemowy 

˗ metody poszukujące: 
- sytuacyjna: analiza przypadku  

˗ ćwiczenia projektowe  
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia:  
• sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 
• prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych i projektowych 
• test z pytaniami otwartymi 
W trakcie ćwiczeń sprawdziany cząstkowe oraz prezentacja opracowanych projektów; 

Sposób zaliczenia: 
Warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena z ćwiczeń; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Obciążenie pracą studenta: 
 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 40 1,6 24 1,0 

Zajęcia praktyczne 20 0,8 12 0,5 

Konsultacje 15 0,6 12 0,5 

Godziny kontaktowe 55 2,2 36 1,4 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 25 1,0 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 20 0,8 40 1,6 

ECTS łącznie  3,0  3,0 

Procent pracy własnej 26,7 52,6 

 

Literatura: 
˗ 1. Pr. zbiorowa pod red Tadeusza Trziszki. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, Wyd. UP we Wrocławiu, 

2009 

˗ 2.Kołożyn-Krajewska Danuta, Sikora Tadeusz. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka. Wyd. C. H. 

Beck, Warszawa 2010. 

˗ 3. Łunarski Jerzy. Zarządzanie jakością, standardy i zasady. Wyd. Nauk.-Techniczne, Warszawa, 2008 
 

 
Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 
 
 
  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka  i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie jakością * 
Kod 

 przedmiotu: PK-17b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 30 - - - 
3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 10 18 - - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr hab. inż. Grażyna Krasnowska, .prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr hab. inż. Grażyna Krasnowska, .prof. nadzw. 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedstawienie filozofii jakości i koncepcji zarządzania jakością. Omówienie Systemów Zarządzania Jakością wg norm ISO 
serii 9000 oraz innych standardów międzynarodowych. Zapoznanie z możliwościami integracji systemów ZJ, w tym 
standardów bezpieczeństwa produkcji żywności. Omówienie zasad projektowania dokumentacji systemowych. 
 

Cel przedmiotu: 
Celem nauczania jest zdobycie wiedzy na temat funkcjonujących, międzynarodowych standardów zarządzania jakością oraz 
obowiązujących zasad systemów zapewnienia bezpieczeństwa produkcji w łańcuchu żywnościowym. Nabycie umiejętności  
i kompetencji w zakresie: projektowania i tworzenia dokumentacji systemów. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawy zarządzania firmą, prawo żywnościowe 

 
Efekty kształcenia: 
 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych   

Wiedza 

1 student definiuje zasady zarządzania jakością kolokwium,  

K_W04; 
K_W12 
K_W16 

 

2 
wymienia zagrożenia występujące w obrocie i produkcji 
żywności 

kolokwium,  

3 
wyjaśnia standardy Dobrych Praktyk Produkcyjnych i  
HACCP 

kolokwium,  

4 
przedstawia strukturę dokumentacji SZJ kolokwium, 

opracowanie 
projektu,  

5 interpretuje rolę dokumentów w funkcjonowaniu SZJ kolokwium,  

Umiejętności 

1 
opracowania polityki jakości organizacji opracowanie 

projektowe, 
kolokwium,  

K_U02 
K_U05 
K_U13 

 

2 
identyfikacji i analizy zagrożeń w produkcji żywności  opracowanie 

projektowe, 
kolokwium,  

3 
projektowania dokumentacji wraz z procedurami 
systemowymi i niezbędnymi dokumentami (instrukcjami, 
zapisami itd.) 

opracowanie 
projektowe, 
kolokwium,  

Kompetencje społeczne 



1 
ma świadomość odpowiedzialności uczestników łańcucha 
żywnościowego za jakość żywności i bezpieczeństwo 
konsumentów  

 

K_K01 
K_K02 
K_K04 

 

2 

ocenia funkcjonalność dokumentacji SZJ i bezpieczeństwa 
żywności i potrafi ją zmodyfikować 

przygotowanie 
elementów 

dokumentacji 
kolokwium 

3 

analizuje prawidłowość dokumentacji systemowej i 
wskazuje elementy wymagające doskonalenia  

przygotowanie 
elementów 

dokumentacji 
kolokwium 

4 
pracuje indywidualnie i zespołowo  opracowanie 

projektu 
dokumentacji 

 
 

Treści programowe: 
˗ Wykład 1.(2h) Filozofia jakości, koncepcje zarządzania jakością. Definicje jakości. Kompleksowe zarządzanie jakością 

TQM. 

˗ Wykład 2 (2h). Systemy zarządzania jakością (SZJ) wg norm serii ISO 9000. Charakterystyka norm 

˗ Wykład 3 (2h). Audity jakości. Charakterystyka normy ISO 19011. 

˗ Wykład 4 (2h). Łańcuch produkcji żywności w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego.  

˗ Wykład 5 (4h). Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności: GAP, GMP/GHP, HACCP 

˗ Wykład 6 (2h) ) Inne standardy powszechne w łańcuchu produkcji żywności( ISO 22000 (IFS, BRC). 

˗  Wykład 7 (1 h) Integracja systemów zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. 

 
˗ Ćwiczenie 1 (2h). Dokumentacja SZJ. Księga jakości, procedury, instrukcje. 

˗ Ćwiczenie 2 (4h). Definiowanie i monitorowanie procesów  

˗ Ćwiczenie 3 (4h). Tworzenie standardów GAP, GMP, GHP – księga 

˗ Ćwiczenie 4(4h). Tworzenie standardów GAP, GMP, GHP – instrukcje. 

˗ Ćwiczenie 5 (6h). System HACCP – przyjęcie polityki w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, analiza zagrożeń, 

projektowanie planu monitorowania CCP. 

˗ Ćwiczenie 6(4h). Audyt zgodności z zasadami GAP, GMP/GHP i HACCP. 

˗ Ćwiczenie 7 (4h). Dokumentowanie audytu. 

˗ Ćwiczenie 8 (2h).Omówienie projektów. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
˗ Metody  podające: 

o Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
o wykład problemowy 

˗ metody poszukujące: 
o sytuacyjna: analiza przypadku  

˗ ćwiczenia projektowe  
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
• sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 
• prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych i projektowych 
• test z pytaniami otwartymi 
W trakcie ćwiczeń sprawdziany cząstkowe oraz prezentacja opracowanych projektów; 

Sposób zaliczenia: 
Warunkiem zaliczenia  jest pozytywna ocena z ćwiczeń; 
Ocena końcowa jest wynikiem sumy: (wynik egzaminu X wsp. 0,5 + ocena z ćwiczeń x wsp. 0,5). 

 
 
 
 
 



Obciążenie pracą studenta: 
 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 40 1,6 24 1,0 

Zajęcia praktyczne 20 0,8 12 0,5 

Konsultacje 15 0,6 12 0,5 

Godziny kontaktowe 55 2,2 36 1,4 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 25 1,0 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 20 0,8 40 1,6 

ECTS łącznie  3,0  3,0 

Procent pracy własnej 26,7 52,6 

 

Literatura: 
˗ 1. Pr. zbiorowa pod red Tadeusza Trziszki. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, Wyd. UP we Wrocławiu, 

2009 

˗ 2. Pr. zbiorowa pod red. Tadeusza Sikory. Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością. Wyd. UE w Krakowie, 

2010 

˗ 3.Kołożyn-Krajewska Danuta, Sikora Tadeusz. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka. Wyd. C. H. 

Beck, Warszawa 2010. 

˗ 4. Urbaniak Maciej. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem. Wyd. Difin, Warszawa, 2007 

˗ 5. Łunarski Jerzy. Zarządzanie jakością, standardy i zasady. Wyd. Nauk.-Techniczne, Warszawa, 2008 
 

Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: 
Żywienie w  wybranych  chorobach 

wieku starszego  * 
Kod 

 przedmiotu: PK-18a 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt  Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 30 - - - 
4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 18 - - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Anna Gawrońska;  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Anna Gawrońska; Dr inż. Bogna Latacz 

 
 
Skrócony opis przedmiotu: 
Student poznaje informacje  dotyczące diet i zasady żywienia w wybranych chorobach  wieku starszego  

 
Cel przedmiotu: 
Cele kształcenia: Zapoznanie się z dietami i zasadami żywienia osób starszych w dolegliwościach i chorobach związanych  
z tym wiekiem. Zapoznanie się z praktycznymi zasadami układania  diet  i metod żywienia dostosowanych do dolegliwości 
osób starszych 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie żywienia człowieka i dietetyki. 

 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

Odniesienie  
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Charakteryzuje podstawowe pojęcia związane z 
zagadnieniami dietetyki w chorobach wieku starszego 

Kolokwium 

K_W10 

2 Opisuje i rozróżnia  poszczególne diety                                                         K_W11 

3 Identyfikuje czynni ryzyka różnych schorzeń                                       
K_W15 

 4 
Rozpoznaje zagrożenia związane z nieracjonalnym 
żywieniem         

Umiejętności 
1 Oblicza diety w dolegliwościach wieku starszego                                                                

Sprawozdanie 
K_U08 
K_U15 

 
2 Interpretuje wyniki stosowania diety                      

3 Dobiera poszczególne diety do konkretnego schorzenia  

Kompetencje społeczne 

1 

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych,  postępuje zgodnie z 
zasadami etyki w zawodzie dietetyka lub doradcy 
żywieniowego Pisemne sprawozdanie 

badawcze 

K_K03 

2 
Ma świadomość odpowiedzialności za drugiego człowieka, 
umie postrzegać relację z potencjalnym pacjentem                                                                                                         K_K01 

 
3 

Ma świadomość z odpowiedzialności wykonywania zawodu 
związanego z zagadnieniami żywienia człowieka 

 



Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Omówienie zmian fizjologicznych w organizmach osób starszych 
2. Interakcje składników pokarmowych z lekami 
3. Zalecenia dietetyczne w leczeniu wybranych chorób zwyrodnieniowych  
3. Zalecenia dietetyczne w wybranych chorobach  neurodegeneracyjnych 
4. Zalecenia dietetyczne w  wybranych chorobach nerek 
5. Zalecenia dietetyczne w wybranych chorobach przewodu pokarmowego 
6. Dieta zalecana w leczeniu cukrzycy  i chorób związanych z jej powikłaniami 
7. Dieta zalecana w leczeniu  wybranych chorób układu krwionośnego (serce) 
8. Dieta zalecana w leczeniu  wybranych chorób układu krwionośnego (naczynia krwionośne)  
9. Diety i posiłki gotowe w profilaktyce niedożywienia 

Ćwiczenia: 
1. Ćwiczenia organizacyjne.,  zapoznanie się z programem ćwiczeń. Zastosowanie programów komputerowych. 
2-7 . Opracowanie diet opartych na zasadach racjonalnego żywienia. Zaplanowanie jadłospisów i przygotowanie 
przykładowych potraw w wybranych jednostkach chorobowych. 
8. Podsumowanie ćwiczeń – dyskusja wybranych zagadnień; Zaliczenie ćwiczeń.  

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykłady informacyjne z wykorzystaniem technik informacyjnych 

 wykłady problemowe 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczenia praktyczne – obliczeniowe w ramach ćwiczeń komputerowych (programy dietetyczne) i praktyczne 
wykonanie potraw 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 egzamin część pisemna 

 2 kolokwia w trakcie semestru 

 sprawozdania z wykonanych ćwiczeń 
 

Sposób zaliczenia: 
Egzamin (warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń) – ocenę pozytywną uzyskuje się przy znajomości 
wiedzy na poziomie 60% 

 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 36 1,4 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 15 0,6 15 0,6 

Godziny kontaktowe 75 3,0 51 2,0 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 22 0,9 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 22 0,9 

Zaliczenie / egzamin 4 0,2 4 0,2 

Praca własna 24 1,0 48 1,9 

ECTS łącznie  4,0  4,0 

Procent pracy własnej 24,2 48,5 

 

Literatura: 
Literatura podstawowa: 

[1] Dietetyka, J. Hasik PZWL 1999 
[2] Żywienie osób w wieku starszym. Jarosz M. Wyd. lekarskie PZWl, Warszawa 2008. 
[3] Zapobieganie chorobom mózgu i chorobom neurodegeneracyjnym, w tym chorobie Alzheimera. Opala G., Gryglewicz 

D. Zdrowe starzenie się: Biała Księga, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013, 60–64. 
[4] Jak uniknąć interakcji pomiędzy lekami a żywnością?: poradnik żywieniowy. Jarosz M.. Wyd. Borgis 2016  



[5] Dietetyka. żywienie zdrowego i chorego człowieka, H. Ciborowska, A. Rudnicka, PZWL 2000 
[6] Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, pod red. J. Gawęckiego PWN 2000  
[7] Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, H. Ciborowska, A. Rudnicka, PZWL 2000 
[8] Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, J.Gawęcki, T. Mossor - Pietraszewska PWN 2004 
[9] Normy żywienia człowieka Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Bułhak-Jachymczyk B., Jarosz M. 

2008, PZWL, Warszawa. 
[10] 51 zaleceń dietetycznych w wybranych stanach chorobowych. L. Chevallier, red. D. Gajewska, 2010. Elsevier Urban 

& Partner, Wrocław.  

Literatura uzupełniająca: 
Wybrana literatura prezentowana przez prowadzącego 

 

Uwagi: 
Ćwiczenia łączone po 2x1,5 h 

 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
  



 

PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: 
Podstawy dietetyki w wybranych 

chorobach wewnętrznych * 
Kod 

 przedmiotu: PK-18b 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt  Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 30  - - 
4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 18   - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Anna Gawrońska; Dr inż. Bogna Latacz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Anna Gawrońska; Dr inż. Bogna Latacz 

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Student poznaje diety i zasady żywienia osób w wybranych jednostkach chorobowych. 

 
Cel przedmiotu: 
Cele kształcenia: Zapoznanie się z dietami i zasadami żywienia innego niż racjonalne. Zapoznanie się z praktycznymi 
zasadami układania różnych rodzajów diet. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie żywienia człowieka i dietetyki. 

 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

Odniesienie  
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Charakteryzuje podstawowe pojęcia związane z 
zagadnieniami dietetyki, definiuje podstawowy podział diet 
leczniczych. 

Kolokwium 

K_W10 

2 Opisuje i rozróżnia  poszczególne diety                                                         K_W11 

3 Identyfikuje czynni ryzyka różnych schorzeń                                       
K_W15 

 4 
Rozpoznaje zagrożenia związane z nieracjonalnym 
żywieniem         

Umiejętności 
1 Oblicza diety                                                                

Sprawozdanie 
K_U08 
K_U15 

2 Interpretuje wyniki stosowania diety                      

3 Dobiera poszczególne diety do konkretnego schorzenia  

4 Planuje dietę do konkretnego schorzenia                                   

5 Koordynuje stosowanie diety 

Kompetencje społeczne 

1 

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych,  postępuje zgodnie z 
zasadami etyki w zawodzie dietetyka lub doradcy 
żywieniowego 

Pisemne sprawozdanie 
badawcze 

K_K03 

2 
Ma świadomość odpowiedzialności za drugiego człowieka, 
umie postrzegać relację z potencjalnym pacjentem                                                                                                         

K_K01 
 



3 
Ma świadomość z odpowiedzialności wykonywania zawodu 
związanego z zagadnieniami żywienia człowieka 

 
Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Podział diet 
2. Zalecenia dietetyczne w wybranych chorobach neurologicznych 
3. Zalecenia dietetyczne w  wybranych  chorobach nerek (niewydolność) 
4. Zalecenia dietetyczne w  chorobach związanych z obniżeniem odporności 
5. Zalecenia dietetyczne w chorobie wrzodowej żołądka 
6. Zasady diety w  nadciśnieniu tętniczym 
7. Zalecenia dietetyczne w żółtaczce 
8. Zalecenia dietetyczne w zapaleniu trzustki  

Ćwiczenia: 
1. Ćwiczenia organizacyjne. Przygotowanie odczynników i sprzętu, zapoznanie się z programem ćwiczeń. Zastosowanie 
programów komputerowych  
2- 7. Opracowanie diet opartych na zasadach racjonalnego żywienia. Zaplanowanie jadłospisów i przygotowanie 
przykładowych potraw w wybranych jednostkach chorobowych. 
8. Podsumowanie ćwiczeń – dyskusja wybranych zagadnień; Zaliczenie ćwiczeń.  
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykłady informacyjne z wykorzystaniem technik informacyjnych 

 wykłady problemowe 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczenia praktyczne – obliczeniowe w ramach ćwiczeń komputerowych (programy dietetyczne) 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 egzamin część pisemna 

 2 kolokwia w trakcie semestru 

 sprawozdania z wykonanych ćwiczeń 
 

Sposób zaliczenia: 
Egzamin (warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń) – ocenę pozytywną uzyskuje się przy znajomości 
wiedzy na poziomie 60% 

 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 36 1,4 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 15 0,6 15 0,6 

Godziny kontaktowe 75 3,0 51 2,0 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 22 0,9 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 22 0,9 

Zaliczenie / egzamin 4 0,2 4 0,2 

Praca własna 24 1,0 48 1,9 

ECTS łącznie  4,0  4,0 

Procent pracy własnej 24,2 48,5 

 
 

 
 
 



Literatura: 
Literatura podstawowa: 
1. Dietetyka, J. Hasik PZWL 1999 
2. Dietetyka. śywienie zdrowego i chorego człowieka, H. Ciborowska, A. Rudnicka, PZWL 2000 
3. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, pod red. J. Gawęckiego PWN 2000  
4. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, H. Ciborowska, A. Rudnicka, PZWL 2000 
5. Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, J.Gawęcki, T. Mossor - Pietraszewska PWN 2004 
6. Normy żywienia człowieka Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Bułhak-Jachymczyk B., Jarosz M. 2008, 

PZWL, Warszawa. 
7. 51 zaleceń dietetycznych w wybranych stanach chorobowych. L. Chevallier, red. D. Gajewska, 2010. Elsevier Urban & 

Partner, Wrocław. 
8. Żywienie w prewencji   leczeniu  choroby Alzheimera i choroby Parkinsona. Dochniak M. , Ekiert K. Piel. Zdr. Publ. 

2015, 5, 2, 199–20 

Literatura uzupełniająca: 
Wybrane pozycje źródłowe z bieżącego piśmiennictwa polskiego i zagranicznego (wskazane przez wykładowcę) 

 

Uwagi: 
Ćwiczenia łączone po 2x1,5 h 

 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

 
  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: 
Żywienie w wybranych chorobach 

dietozależnych  * 
Kod 

 przedmiotu: PK-19a 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt  Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 30  - - 
4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 18   - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Bogna Latacz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Anna Gawrońska; Dr inż. Bogna Latacz 

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Student poznaje diety i zasady żywienia osób chorych i cierpiących na  wybrane choroby dietozależne. 

 
Cel przedmiotu: 
Cele kształcenia: Zapoznanie się z dietami i zasadami żywienia innego niż racjonalne. Zapoznanie się z praktycznymi 
zasadami układania diet dla chorób dietozależnych. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie żywienia człowieka i dietetyki. 

 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

Odniesienie  
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Charakteryzuje podstawowe pojęcia związane z 
zagadnieniami dietetyki z zakresu opieki żywieniowej nad 
chorymi cierpiącymi na choroby dietozależne. 

Kolokwium 

K_W10 

2 
Opisuje i rozróżnia  poszczególne programy żywienia w 
chorobach dietozaleznych                                                        

K_W11 

3 Identyfikuje czynni ryzyka różnych schorzeń dietozależnych                                      
K_W15 

 4 
Rozpoznaje zagrożenia związane z nieprawidłowym 
żywieniem  prowadzącym do chorób dietozależnych       

Umiejętności 
1 Oblicza diety                                                                

Sprawozdanie 
K_U08 
K_U15 

2 Interpretuje wyniki stosowania diety                      

3 Dobiera poszczególne diety do konkretnego schorzenia  

4 Planuje dietę do konkretnego schorzenia                                   

5 Koordynuje stosowanie diety 

Kompetencje społeczne 

1 

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych,  postępuje zgodnie z 
zasadami etyki w zawodzie dietetyka lub doradcy 
żywieniowego 

Pisemne sprawozdanie 
badawcze 

K_K03 

2 
Ma świadomość odpowiedzialności za drugiego człowieka, 
umie postrzegać relację z potencjalnym pacjentem                                                                                                         

K_K01 
 



3 
Ma świadomość z odpowiedzialności wykonywania zawodu 
związanego z zagadnieniami żywienia człowieka 

 
Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Podział  chorób dietozależnych 
2. Zalecenia dietetyczne w profilaktyce i leczeniu chorób aparatu ruchu 
3. Zalecenia dietetyczne w  zaburzeniach pracy narządów przewodu pokarmowego 
4. Zalecenia dietetyczne w chorobach nerek (kamica) 
5. Zalecenia dietetyczne w  chorobach przewodu pokarmowego (Leśniowskiego-Crohna) 
6. Zasady diety w wybranych chorobach nowotworowych, dietozależnych 
7.Zalecenia dietetyczne w cukrzycy  
8. Zalecenia dietetyczne w wybranych chorobach układu krwionośnego 

Ćwiczenia: 
1. Ćwiczenia organizacyjne., zapoznanie się z programem ćwiczeń. Zastosowanie programów komputerowych  
2- 7. Opracowanie diet  dla chorób dietozależnych  z użyciem programów komputerowych. Zaplanowanie jadłospisów i 
przygotowanie przykładowych potraw w wybranych jednostkach chorobowych. 
8. Podsumowanie ćwiczeń – dyskusja wybranych zagadnień; Zaliczenie ćwiczeń.  

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykłady informacyjne z wykorzystaniem technik informacyjnych 

 wykłady problemowe 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczenia praktyczne – obliczeniowe w ramach ćwiczeń komputerowych (programy dietetyczne) i praktyczne 
wykonanie potraw 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 egzamin część pisemna 

 2 kolokwia w trakcie semestru 

 sprawozdania z wykonanych ćwiczeń 
 

Sposób zaliczenia: 
Egzamin (warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń) – ocenę pozytywną uzyskuje się przy znajomości 
wiedzy na poziomie 60% 

 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 36 1,4 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 15 0,6 15 0,6 

Godziny kontaktowe 75 3,0 51 2,0 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 22 0,9 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 22 0,9 

Zaliczenie / egzamin 4 0,2 4 0,2 

Praca własna 24 1,0 48 1,9 

ECTS łącznie  4,0  4,0 

Procent pracy własnej 24,2 48,5 

 
 

Literatura: 
Literatura podstawowa: 
1. Dietetyka, J. Hasik PZWL 1999 
2. Dietetyka. żywienie zdrowego i chorego człowieka, H. Ciborowska, A. Rudnicka, PZWL 2000 
3. Dietetyka oparta na dowodach. Poniewierka E. Wyd. MedPH... 2016 



4. Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego i zaburzeniach metabolicznych. Poniewierka E. Wyd. Cornetis. 
Wrocław 2010 

5. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, pod red. J. Gawęckiego PWN 2000  
6. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, H. Ciborowska, A. Rudnicka, PZWL 2000 
7. Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, J.Gawęcki, T. Mossor - Pietraszewska PWN 2004 
8. Normy żywienia człowieka Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Bułhak-Jachymczyk B., Jarosz M. 2008, 

PZWL, Warszawa. 
9. 51 zaleceń dietetycznych w wybranych stanach chorobowych. L. Chevallier, red. D. Gajewska, 2010. Elsevier Urban & 

Partner, Wrocław. 
10. Poradnik żywieniowy dla chorych na cukrzycę typu 2.Jadłospisy i smaczne przepisy. Doroba P. Wyd Medyk. Warszawa 

2016 
11. Jak uniknąć interakcji pomiędzy lekami a żywnością?: poradnik żywieniowy. Jarosz M.. Wyd. Borgis 2016  

Literatura uzupełniająca: 
Inne wybrane pozycje źródłowe z bieżącego piśmiennictwa polskiego i zagranicznego (wskazane przez wykładowcę) 
 
 

Uwagi: 
Ćwiczenia łączone po 2x1,5 h 

 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: 
Podstawy dietetyki w  chorobach 

metabolicznych  * 
Kod 

 przedmiotu: PK-19b 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt  Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 30 - - - 
4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 18 - - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Anna Gawrońska; Dr inż. Bogna Latacz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Anna Gawrońska; Dr inż. Bogna Latacz 

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Student poznaje diety i zasady żywienia osób w wybranych jednostkach chorób metabolicznych. 

 
Cel przedmiotu: 
Cele kształcenia: Zapoznanie się z dietami i zasadami żywienia innego niż racjonalne. Zapoznanie się z praktycznymi 
zasadami układania różnych rodzajów diet. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie żywienia człowieka i dietetyki. 

 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

Odniesienie  
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Charakteryzuje podstawowe pojęcia związane z 
zagadnieniami dietetyki, definiuje podstawowy podział diet 
leczniczych. 

Kolokwium 

K_W10 

2 Opisuje i rozróżnia  poszczególne diety                                                         K_W11 

3 Identyfikuje czynni ryzyka różnych schorzeń                                       
K_W15 

 4 
Rozpoznaje zagrożenia związane z nieracjonalnym 
żywieniem         

Umiejętności 
1 Oblicza diety                                                                

Sprawozdanie 
K_U08 
K_U15 

 

2 Interpretuje wyniki stosowania diety                      

3 Dobiera poszczególne diety do konkretnego schorzenia  

4 Planuje dietę do konkretnego schorzenia                                   

5 Koordynuje stosowanie diety 

Kompetencje społeczne 

1 

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych,  postępuje zgodnie z 
zasadami etyki w zawodzie dietetyka lub doradcy 
żywieniowego Pisemne sprawozdanie 

badawcze 

K_K03 

2 
Ma świadomość odpowiedzialności za drugiego człowieka, 
umie postrzegać relację z potencjalnym pacjentem                                                                                                         K_K01 

 
3 

Ma świadomość z odpowiedzialności wykonywania zawodu 
związanego z zagadnieniami żywienia człowieka 



 
Treści programowe: 
Wykłady: 
1.Podział diet dla chorób metabolicznych 
2. Współpraca z lekarzem prowadzącym pacjenta w wspomaganiu leczenia chorób metabolicznych 
3-4. Zalecenia dietetyczne w leczeniu wybranych alergii pokarmowych 
5-6. Zalecenia dietetyczne w wybranych chorobach genetycznych - wybranych, rzadkich chorobach 
7-9. Zalecenia dietetyczne w wybranych zaburzeniach hormonalnych 
9. Dieta zalecana w leczeniu hiperlipidemii  
10. Dieta zalecana w leczeniu  zespołu metabolicznego i zagrożeniu cukrzycą 

Ćwiczenia: 
1. Ćwiczenia organizacyjne. Przygotowanie odczynników i sprzętu, zapoznanie się z programem ćwiczeń. Zastosowanie 
programów komputerowych. 
2- 7. Opracowanie diet opartych na zasadach racjonalnego żywienia. Zaplanowanie jadłospisów i przygotowanie 
przykładowych potraw w wybranych jednostkach chorobowych. 
8. Podsumowanie ćwiczeń – dyskusja wybranych zagadnień; Zaliczenie ćwiczeń.  

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykłady informacyjne z wykorzystaniem technik informacyjnych 

 wykłady problemowe 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczenia praktyczne – obliczeniowe w ramach ćwiczeń komputerowych (programy dietetyczne) 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 egzamin część pisemna 

 2 kolokwia w trakcie semestru 

 sprawozdania z wykonanych ćwiczeń 
 

Sposób zaliczenia: 
Egzamin (warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń) – ocenę pozytywną uzyskuje się przy znajomości 
wiedzy na poziomie 60% 

 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 36 1,4 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 15 0,6 15 0,6 

Godziny kontaktowe 75 3,0 51 2,0 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 22 0,9 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 22 0,9 

Zaliczenie / egzamin 4 0,2 4 0,2 

Praca własna 24 1,0 48 1,9 

ECTS łącznie  4,0  4,0 

Procent pracy własnej 24,2 48,5 

 
 
Literatura: 
Literatura podstawowa: 
1. Dietetyka, J. Hasik PZWL 1999 
2. Dietetyka. śywienie zdrowego i chorego człowieka, H. Ciborowska, A. Rudnicka, PZWL 2000 
3. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, pod red. J. Gawęckiego PWN 2000  
4. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, H. Ciborowska, A. Rudnicka, PZWL 2000 
5. Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, J.Gawęcki, T. Mossor - Pietraszewska PWN 2004 



6. Normy żywienia człowieka Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Bułhak-Jachymczyk B., Jarosz M. 2008, 
PZWL, Warszawa. 

7. Malinowska M., Borawska M.: Wegetarianizm. Zalety i wady. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. 
8. 51 zaleceń dietetycznych w wybranych stanach chorobowych. L. Chevallier, red. D. Gajewska, 2010. Elsevier Urban & 

Partner, Wrocław. 

Literatura uzupełniająca: 
1. Białka w żywności i żywieniu;  Prawda o tłuszczach;  Współczesna wiedza o węglowodanach; pod red. Jana 

Gawęckiego, Wydawnictwo AR Poznań, Instytut Danone Fundacja Promocji Zdrowego Żywienia 1996-1998  
2. Żywienie człowieka – ćwiczenia, J. Gawęcki, J. Jeszka, PWN 1995 

Wybrane pozycje źródłowe z bieżącego piśmiennictwa polskiego i zagranicznego (wskazane przez wykładowcę) 
 

Uwagi: 
Ćwiczenia łączone po 2x1,5 h 

 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

 

 
 
 
 
  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa 
przedmiotu: 

Żywienie w sporcie * 
Kod 

 
przedmiotu: 

PK-20a 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne 
godzin 
ogółem 

15 - 15 15 - 

3 
Studia 

niestacjonarne 
godzin 
ogółem 

10 - 9 9 - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Wojciech Chalcarz 

Prowadzący zajęcia 
dydaktyczne: 

Prof. dr hab. Wojciech Chalcarz 

Skrócony opis przedmiotu: 
W przedmiocie uwzględniono podstawowe problemy dotyczące żywienia w sporcie i w wysiłku fizycznym. 
 
Cel nauczania: 
Zapoznanie studentów z zasadami bilansowania diety w sporcie i aktywności fizycznej oraz z możliwościami 
wykorzystania dozwolonego wspomagania żywieniowego i z niebezpieczeństwami stosowania dopingu. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Obowiązuje wiedza i umiejętności zdobyte w procesie dotychczasowego kształcenia w ramach obowiązkowych 
przedmiotów dla specjalności Żywienie Człowieka i dietoterapia. 
 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Będzie posiadał wiedzę dotyczącą żywienia w 
sporcie i aktywności fizycznej. 

kolokwia ustne 
oraz pisemne 

K_W11 
2 

Będzie wiedział jak poszerzać swoje 
zainteresowania z zakresu żywienia człowieka 
w sporcie i aktywności fizycznej. 

Umiejętności 

1 
Będzie umiał układać zbilansowane diety dla 
sportowców i osób aktywnych fizycznie. 

Raporty z zajęć, 
prezentacje 

multimedialne 
K_U08 2 

Będzie umiał wykorzystać dozwolone 
wspomaganie żywieniowego. 

3 
Będzie świadomy niebezpieczeństwa 
stosowania dopingu w sporcie i w aktywności 
fizycznej. 

Kompetencje społeczne 

       1 Ma świadomość konieczności: szerzenia 
wiedzy o prawidłowym żywieniu oraz  
dostosowaniu diety do poziomu aktywności 

Obserwacje pracy 
na ćwiczeniach 

K_K04 

 Będzie pracować indywidualnie i zespołowo z K_K05 



  2 pełną świadomością  odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane działania. 

 
Treści programowe: 
Wykład: Wykład wprowadzający (informacje ogólne o przedmiocie i wymogach egzaminacyjnych, zapoznanie  
z karta przedmiotu). Równowaga energetyczna, metabolizm i odżywianie (podstawowe pojęcia i zagadnienia, 
znaczenie dla żywienia w aktywności fizycznej). Podstawy żywienia w wysiłku fizycznym (podstawowe pojęcia 
i zagadnienia, szczegółowe zasady żywienia w wysiłku fizycznym z uwzględnieniem różnych czynników, które na 
nie wpływają). Wspomaganie żywieniowe (podstawowe pojęcia i zagadnienia, wybrane problemy związane ze 
stosowaniem wspomagania żywieniowego, przegląd i ocena stosowanych suplementów). Doping (podstawowe 
pojęcia i zagadnienia, historia dopingu, niebezpieczeństwo stosowania dopingu). Zróżnicowanie zasad żywienia 
w różnych dyscyplinach sportowych. 
Ćwiczenia: Wprowadzenie do przedmiotu (plan i zakres zajęć, karta przedmiotu oraz warunki zaliczenia). 
Ułożenie diet, dla wybranych przez studentów, sportowców uprawiających różne dyscypliny sportowe. 
Podsumowanie przerobionego materiału i udzielenie zaliczenia. 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
Wykłady i prezentacja ćwiczeń z wykorzystaniem technik multimedialnych. Zadania indywidualne wykonane 
samodzielnie pod nadzorem nauczyciela akademickiego. Praca w grupach. Prezentacje multimedialne 
przygotowane przez studentów. Analiza i dyskusja wyników uzyskanych w pracy indywidualnej i grupowej. 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Kolokwium zaliczeniowe pisemne obejmujące materiał wykładów i ćwiczeń. Kolokwia cząstkowe. Prezentacje 
wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych. 
 
Sposób zaliczenia: 
W ocenie końcowej zaliczenia ćwiczeń uwzględniona zostanie obecność na wykładach i ćwiczeniach, aktywność, 
oceny cząstkowe i wynik pisemnego kolokwium. 
 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 28 1,1 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 12 0,5 12 0,5 

Godziny kontaktowe 57 2,3 40 1,6 

Przygotowanie do zajęć 8 0,3 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 18 0,7 35 1,4 

ECTS łącznie  3,0  3,0 

Procent pracy własnej 24,0 46,7 

 
Literatura: 
Podstawowa: 
1. Publikacje w czasopismach specjalistycznych. 
2. Lim M. Y., O'Neale Roach J.: Metabolizm i żywienie. Seria Crash Course. Wydawnictwo Elsevier, Urban & 

Partner, Wrocław 2014.  
Uzupełniająca: 
1. Jarosz M (red.): Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 

2012 



2. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005. 

 
 
 

Uwagi: 
Ćwiczenia łączone po 2x1,5 h 

 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa 
przedmiotu: 

Diety redukcyjne i alternatywne  * 
Kod 

 
przedmiotu: 

PK-20b 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne 
godzin 
ogółem 

15 - 15 15 - 

3 
Studia 

niestacjonarne 
godzin 
ogółem 

10 - 9 9 - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Wojciech Chalcarz 

Prowadzący zajęcia 
dydaktyczne: 

Prof. dr hab. Wojciech Chalcarz 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
W przedmiocie uwzględniono podstawowe problemy dotyczące stosowania diet redukcyjnych i alternatywnych. 
 
Cel nauczania: 
Przedstawienie studentom najpopularniejszych diet redukcyjnych alternatywnych i możliwości ich stosowania  
w żywieniu różnych grup ludności. Uwzględnione zostaną następujące diety: dieta Atkinsa, dieta Cambridge, 
dieta Dukana, dieta Harvey and Marilyn Diamonds, dieta Haya, dieta kapuściana, dieta kopenhaska, dieta 
Kwaśniewskiego, dieta makrobiotyczna, dieta Montignaca, dieta Ornisha, dieta plaż południowych (plaż 
południa), dieta zgodna z grupą krwi, dieta zone (strefowa), diety wegetariańskie, głodówka.  
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Obowiązuje wiedza i umiejętności zdobyte w dotychczasowym toku studiów. 
 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Będzie posiadał wiedzę dotyczącą stosowania 
diet redukcyjnych i alternatywnych. 

kolokwium 
podsumowujące 

pisemne 
i kolokwia 

cząstkowe ustne 
oraz pisemne 

K_W10 

2 
Będzie umiał układać i ocenić diety redukcyjne 
i alternatywne. 

K_W11 

3 
Będzie wiedział jak poszerzać swoje 
zainteresowania z zakresu stosowania diet 
redukcyjnych i alternatywnych. 

Umiejętności 

1 
Będzie umiał opracowywać diety alternatywne 
i redukcyjne. Raporty z zajęć, 

prezentacje 
multimedialne 

K_U08 

2 
Będzie świadomy potencjalnych 
niebezpieczeństw stosowania diet 
redukcyjnych i alternatywnych. 

Kompetencje społeczne 

   Będzie kreatywny w przekazywaniu Obserwacje pracy K_K04 



       1 posiadanych umiejętności i wiedzy. na ćwiczeniach 

 
    2 

Będzie pracować indywidualnie i zespołowo z 
pełną świadomością  odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane działania. 

K_K05 

 
Treści programowe: 
Wykład: Wykład wprowadzający (informacje ogólne o przedmiocie, karta przedmiotu, przedstawienie wymogów 
zaliczenia przedmiotu). Idea diet redukcyjnych i alternatywnych, ich definicja, bezpieczeństwo stosowania oraz 
możliwości wykorzystania w żywieniu różnych grup ludności. Omówienie wybranych diet redukcyjnych  
i alternatywnych. 
Ćwiczenia:  
Ćwiczenie wprowadzające (plan i zakres zajęć oraz warunki zaliczenia, przedstawienie karty przedmiotu). 
Układanie wybranych diet redukcyjnych i alternatywnych uwzględnionych na wykładach lub zaproponowanych 
przez studentów. Kolokwium zaliczeniowe z przerobionego materiału. Podsumowanie przerobionego materiału 
 i udzielenie zaliczenia. 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
Prezentacja multimedialna. Analiza obowiązującego materiału i dyskusja. Zadania indywidualne wykonane 
samodzielnie pod nadzorem nauczyciela akademickiego. Praca w grupach. Analiza i dyskusja wyników 
uzyskanych w pracy indywidualnej lub grupowej. 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Kolokwium zaliczeniowe pisemne obejmujące materiał wykładów i ćwiczeń. Kolokwia cząstkowe. Prezentacje 
wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych. 
 
Sposób zaliczenia: 
W ocenie końcowej zaliczenia ćwiczeń uwzględniona zostanie obecność na wykładach i ćwiczeniach, aktywność, 
oceny cząstkowe i wynik pisemnego kolokwium. 
 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 28 1,1 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 12 0,5 12 0,5 

Godziny kontaktowe 57 2,3 40 1,6 

Przygotowanie do zajęć 8 0,3 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 18 0,7 35 1,4 

ECTS łącznie  3,0  3,0 

Procent pracy własnej 24,0 46,7 

 
Literatura: 
Podstawowa: 
1. Gawęcki J., Roszkowski W. (Redakcja): Żywienie człowieka a zdrowie publiczne tom 3. Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2012. 
2. Malinowska M., Borawska M.: Wegetarianizm. Zalety i wady. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. 
3. Szostak W. B., Cichocka A., Cybulska B.: Zdrowa dieta śródziemnomorska. Agencja Wydawnicza Comes, 

Warszawa 2001. 
4. Włodarek D., Lange E., Kozłowska L., Głąbska D.: Dietoterapia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 

2014. 



Uzupełniająca: 
1. Jarosz M (red.): Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 

2012. 
2. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005. 
3. Publikacje w czasopismach specjalistycznych. 
 
 

Uwagi: 
Ćwiczenia łączone po 2x1,5 h 

 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 
 
 
  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów:  Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Fitoterapia w dietetyce * 
Kod 

 przedmiotu: PK-21a 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr  Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 20 - - -  - 
1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 - - -  - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Anna Gawrońska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Anna Gawrońska , Mgr inż. Magdalena Golińczak 

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Historia ziołolecznictwa.  Uprawa, zbiór i przechowywanie ziół. Zioła, rośliny przyprawowe w profilaktyce i wspomaganiu 
zdrowia. Najpopularniejsze zioła i mieszanki ziołowe wspomagające zaburzenia pracy przewodu pokarmowego.  
Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów  w podstawy  wiedzy o najpopularniejszych  roślinach przyprawowych i ziołach  wspomagających 
pracę przewodu pokarmowego  
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
znajomość podstaw:  fizjologia człowieka, żywienie człowieka, dietetyka, dietoterapia. 
 
Efekty kształcenia 
 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych   

Wiedza 

1 
Definiuje pojęcia: suplement, środek spożywczy, 
zioło, przyprawa 

kolokwium końcowe 
 

K_W01 
 

2 
Wyjaśnia w jakie zioła czy mieszanki ziół/ przypraw  
można zastosować by wspomóc prawidłową prace 
przewodu pokarmowego  

K_W18 

3 
Ma podstawową wiedzę o uprawie ziół i roślin 
przyprawowych 

K_W04 

Umiejętności 

1 

Weryfikuje problemy w procesie odżywiania oraz 
trawienia i potrafi dobrać odpowiednie zioła czy 
mieszanki ziół /przyprawy aby te procesy 
przebiegały prawidłowo 

kolokwium końcowe 
 

K_U08 

2 
Ocenia przydatność wybranych ziół czy mieszanek 
ziół bądź przypraw dla określonej przypadłości 

K_U14 

Kompetencje społeczne 

1 

Ma świadomość postępu i potrzeby uczenia się 
oraz szerzenia wiedzy o prawidłowym żywieniu, 
pozytywnych i  możliwych negatywnych skutkach 
zastosowania ziół, ich mieszanek czy też przypraw kolokwium końcowe 

 

K_K03 

2 

Współpracuje w zespole interdyscyplinarnym  ze 
specjalistami (farmaceutą, lekarzem, pielęgniarką) 
w celu zapewnienia dobrej opieki doradczej w 
zakresie  prawidłowego żywienia  osobom 
indywidualnym i grupom ludności 

K_K09 



 
Treści programowe: 
Historia ziołolecznictwa. Uprawa roślin przyprawowych. Zbór i przechowywanie ziół. Aspekty prawne w zakresie 
wprowadzania ziół i przypraw na rynek RP.  Zioła, rośliny przyprawowe w dietetyce i wspomaganiu zdrowia. 
Najpopularniejsze terapie ziołowe. Terapie ziołowe o. Grzegorza Sroki. Terapie ziołowe o. Andrzeja Czesława Klimuszki. 
Współdziałanie doradcy żywieniowego ze specjalistami innych dziedzin (powiązanych z farmacją i opieką zdrowotną)  
w  dbaniu o zdrowe żywienie w tym informacje o interakcjach ziół i przypraw z lekami. 
 
Metody / techniki dydaktyczne:. 
˗ metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, 
 wykład problemowy. 

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
˗ test wielokrotnego wyboru z treści prezentowanych w trakcie wykładów, 
˗ sprawdzanie obecności na zajęciach. 
 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną. Na ocenę końcową składają się: 
- zaliczenie z oceną na podstawie testu wielokrotnego wyboru z treści prezentowanych w trakcie wykładów, 
Oceną z przedmiotu jest  ocena z testu końcowego 

 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 20 0,8 12 0,5 

Zajęcia praktyczne 0 0 0 0 

Konsultacje 4 0,2 4 0,2 

Godziny kontaktowe 24 1,0 16 0,6 

Przygotowanie do zajęć 2 0,1 4 0,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 2 6 20 0,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 4 0,2 10 0,4 

ECTS łącznie  1,1  1,0 

Procent pracy własnej 14,3 38,5 

 
 
Literatura: 

[1] Uprawa ziół Poradnik dla plantatorów . Red. Kołodziej B. Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne 
Rok: 2010  

[2] Wawer I., Błecha K., Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia. Wydawnictwo Bonimed. 2011 
[3] Główny Inspektorat Sanitarny (GIS): http://gis.gov.pl 
[4] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594). 
[5] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów 

diety (Dz. U. z 2014 r., poz. 453 z późn. zm.). 
[6] Poskoczym K., StośK., Wojtasik A., Dolna-Chudobińska A., Starnawska-Oleńko A., Ciok J. :Nadzór nad środkami 

spożywczymi wprowadzanymi po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej, które podlegają 
procedurze powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego. Transition Facility PL/06/IB/EC/01. Warszawa 2009.  

[7] Lamer-Zarawska E., Kowal-Gierczak B., Niedworok J., Błach-Olszewska Z., Długosz A.: Fitotera-pia i leki roślinne. 
Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2007.  

[8] Ożarowski A., Jaroniewski W., "Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie", Instytut Wydawniczy Związków 
Zawodowych Warszawa 1987. 

[9] Klimuszko A.Cz. Wróćmy do ziół leczniczych. Wydawnictwo Rytm. 2013 
Uzupełniająco: wybrane przez prowadzącego artykuły  z portali i czasopism o  zielarstwie i ziołolecznictwie 
 



Uwagi: 
 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

 

 

 

 

  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Zastosowanie suplementacji w 

dietetyce * 
Kod 

 przedmiotu: PK-21b 

Rok  IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 20 - - -  - 
1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 - - -  - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Anna Gawrońska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Anna Gawrońska  

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z rynkiem suplementów w RP. Aspekt prawny wprowadzania suplementów na rynek UE i Polski. 
Suplementacja dla określonych grup ludności i stanów fizjologicznych. Interakcje suplementów z lekami.    
Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w wiedzę o  roli witamin makro i mikroelementów  oraz możliwymi skutkami zastosowania 
suplementów  w diecie (pozytywnych i możliwych negatywnych).  Współdziałanie doradcy żywieniowego ze specjalistami 
innych dziedzin (powiązanych z farmacją i opieką zdrowotną) w  dbaniu o zdrowe żywienie w tym  prawidłowy poziom 
witamin i minerałów . 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: :  fizjologia człowieka, żywienie człowieka, 
dietetyka, dietoterapia. 
 
Efekty kształcenia 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych   

Wiedza 

1 
Definiuje pojęcia: suplement, witamina, makro i 
mikroelement 

kolokwium końcowe 
 

K_W01 
 

2 
Wyjaśnia w jakich stanach fizjologicznych można 
zastosować suplementację witaminową i/lub 
mineralną 

K_W18 

3 Ma podstawową wiedzę o rynku suplementów K_W04 

Umiejętności 

1 
Weryfikuje błędy w odżywianiu i potrafi dobrać 
odpowiednią suplementację w ramach 
zwiększonych potrzeb osobniczych 

kolokwium końcowe 
 

K_U08 

2 
Ocenia przydatność wybranych suplementów dla 
określonej grupy wiekowej i sytuacji fizjologicznej 

K_U14 

Kompetencje społeczne 

1 

Ma świadomość postępu i potrzeby uczenia się 
oraz szerzenia wiedzy o prawidłowym żywieniu, 
pozytywnych i  możliwych negatywnych skutkach 
suplementacji 

kolokwium końcowe, 
sprawdzona 

obecność 

K_K03 

2 

Współpracuje w zespole interdyscyplinarnym  ze 
specjalistami (farmaceutą, lekarzem, pielęgniarką) 
w celu zapewnienia dobrej opieki doradczej w 
zakresie  prawidłowego żywienia  osobom 
indywidualnym i grupom ludności 

K_K09 

 
 
 



Treści programowe: 
Wymaganie prawne, jakie muszą spełniać suplementy diety wprowadzane do obrotu na terytorium RP. Normy dotyczące 
witamin i minerałów dla różnych grup wiekowych. Rynek suplementów w Polsce. Prawidłowa zbilansowana dieta  
a suplementy. Zalecana suplementacja witaminowa i mineralna w określonych grupach wiekowych i stanach fizjologicznych -
współdziałanie ze specjalistami innych branż (farmaceutami i ochroną zdrowia) w promocji zdrowego odżywiania 
 i ograniczania negatywnych skutków stosowania suplementów. Zagrożenia wynikające z zażywania suplementów 
(interakcje z lekami, przedawkowania). 
Metody / techniki dydaktyczne: 
˗ metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, 
 wykład problemowy. 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
-     test wielokrotnego wyboru z treści prezentowanych w trakcie wykładów, 
˗ sprawdzanie obecności na zajęciach. 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną. Na ocenę końcową składają się: 
- zaliczenie z oceną na podstawie testu wielokrotnego wyboru z treści prezentowanych w trakcie wykładów, 
Oceną z przedmiotu jest oceną z testu. 

 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 20 0,8 12 0,5 

Zajęcia praktyczne 0 0 0 0 

Konsultacje 4 0,2 4 0,2 

Godziny kontaktowe 24 1,0 16 0,6 

Przygotowanie do zajęć 2 0,1 4 0,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 2 6 20 0,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 4 0,2 10 0,4 

ECTS łącznie  1,1  1,0 

Procent pracy własnej 14,3 38,5 

 
Literatura: 

[1] Główny Inspektorat Sanitarny (GIS): http://gis.gov.pl 
[2] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594). 
[3] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów 

 diety (Dz. U. z 2014 r., poz. 453 z późn. zm.). 
[4] Jarosz M. Normy żywienia dla populacji polskiej– nowelizacja. IŻŻ, Warszawa 2012.5.  
[5] Gawęcki J, Roszkowski W. Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. PWN, Warszawa 2011.6.  
[6] Jarosz M. Suplementy diety a zdrowie. Porady lekarzy i dietetyków. PZWL, Warszawa 2008 
[7] Gawęcki J, Hryniewiecki l. Żywienie człowieka. tom1. Warszawa: PWN,2008.9. 
[8] Brzozowska A., Roszkowski W., Pietruszka B., Kałuża J.: Witaminy i składniki mineralne jako suplementy diety. 

 Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2005, 4 (45) Supl., 5-16.  
[9] Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie 

 dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji. Dz. Urz. UE L 404, s. 
 26.  

[10] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1170/2009 z dnia 30 XI 2009 r. zmieniające dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu 
 Europejskiego i Rady, w odniesieniu do wykazów witamin i składników mineralnych oraz ich form chemicznych, 
 które można dodawać do żywności, w tym suplementów żywnościowych. Dz. Urz. UE L 314, s. 36. [17] 

[11] Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. Dz. U. 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z późn. 
 zm.  

[12] Ustawa: Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. Dz. U. 2008 r. Nr 45, poz. 271.  
Uzupełniająca: 
Wybrane publikacje prezentowane przez prowadzącego 

 



 

Uwagi: 
 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

 

 

 

 

  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa 
przedmiotu: 

Podstawy dietetyki 
Kod 

 przedmiotu: 
PK--22 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia 
stacjonarne 

godzin 
ogółem 

30 45 - -  - 

6 
Studia 

niestacjonarne 
godzin 
ogółem 

18 27 - -  - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Wojciech Chalcarz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Prof. dr hab. Wojciech Chalcarz 

 

Skrócony opis przedmiotu:  
W przedmiocie uwzględniono współczesne problemy dotyczące dietetyki, a w szczególności klasyfikację diet, ich 
charakterystykę oraz  zasady układania diet. 
 
Cel nauczania: 
Zapoznanie studentów ze stosowanymi w Polsce klasyfikacjami diet, ich charakterystyką oraz z zasadami 
układania diet. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Obowiązuje wiedza i umiejętności zdobyte w procesie kształcenia w ramach obowiązkowego przedmiotu 
Podstawy żywienia człowieka realizowanego w pierwszym semestrze I roku studiów. 
 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Będzie posiadał wiedzę dotyczącą 
podstawowych zagadnień z zakresu dietetyki 

Egzamin pisemny 
i kolokwia ustne 
oraz pisemne 

K_W15 

 
2 

Będzie posiadał wiedzę dotyczącą układania i 
stosowania diet w zależności od potrzeb 
pacjenta. 

3 
Będzie wiedział jak poszerzać swoje 
zainteresowania dotyczące podstaw dietetyki. 

Umiejętności 

1 
Będzie umiał zastosować uzyskane 
wiadomości w życiu osobistym i zawodowym. Raporty z zajęć, 

prezentacje 
multimedialne 

K_U08 
K_U09 

 
K_U15 

 
2 

Będzie świadomy znaczenia stosowania 
zbilansowanych diet w zależności od potrzeb 
pacjenta. 

Kompetencje społeczne 

 
     1 

Będzie kreatywny w przekazywaniu 
posiadanych umiejętności i wiedzy. 

Obserwacje pracy 
na ćwiczeniach 

K_K07 

 

 Będzie pracować indywidualnie i zespołowo z K_K09 



     2 pełną świadomością  odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane działania. 

 

 
Treści programowe: 
Wykład: Wykład wprowadzający (informacje ogólne o przedmiocie i wymogach egzaminacyjnych, podstawowe 
pojęcia i zagadnienia). Zasady układania diet. Stosowanie norm żywienia w planowaniu diet. Klasyfikacja diet 
oraz ich charakterystyka. Wywiad żywieniowy i zasady jego prowadzenia. 
 
Ćwiczenia:  
Ćwiczenia wprowadzające (plan i zakres zajęć oraz warunki zaliczenia, przedstawienie karty przedmiotu, 
podstawowe informacje dotyczące wartości energetycznej i odżywczej produktów spożywczych i potraw oraz 
sposobu jej obliczania). Straty energii i składników pokarmowych podczas obróbki technologicznej. Ocena jakości 
żywieniowej produktów spożywczych. Produkty zamienne. Podstawowe zasady układania diet. Podsumowanie 
przerobionego materiału i udzielenie zaliczenia. 
Metody / techniki dydaktyczne: 
Wykłady i prezentacja ćwiczeń z wykorzystaniem technik multimedialnych. Zadania indywidualne wykonane 
samodzielnie pod nadzorem nauczyciela akademickiego. Praca w grupach. Prezentacje multimedialne 
przygotowane przez studentów. Analiza i dyskusja wyników uzyskanych w pracy indywidualnej i grupowej. 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Egzamin pisemny. Kolokwium zaliczeniowe pisemne. Kolokwia cząstkowe. Prezentacje wyników i raporty na 
zajęciach laboratoryjnych. 
 
Sposób zaliczenia: 
W zaliczeniu ćwiczeń uwzględniona zostanie obecność na ćwiczeniach, aktywność, oceny cząstkowe i wynik 
pisemnego kolokwium. 
Przedmiot kończy się pisemnym egzaminem. 
 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 75 3,0 45 1,8 

Zajęcia praktyczne 45 1,8 27 1,1 

Konsultacje 30 1,2 25 1,0 

Godziny kontaktowe 105 4,2 70 2,8 

Przygotowanie do zajęć 20 0,8 35 1,4 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 20 0,8 35 1,4 

Zaliczenie / egzamin 4 0,2 4 0,2 

Praca własna 44 1,8 74 2,0 

ECTS łącznie  6,0  5,8 

Procent pracy własnej 29,5 51,4 

 
Literatura: 
 
Podstawowa: 
1. Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warszawa 2007 
2. Włodarek D., Lange E., Kozłowska L., Głąbska D.: Dietoterapia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 

2014. 
 
Uzupełniająca: 
1. Jarosz M. (Redakcja): Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja. IŻŻ Warszawa 2012. 



2. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005. 

 
 

Uwagi: 
 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 


