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Wprowadzenie produktów pierwotnych na rynek
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zootechnika

Specjalność

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WBiHZBZOBZS.MI2C.3090.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny
Zootechnika i rybactwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Paweł Migdał

Pozostali prowadzący Paweł Migdał

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 20

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Poznanie wymagań prawnych i higienicznych niezbędnych do wprowadzenia produktów pochodzących
z gospodarstwa bezpośrednio na rynek lokalny.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Absolwent zna i rozumie oraz definiuje, wykorzystując
zdobytą wiedzę zawodową, ogólne zasady tworzenia
i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
w obszarze wprowadzanie wytworzonych produktów
w obrębie gospodarstwa na rynek.

BH_ P7S_WK12 Zaliczenie pisemne,
Projekt

W2
Absolwent zna i rozumie aktualne zasady
funkcjonowania polityki rolnej Polski oraz UE
w zakresie wprowadzania produktów pierwotnych
na rynek.

BH_ P7S_WK13 Projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Absolwent potrafi samodzielnie wyszukiwać,
analizować i wykorzystywać informacje pochodzące
z różnych źródeł w celu wprowadzenia produktów
pierwotnych na rynek lokalny.

BH_ P7S_UW01 Zaliczenie pisemne,
Projekt

U2
Absolwent potrafi kierować zespołem/gospodarstwem
biorąc odpowiedzialność za jakość i trwałość
produktów pierwotnych wytworzonych w obrębie
własnego gospodarstwa.

BH_ P7S_UO09 Zaliczenie pisemne,
Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy ze świadomością realizacji
zamierzonego przez siebie lub innych celu
i odpowiedniego określania priorytetów służących jego
realizacji

BH_ P7S_KO02 Udział w dyskusji

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia audytoryjne 20

Konsultacje 1

Przygotowanie projektu 15

Przygotowanie do zajęć 15

Udział w egzaminie 1

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
77

ECTS
3.0
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Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
37

ECTS
1.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1.Podstawa prawna wprowadzania produktów pierwotnych na rynek. 1h

2.Charakterystyka rodzajów produktów pierwotnych. 4h

3.Wymogi higieniczno-sanitarne w pomieszczeniach do pozyskiwania produktów
pierwotnych. 2h

4.Dokumentacja wymagana przy wprowadzaniu produktów pierwotnych na rynek.
Limity produkcyjne. 2h

5.Dopuszczalne modyfikacje produktów pierwotnych przed wprowadzeniem ich na
rynek. 2h

6.Dystrybucja produktów pierwotnych z uwzględnieniem aspektów
bezpieczeństwa żywności. 2h 

7. Elementy oceny jakościowej produktów pierwotnych na wybranych
przykładach. 2h

Wykład

2.

1. Wymogi higieniczne dla produkcji wybranych przykładów produktów
pierwotnych. 

2. Organizacja pomieszczeń do pozyskiwania wybranych produktów pierwotnych. 

3. Metody pozyskiwania produktów pierwotnych. 

4. Identyfikacja zagrożeń w produkcji pierwotnej. 

5. Szacowanie ryzyka w produkcji pierwotnej. 

6. Dobra Praktyka Produkcyjna (GHP) w produkcji pierwotnej. 

7. Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) w produkcji pierwotnej. 

8. Ocena jakości produktów pierwotnych przed wprowadzeniem ich na rynek. 

9. Przetwarzanie i przechowywanie produktów pierwotnych przed wprowadzeniem
ich na rynek. 

10. Przygotowanie dokumentacji do kontroli urzędowej. Przebieg kontroli. 

11. Organizacja miejsca zbytu produktów pierwotnych. 

12. Znaczenie produktów pierwotnych w ujęciu rynku lokalnego i globalnego na
wybranych przykładach. 

13. Rola produktów pierwotnych w zachowaniu łańcucha żywnościowego. 

14. Zarządzania środowiskiem w produkcji pierwotnej. 

Ćwiczenia audytoryjne
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Metoda problemowa, Metoda sytuacyjna, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia audytoryjne Zaliczenie pisemne, Projekt, Udział w dyskusji 50%

Literatura
Obowiązkowa

Kołożyn-Krajewska Danuta, Higiena produkcji żywności, SGGW, 2019, wydanie 5 poprawione i uzupełnione1.
Żakowska Zofia, Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym, praca zbiorowa, Politechnika Łódzka2.
John Holah, B White, M A Mostert, Huub Lelieveld, Hygiene in Food Processing: Principles and Practice, Woodhead3.
Publishing

Dodatkowa

Jan Gawęcki, Zbigniew Krejpcio, Bezpieczeństwo żywności i żywienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego1.
w Poznaniu, 2014
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BH_ P7S_KO02
Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy ze świadomością realizacji
zamierzonego przez siebie lub innych celu i odpowiedniego określania priorytetów służących jego
realizacji

BH_ P7S_UO09
Absolwent potrafi kierować zespołem/gospodarstwem biorąc odpowiedzialność za osiągnięte wyniki; ma
świadomość szans i zagrożeń wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze produkcji
zwierzęcej

BH_ P7S_UW01
Absolwent potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacje pochodzące z
różnych źródeł - dokumentacji utrzymania zwierząt będących przedmiotem hodowli, chowu lub
użytkowania, lub dokumentacji związanej z procesem produkcji pasz

BH_ P7S_WK12
Absolwent zna i rozumie oraz definiuje, wykorzystując zdobytą wiedzę zawodową, ogólne zasady
tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w obszarze utrzymania zwierząt będących
przedmiotem hodowli, chowu lub użytkowania oraz w obszarze produkcji pasz

BH_ P7S_WK13 Absolwent zna i rozumie aktualne zasady funkcjonowania polityki rolnej Polski oraz UE jak również
innowacyjne procesy w rolnictwie


