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Certyfikowane systemy produkcji żywności o gwarantowanej jakości
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem jest zapoznanie studentów z systemami zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji
rolnej. Omówione zostaną procesy produkcji rolniczej przy zminimalizowaniu zagrożeń wynikających
z wprowadzania do obrotu żywności skażonej i dbałości o zdrowie konsumentów poprzez ograniczenie
do minimum stosowania nawozów i środków ochrony, aby przez to ograniczyć niekorzystny wpływ rolnictwa
na środowisko.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zagadnienia dotyczące technologii produkcji i metod
audytowania systemów zarządzania jakością
w produkcji bezpiecznej żywności

BH_ P7S_WG05, BH_
P7S_WG07, BH_
P7S_WG09

Zaliczenie pisemne,
Projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
ocenić poprawność poszczególnych etapów produkcji
w systemach certyfikowanych, zarówno w obszarze
produkcji roślinnej jak i zwierzęcej, na jakość
produkowanej żywności i oddziaływania na środowisko

BH_ P7S_UW01, BH_
P7S_UW05

Zaliczenie pisemne,
Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
stosowania współczesnych koncepcji produkcji
i zarządzania „od pola do stołu” oraz przestrzegania
zasad etycznych pracy w produkcji bezpiecznej
żywności

BH_ P7S_KK01, BH_
P7S_KO03

Zaliczenie pisemne,
Projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia audytoryjne 20

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie projektu 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Konsultacje 1

Udział w egzaminie 1

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. Bezpieczeństwo i nadzór nad żywnością;

2. Systemy zarządzania bezpieczeństwem w produkcji żywności;

3. Definicja jakości i jej składowe;

4. Systemy zarządzania jakością – normy ISO;

5. System ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych;

6. Certyfikacja Produktów Żywności Ekologicznej;

7. Wymagania jakości handlowej owoców i warzyw;

8. Produkty Integrowanej Produkcji  (IP).

Wykład

2.

1. Krajowe systemy jakościowe;

2. Integrowana Produkcja i Jakość Tradycja;

3. Program produkcji wysokiej jakości wieprzowiny PQS;

4. Program produkcji wysokiej jakości wołowiny PQM;

5. Krajowy System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP);

6. Program Poznaj Dobrą Żywność;

7. Znak "Produkt Polski" i "Polska Smakuje";

8. Standardy dla wybranych produktów rolno-spożywczych: QS i GlobalGAP;

9. Systemy kontroli jakości żywności: QS – Niemcy, AMA-Gütesiegel – Austria,
Label Rouge – Francja;

10. Standardy w zakresie produkcji pasz;

11. Certyfikaty żywności związanej z praktykami religijnymi – Halal i Kosher;

12. Standardy wprowadzania żywności do handlu.

Ćwiczenia audytoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia
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Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 55%

Ćwiczenia audytoryjne Zaliczenie pisemne, Projekt 45%

Wymagania wstępne
brak

Literatura
Obowiązkowa

Kowalczyk S. Bezpieczeństwo i jakość żywności. Wyd. PWN, 2016.1.
Andrejko M. (red.). Zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Red. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego2.
w Lublinie, 2012.
Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka. Wyd. C.H. Beck, 2010.3.

Dodatkowa

Gawęcki J., Krejpcio Z. Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,1.
2014.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BH_ P7S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz wykorzystywania odpowiednich źródeł
informacji krytycznie oceniając ich wartość

BH_ P7S_KO03 Absolwent jest gotów do podejmowania działań mających na celu ograniczanie negatywnego wpływu
produkcji zwierzęcej na środowisko

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_UW05

Absolwent potrafi samodzielnie projektować i weryfikować innowacyjne systemy utrzymania zwierząt
będących przedmiotem hodowli, chowu lub utrzymania oraz systemy produkcji pasz; dokonać
szczegółowej analizy ekonomicznej i modyfikacji każdego etapu produkcji zwierzęcej lub produkcji pasz z
identyfikacją i uwzględnieniem elementów krytycznych i zrealizować je w konkretnych warunkach
produkcyjnych

BH_ P7S_WG05 Absolwent zna i rozumie procesy zachodzące w środowisku hodowlanym i potencjalne zagrożenia dla
środowiska naturalnego będące efektem produkcji zwierzęcej

BH_ P7S_WG07
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu towaroznawstwa surowców oraz
produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a także możliwości ich modyfikacji poprzez
zastosowanie zaawansowanych technik agrotechnicznych i zabiegów zootechnicznych

BH_ P7S_WG09
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zasady funkcjonowania środowiska rolniczego, ochrony
bioróżnorodności zwierząt hodowlanych oraz uwarunkowania ekologicznej produkcji zwierzęcej i rolnictwa
zintegrowanego


