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Regionalne produkty pochodzenia zwierzęcego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia

Specjalność

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
BD000000BBLTLS.M5C.2182.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Anna Wyrostek

Pozostali prowadzący Anna Wyrostek

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i regulacjami prawnymi związanymi z produkcją żywności tradycyjnej
i regionalnej oraz zasadami ich rejestracji, pakowania, znakowania i dystrybucji.

C2 Wskazanie na znaczenie lokalnych ras zwierząt w produkcji regionalnych i tradycyjnych produktów
żywnościowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe akty prawne dotyczące wytwarzania
produktów regionalnych w Polsce i w Europie. KB_P7S_WK14 Zaliczenie pisemne

W2
regionalne produkty pochodzenia zwierzęcego Polski,
Europy i świata oraz znaczeniu rodzimych ras zwierząt
w tej produkcji.

KB_P7S_WG05,
KB_P7S_WK13

Aktywność na zajęciach,
Prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zastosować podstawowe technologie informatyczne
w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji
z zakresu regionalnych produktów pochodzenia
zwierzęcego.

KB_P7S_UK07 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
w zakresie produkcji regionalnej. KB_P7S_KO02 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Przygotowanie do ćwiczeń 5

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Rynek produktów tradycyjnych, lokalnych i regionalnych. (2 godziny)

2. Krajowe i regionalne systemy jakości żywności. (2 godziny)

3. Wybrane systemy jakości w krajach Unii Europejskiej.

4. Wybrane akty prawnezwiązane z produktami regionalnymi i tradycyjnymi. (2
godziny)

5. Wymagania weterynaryjne i higieniczno- sanitarne w produkcji wyrobów
tradycyjnych. 

6. Pakowanie, znakowanie oraz dystrybucja produktów regionalnych.

7. Zagrożenia związane z produkcją regionalną.

8. Sprzedaż bezposrednia produktów pochodzenia zwierzęcego. Działalność
marginalna, lokalna i ograniczona. (2 godziny)

9. Regionalne produkty szansą dla produkcji zwierzęcej.

10. Znaczenie zwierząt ras rodzimych w produkcji zywności regionalnej. (2
godziny) 

Wykład

2.

1. Rejestracja produktów regionalnych oraz tradycyjnych. (2 godziny)

2. Wybrane produkty regionalne w Polsce. Ocena sensoryczna. (2 godziny)

3. Wybrane produkty regionalne w Europie. Ocena sensoryczna. (2 godziny)

4. Wybrane produkty regionalne na świecie.

5. Formy propagowania żywności tradycyjnej i regionalnej. (2 godziny)

6. Produkty regionalne i tradycyjne w kontekście wizerunku Dolnego Śląska. (2
godziny)

7. Produkty regionalne pochodzące z różnych rejonów Polski- prezentacje
zaliczeniowe. (4 godziny)

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Aktywność na zajęciach, Prezentacja 50%
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Wymagania wstępne
Brak

Literatura
Obowiązkowa

Litwińczuk Z. (red.).: Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych. Wyd. UP Lublin, 2011.1.
Gulbicka B.: Żywność tradycyjna i regionalna w Polsce. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.2.
Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2014
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

KB_P7S_KO02 Absolwent jest gotów do współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

KB_P7S_UK07 Absolwent potrafi przygotować prezentację wyników swoich badań, porównywać je z wynikami badań
innych autorów orazprowadzić dyskusję a takżeznaleźć i zastosować innowacyjne rozwiązania

KB_P7S_WG05 Absolwent zna i rozumie zasady funkcjonowania ekosystemów oraz ekologiczne i ewolucyjne
uwarunkowania bioróżnorodności

KB_P7S_WK13
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu wiedzę w zakresie aktualnie
dyskutowanych w literaturze specjalistycznej problemów, szczególnie dotyczących współczesnych
uwarunkowań i zagrożeń bioróżnorodności

KB_P7S_WK14 Absolwent zna i rozumie sposoby pozyskiwania i rozliczania funduszy na badania biologiczne. Zna i
rozumie oraz zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego


