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Podstawy żywienia człowieka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie jakością i analiza żywności

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiNoZNZJS.I10B.1724.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Technologia żywności i żywienia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Joanna Wyka

Pozostali prowadzący Joanna Wyka

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych pojęć z zakresu żywienia człowieka oraz zasad racjonalnego
żywienia, poznanie wiedzy o składnikach odżywczych i nieodżywczych występujących w produktach
spożywczych, poznanie błędów żywieniowych oraz skutków niewłaściwego żywienia. Celem ćwiczeń zdobycie
umiejętności wykonania podstawowych analiz z oceny żywności, definiowanie czynników ryzyka chorób
dietozależnych i umiejętność zaproponowania zmian żywieniowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 w stopniu zaawansowanym pojęcia z zakresu żywienia
człowieka oraz zasady racjonalnego żywienia NZ_P6S_WG09 Egzamin pisemny,

Aktywność na zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonywać analizy żywności i oznaczać składniki
pokarmowe w żywności NZ_P6S _UW05 Egzamin pisemny,

Aktywność na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej oceny racjonalności żywienia
w społeczeństwie NZ_P6S _KK01 Egzamin pisemny,

Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Konsultacje 10

Przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Przygotowanie raportu 20

Udział w egzaminie 5

Przygotowanie do ćwiczeń 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
35

ECTS
1.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Żywność, żywienie, zdrowie 2. Sytuacja żywieniowa i zdrowotna w Polsce i na
świecie 3. Podstawowe informacje na temat składników w żywności. 4. Składniki
odżywcze i nieodżywcze. 5. Białko - budowa, metabolizm, zapotrzebowanie,
występowanie w żywności. 6. Tłuszcze - budowa, metabolizm, zapotrzebowanie,
występowanie w żywności. 7. Węglowodany - budowa, metabolizm,
zapotrzebowanie, występowanie w żywności. 8. Witaminy i składniki mineralne –
rola, zapotrzebowanie, występowanie w żywności 9. Charakterystyka żywieniowa
podstawowych grup produktów spożywczych. 10. Produkty zbożowe, mleczne
–wartość odżywcza i zdrowotna 11. Owoce i warzyw, produkty mięsne - wartość
odżywcza i zdrowotna 12. Bilans energii i kontrola masy ciała. 13. Zalecenia
żywieniowe. 14. Piramida żywieniowa.

Wykład

2.

1. Wartość energetyczna żywności. Metoda Rozentala. Ocena własnych wydatków
energetycznych 2. Ocena wartości odżywczej białek. Efekt uzupełniania się białek.
Podstawy fizjologii żywienia 3. Tłuszcze. Ocena zawartości kwasów tłuszczowych
w racji pokarmowej 4. Węglowodany w żywieniu. Ocena aktywności amylazy
ślinowej. 5. Witaminy w żywności. Ocena witaminy C w produktach o różnym
stopniu przetworzenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 40%

Ćwiczenia laboratoryjne Aktywność na zajęciach 60%

Wymagania wstępne
Chemia żywności, biochemia, ogólna technologia żywności, mikrobiologia

Literatura
Obowiązkowa

Gawęcki J., Hryniewiecki L.: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu cz. I. PWN, Warszawa, 2012; 2. Hasik J.,1.
Gawęcki J.: Żywienie człowieka zdrowego i chorego cz.II. PWN, Warszawa, 2009; 3. Smolin L.A., Grosvernor M.B.:
Nutrition: Science& Aplication, John Wiley& Sons, USA 2002; 4. H. Ciborowska, A. Rudnicka.: Dietetyka. Żywienie
zdrowego i chorego człowieka, PZWL 2010;
5. Jarosz M.: Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja 2017, IŻŻ, Warszawa. 6.Peckenpaugh N i wsp.: Podstawy2.
żywienia i dietoterapia. Elsevier Urban &Partner, Warszawa, 2010. 7. Kunachowicz H i wsp. : Tabele składu i wartości
odżywczej żywności. PZWL, warszawa 2017.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

NZ_P6S _KK01
Absolwent jest gotów do wykorzystania posiadanej wiedzy i do krytycznej analizy danych w
rozwiązywaniu różnych problemów z zakresu zarządzania jakością i analizy żywności oraz do zasięgania
w tym celu opinii ekspertów

NZ_P6S _UW05 Absolwent potrafi wskazywać odpowiednie metody, techniki i technologie stosowane w produkcji i
utrwalaniu żywności

NZ_P6S_WG09 Absolwent zna i rozumie normy i zasady racjonalnego żywienia i zdrowego trybu życia różnych grup
ludności


