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Dobre praktyki w łańcuchu produkcji żywności
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.0504.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

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

Anna Salejda

Pozostali prowadzący Anna Salejda

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 10

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student poznaje kluczowe ogniwa łańcucha produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

C2 Zapoznanie studentów z obszarami działania dobrych praktyk stosowanych w branży spożywczej.

C3 Zapoznanie studentów z zasadami opracowania kodeksu dobrych praktyk
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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
w zaawansowanym stopniu zagadnienia dotyczące
wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia dobrych
praktyk stosowanych w łańcuchu produkcji żywności

NZ_P6S_WG07
Zaliczenie pisemne,
Projekt, Aktywność na
zajęciach, Studium
przypadku

W2

w zaawansowanym stopniu zagrożenia pochodzenia
chemicznego, biologicznego i fizycznego podczas
wytwarzania, przetwarzania i przechowywania
surowców i produktów spożywczych, oceniając ich
wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności.

NZ_P6S_WG06
Zaliczenie pisemne,
Projekt, Aktywność na
zajęciach, Studium
przypadku

Umiejętności – Student potrafi:

U1
przygotowywać i opracowywać prace pisemne
i wystąpienia ustne dotyczące zagadnień z zakresu
zarządzania jakością oraz posiada umiejętność
uzasadnienia swojego stanowiska

NZ_P6S _UK11 Projekt, Prezentacja

U2 planować i organizować prace własną oraz zespołową
i współdziałać w grupie NZ_P6S _UO13 Obserwacja pracy

studenta, Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wykazania aktywnej postawy w rozwiązywaniu
problemów związanych z zarządzaniem jakością
i bezpieczeństwem żywności

NZ_P6S _KO03
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

K2
wykorzystania posiadanej wiedzy i do krytycznej
analizy danych w rozwiązywaniu różnych problemów
z zakresu zarządzania jakością oraz do zasięgania
w tym celu opinii ekspertów

NZ_P6S _KK01
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 20

Ćwiczenia laboratoryjne 10

Konsultacje 2

Udział w egzaminie 2

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 5

Przygotowanie prezentacji/referatu 6

Przygotowanie projektu 6

Przygotowanie do zajęć 4
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
34

ECTS
1.2

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Łańcuch produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
2. Jakość żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
3. Higiena produkcji żywności, kategorie i przykłady zagrożeń żywności.
4. Wytyczne prawa żywnościowego dotyczące bezpieczeństwa żywności.
5. Zasady dobrych praktyk rolniczych w kontekście produkcji bezpiecznej
żywności.
6. Program warunków wstępnych – dobra praktyka produkcyjna/higieniczna
(GMP/GHP)
7. Elementy praktycznego wdrażania systemu GMP/GHP
8. Zasady dobrej praktyki laboratoryjnej w badaniach dotyczących żywności.
9. Przykłady innych dobrych praktyk w produkcji i obrocie żywnością.
10. Urzędowy nadzór nad żywnością.

Wykład

2.

1. Łańcuch produkcji żywności – analiza przypadków

2. Tworzenie modeli procesów w systemach zapewnienia jakości.

3. Składowe jakości – analiza przypadków

4, 5. Opracowanie standardów dobrych praktyk rolniczych

6. Opracowanie standardów dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej – kodeks

7. Opracowanie standardów dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej –
procedury i instrukcje.

8, 9. Opracowanie standardów dobrej praktyki laboratoryjnej.

10. Omówienie projektów.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Metoda problemowa, Metoda projektów, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach,
Prezentacja, Studium przypadku 50%
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Wymagania wstępne
Podstawy z zakresu zarządzania jakością, technologii surowców zwierzęcych i roślinnych.

Literatura
Obowiązkowa

Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. PWN Warszawa, 20131.
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Praca zb. pod red. T. Trziszki. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego2.
we Wrocławiu, 2009
Kowalczyk S.: Bezpieczeństwo i jakość żywności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 20163.
Jackiewicz B.: Poradnik opracowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP)4.
z przykładowo wypełnioną dokumentacją. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk, 2013

Dodatkowa

Wiśniewska M.: GlobalGAP: podstawy, wymagania, wdrażanie i kontrola. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr,1.
Gdańsk, 2011
Czasopisma: ABC Jakości; Problemy Jakości2.
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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 _KO03 Absolwent jest gotów do wykazania aktywnej postawy w rozwiązywaniu problemów związanych z
zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem żywności

NZ_P6S _UK11
Absolwent potrafi przygotowywać i opracowywać prace pisemne i wystąpienia ustne dotyczące zagadnień
z zakresu zarządzania jakością i analizy żywności oraz posiada umiejętność uzasadnienia swojego
stanowiska

NZ_P6S _UO13 Absolwent potrafi planować i organizować prace własną oraz zespołową i współdziałać w grupie

NZ_P6S_WG06
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagrożenia pochodzenia chemicznego, biologicznego
i fizycznego podczas wytwarzania, przetwarzania i przechowywania surowców i produktów spożywczych,
oceniając ich wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności.

NZ_P6S_WG07
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia dotyczące wdrażania, funkcjonowania i
doskonalenia systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, zasady akredytacji i
certyfikacji systemów zarządzania jakością i nadawania znaków towarowych


