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Żywność o cechach funkcjonalnych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
żywienie człowieka i dietetyka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiNoZNZDS.L10B.2921.20

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
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 45

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Omówienie produktów spożywczych zaliczanych do żywności funkcjonalnej w oparciu o dostępne dane
literaturowe odnośnie właściwości związków bioaktywnych.
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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
ma wiedzę o składnikach występujących w produktach
pochodzenia roślinnego. Ma podstawową wiedzę
na temat żywności funkcjonalnej.

NŻD6_ P6S_WG08

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja

W2
Student ma ogólną wiedzę na temat przydatności
stosowania żywności funkcjonalnej i dietetycznej
w żywieniu człowieka zdrowego i chorego

NŻD6_ P6S_WG11

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

potrafi korzystać z naukowej literatury dotyczącej
właściwości funkcjonalnych produktów. posiada
umiejętność wykorzystania w żywieniu produktów
funkcjonalnych i dietetycznych i oceny ich wartości
odżywczej.

NŻD_ P6S_UK09

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
rozumie potrzebę uczenia się i ciągłego dokształcania.
ma świadomość znaczenia społecznej roli żywienia
różnych grup społecznych z wykorzystaniem
produktów funkcjonalnych

NŻD_ P6S_KK02

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia audytoryjne 45

Konsultacje 20

Przygotowanie prezentacji/referatu 20

Przygotowanie projektu 30

Gromadzenie i studiowanie literatury 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
190

ECTS
7.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
80

ECTS
3.0
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Żywność funkcjonalna – podstawowe definicje, związki o właściwościach
funkcjonalnych.  Przegląd literatury związków bioaktywnych. Charakterystyka
żywności funkcjonalnej przeznaczonej dla wybranych grup ludności Ocena
przydatności  zywnosci finkcjonalne w żywieniu osób zdrowych. Ocena
przydatności żywności funkcjonalnej w żywieniu ludzi chorych. 

Wykład

2.

1. Omówienie rodzjów żywność funkcjonalna 2. Charakterystyka żywnosci
funkcjonalnej wzbogaconej  w witaminy. 3. Charakterustyka zywnsci wzbogacinej
w skąłdniki mineralne. 3. Charakterystyka żywności probiotycznej. 4.
Chrakterystyka prebiotyków i synbiotyków. 5. Charakterystyka żywnosic
funkconalnej wzbogaconej w WNKT. 6. Charakterystyka zywnosci funkconalnej
wzbogaconej w białka, aminokwasy i peptydy. 7. Charakterystyka
żywnościfunkcjonalnej wzbogaconej w stanole i sterole roślinne. 8.
Charakterystyka żywności funkcjonalnej wzbogaconej w błonnik pokarmowy.
Charakterystka żywnści funkcjonalnej wzbogaconej w oligosacharydy, poliole. 9.
Charkteystyka zywnosci funkcjonalnej wzbgaconej w cholinę i lecytynę. 10.
Charakterystyka  substancje fitochemicznych w żywności..

Ćwiczenia audytoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, analiza tekstów, Metoda projektów, Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Projekt 70%

Ćwiczenia audytoryjne Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Prezentacja 30%

Wymagania wstępne
Chemia żywności, żywienie człowieka I

Literatura
Obowiązkowa

Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B., Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych1.
potraw., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017

Dodatkowa

Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 20151.

https://sylabus.upwr.edu.pl/Chemia żywności, żywienie człowieka I
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

NŻD6_ P6S_WG08
Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu jakości surowców roślinnych i zwierzęcych, technologii
ich przetwarzania, technologii gastronomicznej oraz zagrożeń chemicznych, biologicznych i fizycznych
w produkcji żywności

NŻD6_ P6S_WG11 Absolwent zna i rozumie objawy i przyczyny chorób dietozależnych oraz sposoby ich leczenia chorób w
oparciu o zidywidualizowaną dietę

NŻD_ P6S_KK02 Absolwent jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu żywienia człowieka i dietetyki oraz
gastronomii w rozwiązywaniu problemów zawodowych

NŻD_ P6S_UK09
Absolwent potrafi przygotować opracowania pisemne, wystąpienia ustne dotyczące zagadnień z
zakresu żywienia człowieka i dietetyki, prezentować je i uzasadniać swoje stanowisko oraz
dokumentować działania związane z zawodem dietetyka, z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz
dostępnych warunków


