
 

 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 
Wydział Nauk o Zdrowiu cykl 17-18 

Kierunek DIETETYKA 

Profil kształcenia   x ogólnoakademicki      praktyczny   □ inny jaki………………………………………. 

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 
Zakład Zdrowia Publicznego 

Kontakt (tel./email): (85) 686 50 55 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Dominik Maślach 

Osoba(y) prowadząca(e) dr n. med. Angelika Charkiewicz 

Przedmioty wprowadzające wraz z 

wymaganiami wstępnymi 

Edukacja żywieniowa, Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia, Analiza i ocena jakości żywności, Higiena, toksykologia i 

bezpieczeństwo żywności, Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwa, Organizacja pracy 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)  □   II stopnia (magisterskie) ■ 

 

Rodzaj studiów:  stacjonarne  ■   niestacjonarne □ 

Rok studiów I  □     II   ■           Semestr studiów: 1      □   2  □     3   ■   4  □   

Nazwa modułu/przedmiotu:  Ustawodawstwo żywnościowo – żywieniowe  

i polityka wyżywienia 

ECTS 

1 

Kod modułu D-2-S-A-

USTAW.ŻYWN. 

ŻYW. POL. WYŻ. 

Typ modułu/ przedmiotu:  Obowiązkowy ■    fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  Kształcenia ogólnego      podstawowy       ■    kierunkowy/profilowy        □ inny…………………………………□ 

Język wykładowy:  polski   ■     obcy   □ 

Miejsce realizacji : 

 

ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH Nie dotyczy 

PRAKTYK ZAWODOWYCH Nie dotyczy 

FORMA KSZTAŁCENIA 
 

Liczba godzin  

Wykład  15 

Seminarium  10 

Samokształcenie  15 

RAZEM  40 



 

 

 

Opis 

przedmiotu: 
 

Założenia i cel 

przedmiotu: 

Osiągniecie przez studenta wszystkich przedmiotowych efektów kształcenia. Przedmiot kończy się pisemnym zaliczeniem. 

Metody dydaktyczne Wykład, dyskusja, obserwacja, seminarium, opis przypadku 

 

Narzędzia 

dydaktyczne 

rzutnik multimedialny  

 

MACIERZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA MODUŁU /PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA,  

METOD WERYFIKACJI ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ. 

 

Symbol i numer 

przedmiotowego 

efektu 

kształcenia  

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:  Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Metody weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

kształcenia:  

Forma zajęć 

dydaktycznych* 

wpisz symbol 

   Formujące 

*** 

Podsumowujące

** 

 

WIEDZA 

 

P_W01 Zna  metody produkcji, przechowywania i analizy jakości 

poszczególnych grup produktów spożywczych i rozumie ich znaczenie. 

K_W06 Bieżąca 

informacja 

zwrotna 

Test W, S 

P_W02 Zna podstawowe założenia i zadania zdrowia publicznego. Społeczne i 

ekonomiczne uwarunkowania zdrowia oraz założenia i programy 

promocji zdrowia w Polsce. Zna wzajemne relacje między żywnością, 

żywieniem a zdrowiem i potrafi je wykorzystać w praktyce. Posiada 

wiedzę dotyczącą podstaw medycyny katastrof i sposobów postępowania 

w przypadku zdarzeń mnogich i masowych zagrożeń środowiskowych. 

K_W13 

 

 

 

 

 

K_W16 

 

K_W17 

 

K_W18 

 

Bieżąca 

informacja 

zwrotna 

Test W, S 

P_W03 Zna polskie i europejskie ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe. Bieżąca 

informacja 

zwrotna 

Test W 

P_W04 Zna przepisy dotyczące urzędowej kontroli żywności i przestrzega ich w 

pracy zawodowej. 

Bieżąca 

informacja 

zwrotna 

Test W 

P_W05 Zna zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i przestrzega ich w pracy 

zawodowej. 

Ocena 

aktywności 

studenta w 

czasie zajęć  

Test 

dopasowania; 
Realizacja 

zleconego zadania 

W 



 

P_W06 Zna System Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli oraz ich 

znaczenie w podnoszeniu jakości produkcji żywności. 

 

 

K_W19 

Ocena 

aktywności 

studenta w 

czasie zajęć  

Test 

dopasowania; 
Realizacja 

zleconego zadania  

W 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

P_U01 W pracy zawodowej wykorzystuje wiedzę z dziedziny towaroznawstwa, 

jakości i  bezpieczeństwa  żywności. 

K_U15 Obserwacja 

pracy na 

saminariach; 

Projekt, 

prezentacja 

Ocena wykonanego 

ćwiczenia 

S 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY 

 

P_K01 Posiada świadomość ograniczeń swojej wiedzy i umiejętności. Wie 

kiedy skorzystać z porady innego specjalisty. 

K_K01 Obserwacja 

pracy na 

seminariach 

Dyskusja w trakcie 

ćwiczeń 

 

S 

P_K02 Potrafi kierować zespołem i współpracować  z przedstawicielami innych 

zawodów medycznych i pracownikami administracji ochrony zdrowia w 

celu prowadzenia  edukacji żywieniowej i profilaktyki chorób 

żywieniowo-zależnych w społeczności lokalnej. 

K_K03  Przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego  

 

S 

* FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  

W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning; ZP- zajęcia praktyczne; PZ- praktyka zawodowa;  

METODY WERYFIKACJI OSIĄGNĘCIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

**przykłady metod PODSUMOWUJĄCYCH  

metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy:  
Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy)  

Egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi 

/MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi)  

Egzamin z otwartą książką  

Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie umiejętności:  
Egzamin praktyczny  

Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/ - egzamin zorganizowany w postaci stacji z określonym zadaniem do wykonania /stacje z chorym lub bez chorego, z 

materiałem klinicznym lub bez niego, z symulatorem, z fantomem, pojedyncze lub sparowane, z obecnością dodatkowego personelu, wypoczynkowe/  

Mini-CEX (mini – clinical examination)  

Realizacja zleconego zadania  

Projekt, prezentacja  

Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych / postaw:  



 

Esej refleksyjny  

Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego  

Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników)  

Samoocena ( w tym portfolio) 

***PRZYKŁADY METOD FORMUJĄCYCH 

Obserwacja pracy studenta 

Test wstępny 

Bieżąca informacja zwrotna 

Ocena aktywności studenta w czasie zajęć 

Obserwacja pracy na ćwiczeniach 

Zaliczenie poszczególnych czynności 

Zaliczenie każdego ćwiczenia 

Kolokwium praktyczne ocena w systemie punktowym 

Ocena przygotowania do zajęć 

Dyskusja w czasie ćwiczeń 

Wejściówki na ćwiczeniach 

Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń 

Zaliczenia cząstkowe 

Ocena wyciąganych wniosków z eksperymentów 

Zaliczenie wstępne 

Opis przypadku 

Próba pracy 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA (BILANS PUNKTÓW ECTS)  

 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.)  

Obciążenie studenta (h)  

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)  

Udział w wykładach (wg planu studiów) 15 

Udział w ćwiczeniach(wg planu studiów)  

Udział w seminariach (wg planu studiów) 10 

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami  

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (zajęcia praktyczne) 

(wg planu studiów) 
 

Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta) 15 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Samodzielne przygotowanie do seminariów  

Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, samokształcenia itd……………………………….  



 

Przygotowanie do zajęć praktycznych  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)  

Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia  i udział w egzaminie  

Sumaryczne obciążenie pracy studenta  

                                                                                                                                                    Godziny ogółem 

40 

Punkty ECTS za moduł/przedmiotu  1 

 

TREŚĆ PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ: 

 

 Liczba godzin 

 

WYKŁADY 1. Polskie i europejskie prawo żywnościowe. 3 

2. Prawo żywnościowe jako gwarant bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia konsumenta. 3 

3. Kodeks żywnościowy. Nadzór i kontrola urzędowa żywności. 3 

4. System Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP). System Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP). 3 

5. Żywność ekologiczna. Obowiązki producenta żywności. 3 

SEMINARIA 1. Prawa konsumenta na polskim rynku. 2 

2. Reklama żywności i napojów alkoholowych w Polsce i Unii Europejskiej. 2 

3. Suplementy żywności.  2 

4. Grupy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 2 

5. Opakowania żywności zgodne z przepisami prawnymi w Unii Europejskiej. 2 

SAMOKSZTAŁCEN

IE 

1. Przygotowanie do seminarium. 2 

 2. Przygotowanie do zaliczenia. 2 

 3. Przygotowanie projektu. 1 

LITERATURA   

 

PODSTAWOWA - Gertig H., Duda G. Żywność a zdrowie i prawo. Wyd. PZWL Warszawa 2004. 

- Paździoch S. Prawo zdrowia publicznego. Zarys problematyki. Kraków 2004. 

- Nowicka E., Cebula P. Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie. Zakamycze 2005. 

- Olczyk M. Sprzedaż konsumencka. Warszawa 2006. 

- Ustawa z dn 25 sierpnia 2006 r. o Bezpieczeństwie żywności i żywienia. z późn. zm. 

 

 

UZUPEŁNIAJĄCA 

 

Akty prawne regulujące problematykę żywności, w szczególności: 

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państowowej Inspekcji Sanitarnej. 

- Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 z dn. 28.I.2002 r. Ustanawiające ogólne zasady prawa żywnościowego. 

- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  

(Dz.U. Nr 173, poz.1807).  

- Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej  

(Dz.U Nr 101, poz.1178 z późn. zm.) 



 

- Rozporządzenie nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w Sprawie higieny środków spożywczych. 

- Rozporządzenie nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym Szczególne przepisy dotyczące higieny w 

odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. 

- Ustawę z 11 maja 2001 r. o Warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. z 2001 r. nr 63, poz. 634 z późn. zm.). 

 

KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

(opisowe, procentowe, punktowe, inne ……………………..formy oceny do wyboru przez wykładowcę) 

 

EFEKTY 

KSZTAŁCENIA 

NA 60% NA 70% NA 80% NA 90% 

 

NA 100%  

osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

kształcenia oceniono 

systemem punktowym 

24 pkt 28 pkt 32 pkt 36 pkt 40 pkt 

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:  
Dopuszczenie do końcowego egzaminu lub zaliczenia końcowego przedmiotu wymaga zaliczenia wszystkich efektów kształcenia w ramach przewidywanych form zajęć przedmiotu. 

Test wiedzy: max 26 pkt 

Ćwiczenia: max 14 pkt do zdobycia przez studenta  

(zdobycie nie mniej niż 8 punktów z ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do testu) 

Razem: 40 pkt 

OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I  

□  pozytywny wynik końcowego egzaminu 

□  egzamin teoretyczny pisemny 

□  egzamin teoretyczny ustny 

□   egzamin praktyczny 

■ zaliczenie 

 

Data opracowania programu: 10.09.2018    

 

Program opracował: dr Angelika Charkiewicz 

 


