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Nazwa
modułu/przedmiotu: Higiena i toksykologia żywności Kod modułu DT.1.066

Wydział: WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Kierunek studiów: DIETETYKA

Specjalności: -9

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

Forma studiów: stacjonarne ■  niestacjonarne □

Rok studiów: Tl_, TT(—- TTj . |—- -w, |—- ,—i S em estr  l n  2 D  3 D  4 D  5 *  6 D  7 D 8 D 9 n  
ID  IIO  III*  IV  □  V  □  V I □  , m i i  i-i n  i-istudiów: 10 □  11 □  12 □

Typ modułu/przedmiotu: obowiązkowy* fakultatywny 11

Język wykładowy: polski ■ obcy □

Forma kształcenia Godziny

Wykład (W) 5

Seminarium (S) 15

Ćwiczenia (Ć)

E-wykłady (eW) -

Zajęcia praktyczne (ZP) -

Praktyki zawodowe (PZ) -

Inne: samokształcenie 15

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

1. Godziny kontaktowe 20

2. Czas pracy własnej studenta
• Samokształcenie
• Przygotowanie do zajęć i sprawdzianów

15
15

Sumary czne obciążenie pracy studenta 50

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 2

Cele kształcenia:
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami toksykologii i ekotoksykologii oraz problemem 
zanieczyszczeń żywności różnego pochodzenia i ich wpływu na zdrowie człowieka, metodami ich eliminacji oraz 
regulacjami prawnymi i organizacyjnymi służącymi zapewnieniu bezpieczeństwa żywności i żywienia. Po 
zakończeniu kształcenia w zakresie przedmiotu student powinien znać rodzaje zanieczyszczeń żywności, ich możliwe 
źródła w przebiegu procesów produkcji i przetwarzania oraz skutki zdrowotne dla organizmu człowieka, a także 
wybrane akty prawne dotyczące bezpieczeństwa żywności i zasady nowoczesnych systemów zarządzania jakością 
żywności.

mailto:Kkyka@umlub.pl
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Macierz efektów kształcenia dla modułu/przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych efektów 
kształcenia oraz formy realizacji zajęć:______________________________________________________________

Numer
efektu

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

Metody weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów 

kształcenia;

Forma zajęć 
dydaktycznych

* w pisz sym bol

WIEDZA

K_W 06 

K_W 26

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami 
toksykologii i ekotoksykologii oraz problemem 
zanieczyszczeń żywności różnego pochodzenia i ich wpływu 
na zdrowie człowieka, metodami ich eliminacji oraz 
regulacjami prawnymi i organizacyjnymi służącymi 
zapewnieniu bezpieczeństwa żywności i żywienia. Po 
zakończeniu kształcenia w zakresie przedmiotu student 
powinien znać rodzaje zanieczyszczeń żywności, ich możliwe 
źródła w przebiegu procesów produkcji i przetwarzania oraz 
skutki zdrowotne dla organizmu człowieka, a także wybrane 
akty prawne dotyczące bezpieczeństwa żywności i zasady 
nowoczesnych systemów zarządzania jakością żywności.

Egzamin pisemny 
testowy W, s

UMIEJĘTNOŚCI

K U 08
Potrafi dokonać odpowiedniej oceny i doboru surowców 

do produkcji potraw stosowanych w dietoterapii oraz 
zastosować odpowiednie techniki sporządzania potraw i 
przechowywania potraw i żywności.

Esej s

KOMPETENCJE SPOŁECZNE/POSTAWA

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTĆ
w zakresie wiedzy:
Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy)', 
Egzamin pisemny -  student generuje/rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; król 
wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /.MRQZ; test dopasowania, 
w zakresie umiejętności:
Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/; 
Realizacja zleconego zadania; Projekt; Prezentacja; 
w zakresie konmetencii społecznych:
Esej refleksyjny; Przedłużona obserwacja przez opiekuna/nauczyciela prowadź 
kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfc

>W KSZTAŁCENIA

fkie strukturyzowane pytania /.SSQZ; test 
test T/N; test uzupełniania odpowiedzi);

Mini-CEX (mini -  clinical examination);

ącego; Ocena 360° (opinie nauczycieli, 
>lio);

TRESC ZAJĘĆ:

Wykłady:
1. Podstawowe zadania higieny -  medycyny zapobiegawczej, rys historyczny.
2. Monitorowanie zanieczyszczeń żywności jako istotny element egzoprofilaktyki.
3. W pływ wybranych zanieczyszczeń żywności na zdrowie człowieka.
4. Nowoczesne metody i kierunki rozwoju w produkcji i przetwarzaniu żywności.
5. Żywienie a zdrowie człowieka w aspekcie chorób cywilizacyjnych.

Ćwiczenia:
1. Białka i ich znaczenie w technologii żywności. Główne surowce wysokobiałkowe w przemyśle spożywczym.
2. Węglowodany i ich znaczenie w technologii żywności. Charakterystyka surowców spożywczych wysoko

_______ węglowodanowych.______________________________________________________________________
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3. Tłuszcze i ich znaczenie w technologii żywności. Surowce spożywcze wysokotłuszczowe
4. Woda i jej wpływ na gospodarkę wodno-elektrolitową oraz równowagę kwasowo zasadową ustroju 

człowieka. Znaczenie jakości wody i jej dostępności w środowisku.
5. Główne procesy stosowane w technologii żywności
6 zmiany wartości odżywczej produktów spożywczych pod wpływem wybranych procesów technologicznych 

stosowanych w produkcji żywności.
7. Techniki przygotowywania posiłków.
8. Podstawowe wiadomości z zakresu toksykologii ogólnej. Ekotoksykologia.
9. Dodatki do żywności. Charakterystyka użytkowa i toksykologiczna 24 grup stosowanych dodatków do 

żywności
10 Środowiskowe i techniczne zanieczyszczenia żywności (środki ochrony roślin, związki stosowane w celu 

zwiększenia wydajności produkcji hodowlanej, metale ciężkie i pierwiastki śladowe, związki radioaktywne, 
detergenty, substancje migrujące do pożywienia z tworzyw sztucznych, azotany, azotyny, nitrozoaminy, 
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, polichlorowane węglowodory, mykotoksyny, substancje 
toksyczne powstające podczas procesów technologicznych)

11. Pakowanie żywności. Materiały stosowane do produkcji opakowań. Opakowania inteligentne i aktywne. 
Wybrane aspekty prawne stosowania opakowań do żywności.

12. Naturalne substancje nieodżywcze i toksyczne obecne w żywności. Naturalne substancje ochronne zawarte w 
żywności.

13. Higiena produkcji żywności. Kontrola procesu produkcyjnego. Mycie i dezynfekcja urządzeń, naczyń i 
opakowań. Higiena zakładów żywienia zbiorowego. Nowoczesne metody zarządzania jakością żywności 
(HACCP, GMP, GLP, QAS, normy ISO, TQM).

14. Zatrucia pokarmowe
15. GMO- znaczenie zdrowotne i żywieniowe.

Samokształcenie:

1. Metody utrwalania żywności. Niekonwencjonalne, nietypowe i skojarzone metody utrwalania żywności.
2. Żywność funkcjonalna. Żywność wygodna. Charakterystyka wybranych grup
3. Podstawowe wiadomości z zakresu ergonomii. Metody analizy ergonomicznej stanowisk pracv.
4. Wybrane aspekty prawa żywnościowego. Instytucje sprawujące nadzór nad higieną i 

bezpieczeństwem żywności w Polsce i organach Unii Europejskiej.
5. Źródła informacji toksykologicznych. Metody pozyskiwania najnowszych informacji w celu

______ samokształcenia__________________________________________________________ _______________
Literatura podstawowa, uzupełniająca:

1. Seńczuk W. „Toksykologia”, PZWL, Warszawa 2002
2. Rejmer P. „ Podstawy Ekotoksykologii” Ekoinżynieria, 1997
3. NikonorowM., Urbanek-Karłowska B. „Toksykologia żywności”, PZWL, Warszawa 1987
4. Pijanowski E. i wsp.” Ogólna technologia żywności” . WNT, Warszawa 1996
5. Świderski F. „Żywność wygodna i żywność funkcjonalna”. WNT, Warszawa 2003
6. Gertig H. „Żywność a zdrowie” . PZWL, Warszawa 1996
7. Marcinkowski J. „ Podstawy Higieny”, Yolumed Wrocław 1997

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
pracownia fizyko-chemiczna, laptop i rzutnik multimedialny, inny sprzęt komputerowy oraz stosowne 

oprogramowanie.

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
obecność na zajęciach dydaktycznych, wykonywanie zadań eksperymentalnych, pozytywne 
zaliczenie cząstkowych zaliczeń, pozytywnie zaliczone kolokwium końcowe z oceną.

Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./e-mail)
Katedra i Zakład Hieieny. Uniwersytet Medyczny. 20-080 Lublin, ul. Radziwiłłowska 11
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e-mail: katedra.higieny u umtub.pl. teł. 81 448-61-30

Imię i nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących sylabus:
DR.N.MED. ANNA PIKUŁA

Imię i nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia:
PROF DRHAB. N.MED. ANDRZEJ BORZĘCKI 
DR HAB N MED BARBARA NIERADKO-IWANICKA 
DR N.MED ANNA PIKUŁA 
DR N MED MONIKA SAŁAGA-PYLAK

Podpis Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia Podpis Dziekana
i 7 ak ła r łil  H ł2ienV

K I E R O W N I K

Data sporządzei
10.06.2019


