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RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY 
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta) 

Forma studiów: stacjonarne  Forma studiów: niestacjonarne  

 wykłady 30  wykłady - 

 ćwiczenia 15  ćwiczenia  - 

 inne z udziałem nauczyciela   5  egzamin - 

 praca własna studenta 25 - konsultacje  - 

  -  praca własna studenta - 

Łączna liczba godzin: 75 Łączna liczba godzin: - 

CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi autentyczności i 
pochodzenia żywności oraz metodami badania jej zafałszowań 

METODY DYDAKTYCZNE 
Wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, praca indywidualna, konsultacje 

EFEKTY KSZTAŁCENIA
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E1. Rozumie ryzyko zdrowotne związane z chemicznym  i mikrobiologicznym 
zanieczyszczeniem żywności i zna sposoby oceny autentyczności żywności 
E2. Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii analitycznej, w tym szczególnie w 
rozwiązywaniu złożonych zadań związanych z oceną autentyczności żywności i jej 
zafałszowań 
E3. Potrafi wskazać uwarunkowania prawne i etyczne mające zastosowanie w kontekście 
badawczym jak i laboratoryjnym 
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E4. Potrafi pozyskiwać informacje naukowe z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także 
w języku angielskim; dokonuje ich interpretacji i formułuje wnioski.  
E5. Potrafi wykorzystać metody analityczne do formułowania i rozwiązywania zadań 
badawczych i inżynieryjnych w zakresie autentyczności żywności 
E6. Samodzielnie wykonuje określone zadania badawcze w zakresie analizy żywności, 
stosuje podstawowe i zaawansowane metody statystyczne w zakresie planowania 
eksperymentów oraz opracowania wyników badań przedstawia pisemną rozprawę na temat 
badanego problemu  
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E7. Śledzi i przyswaja nowości w zakresie analityki żywności, oceny jej autentyczności, które 

zapewniają ciągłą poprawę specjalistycznej wiedzy. 

E8. Ma świadomość znaczenia autentyczności i pochodzenia żywności oraz znaczenia 

zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości.  

E9. Korzysta wyłącznie z obiektywnych źródeł informacji naukowej krytycznie oceniając jej 

wyniki przy rozstrzyganiu i opiniowaniu problemów z interpretacją wyników analitycznych  

AN2A_K01  

AN2A_K04  

AN2A_K07  

  



Metody weryfikacji efektów kształcenia 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie wykonania zadania, interpretacji uzyskanych wyników i 
wykonania projektu dotyczącego propozycji możliwie najlepszej metody oznaczania wybranej 
przez siebie substancji.  
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin jest pisemny, w postaci 
testu jedno- i wielokrotnego wyboru oraz opisów określonych zagadnień; obejmuje materiał 
wykładowy i ćwiczeniowy. 

Numery 
efektów 

 
E1 - E9 

TREŚCI KSZTAŁCENIA 
Tematy wykładów 
Autentyczność i identyfikowalność żywności w świetle przepisów prawa  
Instytucje wykonujące zadania z zakresu kontroli żywności w Polsce i ich podział kompetencyjny 
Jakość żywności – ocena pośrednia i bezpośrednia 
Techniki spektroskopowe, spektralne i fluorescencyjne w analizie autentyczności żywności 
Chiralność i oryginalność żywności. Zastosowania analizy związków zapachowych do oceny autentyczności 
wybranych produktów spożywczych 
Autentyczność surowca mięsnego, produktów mięsnych i rybnych 
Autentyczność i pochodzenie jaj  
Ocena autentyczności i pochodzenia miodu 
Autentyczność tłuszczu mlecznego i kakaowego 
Zafałszowania olejów 
Zafałszowania produktów zbożowych i możliwości ich detekcji 
Jakość i autentyczność soków owocowych i warzywnych 
Analiza autentyczności napojów alkoholowych 
Autentyczność i identyfikowalność żywności bezglutenowej  
Surowce modyfikowane genetycznie w produkcji żywności i możliwości ich detekcji 
Tematy ćwiczeń 
Elektroforetyczna identyfikacja białek mięsa 
Analiza spektralna żywności 
Techniki spektroskopii masy w analizie autentyczności żywności 

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu 
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń i  zdanie testu z pytaniami otwartymi i 
opisami określonych zagadnień 

Procentowy 
udział w 
końcowej 
ocenie:  
egzamin 
100% 
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