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Cel modułu  Celem modułu jest zapoznanie studentów z 
aktualnymi zagrożeniami występującymi w 
produkcji żywności oraz ich wpływem na jakość 
zdrowotną żywności i środowisko przyrodnicze, jak 
również przedstawienie sposobów ograniczania i 
eliminacji tych zagrożeń. 

Wymagania wstępne i dodatkowe Chemia żywności, Biochemia ogólna i żywności, 
Mikrobiologia ogólna, Podstawy produkcji roślinnej, 
Podstawy produkcji zwierzęcej 

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 
100 słów. 

Definicja zagrożenia. Szczegółowa charakterystyka 
zagrożeń zdrowotnych żywności: fizycznych, 
chemicznych i biologicznych. Metody 
monitorowania zagrożeń. Sposoby ograniczania i 
eliminacji występowania tych zagrożeń. 
Najważniejsze akty prawne dotyczące 
dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w środkach 
spożywczych. Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Panel 
Naukowy ds. Zanieczyszczeń w Produkcji 
Żywności (CONTAM) – struktura i zadania. 
Zagrożenia z przemysłu a środowisko naturalne. 
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Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

wykład, ćwiczenia, dyskusja, praca w grupie 



 


