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Kierunek lub kierunki studiów Bezpieczeństwo żywności 
Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w 
języku angielskim 

Polityka bezpieczeństwa żywnościowego 
Policy of food safety 

Język wykładowy Polski  
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia stacjonarne pierwszego stopnia 
Rok studiów dla kierunku I 
Semestr dla kierunku 2 
Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 

1 (0,72/0,28) 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej 

Dr hab. inż. Mariusz Florek  

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców 
Zwierzęcych  

Cel modułu  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
problematyką dotyczącą produkcji i użytkowania 
żywności w skali świata jako podstawy do zapewnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego i kreowania polityki 
wyżywienia. Prezentowane są główne zadania i 
wyzwania polityki wyżywienia oraz przykładowe 
programy realizowane w wybranych krajach. 
Analizowane są priorytety w polityce bezpiecznego 
wyżywienia ludności w skali świata, kraju i 
gospodarstwa domowego. 

Wymagania wstępne i dodatkowe brak 
Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 
100 słów. 

Definicja polityki rolnej, żywnościowej, zdrowotnej, cele 
strategiczne i operatywne polityki żywnościowej. 
System gospodarki żywnościowej. Charakterystyka 
sektora rolno-spożywczego. Polityka żywnościowa UE, 
założenia WPR, FAO. Światowa produkcja żywności. 
Samowystarczalność żywnościowa. Bezpieczeństwo 
żywnościowe. Urzędowa kontrola nad jakością 
żywności. Import – eksport żywności, procesy 
globalizacji. Determinanty sposobu odżywiania się 
człowieka i spożycia żywności na świecie. Tendencje i 
perspektywy demograficzne w skali świata. Statystyka 
międzynarodowa w zakresie produkcji i użytkowania 
żywności. Współczesne trendy w konsumpcji żywności 
w skali świata. Polityka wyżywienia – doświadczenia 
wybranych państw i regionów. Wielkość i przyczyny 
głodu jawnego i ukrytego. Rola organizacji 
międzynarodowych w zwalczaniu głodu. 
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Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

wykład klasyczny, wykład konwersatoryjny, dyskusja  

 


