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TOWAROZNAWSTWO OPAKOWAŃ
COMMODITY OF PACKAKING

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Badanie wybranych właściwości opakowań metalowych i szklanych. Badanie wybranych właściwości opakowań 
z tworzyw sztucznych i papierów. Ocena jakości i trwałości produktów pakowanych aseptycznie i pakowanych w 
podwyższonym standardzie higienicznym. Pakowanie produktów spożywczych próżniowe i w modyfikowanej 
atmosferze – dobór mieszanek gazowych, sprawdzanie składu atmosfery w opakowaniu, badanie jakości i 
trwałości tak zapakowanych produktów. Ocena poprawności oznakowania opakowań produktów spożywczych. 
Wykonanie projektu opakowania wybranego produktu spożywczego.
WYKŁADY:
Funkcje i podział opakowań. Tworzywa opakowaniowe, podstawowe właściwości i formy konstrukcyjne 
opakowań z tych tworzyw. Techniki tworzenia opakowań w różnych systemach pakowania. Technologie 
pakowania: pakowanie aseptyczne, pakowanie w podwyższonym standardzie higienicznym, pakowanie 
próżniowe, pakowanie w modyfikowanej atmosferze, pakowanie aktywne i inteligentne. Zastosowanie różnych 
technik i technologii pakowania w pakowaniu produktów spożywczych. Opakowania a jakość i bezpieczeństwo 
surowców i żywności. Znakowanie opakowań produktów spożywczych. Ekologiczne aspekty stosowania 
opakowań surowców i produktów spożywczych. Zasady doboru opakowań do pakowania surowców i produktów 
spożywczych.
CEL KSZTAŁCENIA:
Przekazanie wiedzy nt. rodzajów i właściwości stosowanych w opakowalnictwie tworzyw opakowaniowych. 
Przekazanie wiedzy o technikach i technologiach pakowania produktów spożywczych. Nabycie podstawowych 
umiejętności oceny właściwości materiałów opakowaniowych. Nabycie umiejętności obsługi wybranych maszyn 
pakujących. Rozwijanie umiejętności właściwej interpretacji wyników analiz i doświadczeń.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_K01+, InzA_U08+, InzA_W01++, InzA_W03+, P1A_K02+, 

P1A_K04+, P1A_K06+, P1A_U01+, P1A_U02+, P1A_U03+, 
P1A_U11+, P1A_W01++, S1A_K02+, S1A_K03+, S1A_K04+, 
S1A_U01+, S1A_U02+, S1A_W07+,

Symbole ef. kierunkowych: K1A_K02+, K1A_K03+, K1A_K05+, K1A_U01++, K1A_U02+, 
K1A_W02++, K1A_W13+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Charakteryzuje właściwości tworzyw opakowaniowych w aspekcie ich przydatności do pakowania 
produktów spożywczych.
W2 - Definiuje i objaśnia techniki i technologie pakowania produktów spożywczych. 
W3 - Rozpoznaje i wyjaśnia poprawność informacji obecnych na opakowaniach produktów spożywczych.
Umiejętności
U1 - Obsługuje urządzenia do analizy wybranych właściwości tworzyw opakowaniowych i wybrane maszyny 
pakujące i urządzenia im towarzyszące.
U2 - Potrafi zaprojektować opakowanie (rodzaj tworzywa, technikę pakowania, oznakowanie opakowania i 
zagospodarowanie odpadów opakowaniowych) dla wybranego produktu spożywczego. 
U3 - Opracowuje matematycznie wyniki przeprowadzonych badań (podstawowe miary statystyczne, tworzenie 
tabel, wykresów, diagramów), formułuje wnioski.
Kompetencje społeczne
K1 - Dyskutuje nt. opakowalnictwa produktów spożywczych.
K2 - Ma świadomość znaczenia społecznej i zawodowej odpowiedzialności za wpływ opakowania żywności na 
jej jakość, trwałość i bezpieczeństwo.
K3 - Organizuje podział pracy na stanowisku badawczym, współpracuje z kolegami z zespołu badawczego przy 
sporządzaniu sprawozdania oraz świadomie ocenia wkład własnej pracy w całość opracowywanego zadania 
badawczego.

LITERATURA PODSTAWOWA
Panfil-Kuncewicz H., A. Kuncewicz, M. Juśkiewicz , 2012r., "Wybrane zagadnienia z opakowalnictwa żywności", 
wyd. Wydawnictwo UWM
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Przedmiot/moduł:
Towaroznawstwo opakowań
Obszar kształcenia:
Obszar nauk przyrodniczych, Obszar nauk 
społecznych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: B - przedmioty 

kierunkowe
Kod ECTS: 13019-1-B
Kierunek studiów: Towaroznawstwo

Specjalność: Towaroznawstwo

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Pierwszego stopnia/ 

inzynierskie
Rok/semestr: 2 / 4

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia: 30, 
Wykład: 30

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia(K1, K2, K3, U1, U2, U3) : 
Ćwiczenia laboratoryjne - Badanie materiałów 
i opakowań. Ocena poprawności 
oznakowania opakowań. Ocena metod 
pakowania. Ćwiczenia projektowe - 
Wykonanie projektu opakowania wybranego 
produktu spożywczego, Wykład(W1, W2, 
W3) : Wykład informacyjny z prezentacją 
multimedialną.

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA: Projekt - Zaprojektowanie 
opakowania dla wskazanego produktu 
żywnościowego uwzględniając wszystkie 
aspekty zdobytej wiedzy. Stanowi ok. 14% 
oceny końcowej. (U2, W1, W2, 
W3) ;ĆWICZENIA: Sprawdzian pisemny - 
Opakowania metalowe. 50% oceny: 4 pytania 
oceniane 0,25 pkt/pytanie, zaliczenie od 60%; 
50% oceny: sprawozdanie, wraz z dyskusją. 
Stanowi ok. 14% oceny końcowej.(K1, K2, 
K3, U1, U2, U3, W1, W2, W3) ;ĆWICZENIA: 
Sprawdzian pisemny - Opakowania szklane. 
50% oceny - 4 pytania, oceniane 0,25 pkt/
pytanie, zaliczenie od 60%; 50% oceny - 
sprawozdanie, wraz z dyskusją. Stanowi ok. 
14% oceny końcowej.(K1, K2, K3, U1, U2, 
U3, W1, W2, W3) ;ĆWICZENIA: Sprawdzian 
pisemny - Opakowania z tworzyw 
sztucznych. 50% oceny: 4 pytania oceniane 
0,25 pkt/pytanie, zaliczenie od 60%; 50% 
oceny: sprawozdanie, wraz z dyskusją. 
Stanowi ok. 14% oceny końcowej. (K1, K2, 
K3, U1, U2, U3, W1, W2, W3) ;ĆWICZENIA: 
Sprawdzian pisemny - Opakowania z 
wytworów papierniczych. 50% oceny: 4 
pytania oceniane 0,25 pkt/pytanie, zaliczenie 
od 60%; 50% oceny: sprawozdanie, wraz z 
dyskusją. Stanowi ok. 14% oceny końcowej. 
(K1, K2, K3, U1, U2, U3, W1, W2, 
W3) ;ĆWICZENIA: Sprawdzian pisemny - 
Metody i techniki pakowania żywności. 50% 
oceny: 4 pytania oceniane 0,25 pkt/pytanie, 
zaliczenie od 60%; 50% oceny: 
sprawozdanie, wraz z dyskusją. Stanowi ok. 
14% oceny końcowej. (K1, K2, K3, U1, U2, 
U3, W1, W2, W3) ;ĆWICZENIA: Sprawdzian 
pisemny - Ocena poprawności oznakowania 
opakowań produktów spożywczych. 50% 
oceny: 4 pytania oceniane 0,25 pkt/pytanie, 
zaliczenie od 60%; 50% oceny: 
sprawozdanie, wraz z dyskusją. Stanowi ok. 
14% oceny końcowej (K1, K2, K3, U1, U2, 
U3, W1, W2, W3) ;WYKŁAD: Egzamin 
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Hales, 1999r., "Opakowanie jako instrument marketingu", wyd. PWE Warszawa, 7) M. Lisińska-Kuśnierz, M. 
Ucherek, 2004r., "Podstawy opakowalnictwa towarów", wyd. AE Kraków, 8) Pod red. M. Lisińskiej-Kuśnierz, 
2005r., "Badanie i ocena jakości materiałów opakowaniowych i opakowań jednostkowych", wyd. AE Kraków, 9) 
Pisma branżowe: "Opakowanie", "Przemysł spożywczy" i inne

pisemny - Test dopasowania odpowiedzi, test 
wielokrotnego wyboru lub ustrukturyzowane 
pytania: 10-30 pytań z treści 
wykładowych,ocena punktowa 1 pkt/pytanie - 
zaliczenie od 60%. Stanowi 100% oceny 
końcowej. (W1, W2, W3)

Liczba pkt. ECTS: 6
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
ogólna technologia żywności, podstawy 
towaroznawstwa, metody bad. surowców i 
prod. spoż.
Wymagania wstępne:
ogólne wiadomości z zakresu technologii 
żywności i towaroznawstwa żywności

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr inż. Marek Juśkiewicz,

Osoby prowadzące przedmiot:

dr inż. Marek Juśkiewicz,

Uwagi dodatkowe:
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B
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COMMODITY OF PACKAKING

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia 30 godz.

- udział w: wykład 30 godz.

- konsultacje 0 godz.
60 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- - przygotowanie do egzaminu - przygotowanie do pisemnych sprawdzianów - przygotowanie do praktycznej 
realizacji ćwiczeń - przygotowanie sprawozdań z realizacji ćwiczeń

52,5 godz.

52,5 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 112,5 h : 25 h/ECTS = 4,50 ECTS
średnio: 6 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 2,40 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 3,60 punktów 

ECTS,


	- Przygotowanie do egzaminu
- Przygotowanie do pisemnych sprawdzianów
- Przygotowanie do praktycznej realizacji ćwiczeń
- Przygotowanie sprawozdań z realizacji ćwiczeń

