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TRENDY I INNOWACJE W OPAKOWALNICTWIE I PRZECHOWALNICTWIE 
SUROWCÓW I ŻYWNOŚCI

 

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Innowacyjność w materiałach opakowaniowych, opakowaniach i technikach pakowania. Ocena poprawności 
oznakowania opakowań żywności według obowiązujących przepisów. Nowoczesne techniki i technologie 
magazynowania surowców i żywności.
WYKŁADY:
Tworzywa opakowaniowe, podstawowe właściwości i formy konstrukcyjne opakowań z tych tworzyw, kierunki 
zastosowania do pakowania i przechowywania żywności. Postęp techniczno-technologiczny w materiałach 
opakowaniowych i formach konstrukcyjnych opakowań. Techniki i technologie przedłużania trwałości i 
bezpieczeństwa żywności, w tym metody niekonwencjonalne i nowoczesne metody pakowania żywności. 
Opakowania aktywne i inteligentne. Znakowanie opakowań produktów spożywczych. Postęp w technice i 
technologii magazynowania surowców i żywności.
CEL KSZTAŁCENIA:
Pozyskanie wiedzy nt. opakowalnictwa i przechowalnictwa żywności oraz trendów rozwojowych w tym zakresie 
w Polsce i na świecie, w tym roli tych ważnych etapów procesów technologicznych w szeroko rozumianych 
dążeniach do zapewnienia najwyższej jakości żywności. Przybliżenie zagadnień związanych z działaniami 
innowacyjnymi w pakowaniu i przechowalnictwie żywności, uwzględniającymi działania proekologiczne. 
Zapoznanie z najnowszymi rozwiązaniami techniczno-technologicznymi pakowania i przechowywania 
zapewniającymi jakość i bezpieczeństwo zdrowotne produktów spożywczych. Nabycie wiedzy nt. 
towaroznawczych aspektów prawidłowego znakowania produktów spożywczych.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzP_K01++, InzP_K02++, InzP_U06+++, InzP_U08+++, 

InzP_U12++, InzP_W02+, R1P_K04+++, R1P_K08+, R1P_U06++
+, R1P_U08++, R1P_U09++, R1P_W03++, R1P_W05+, 
S1P_K07+,

Symbole ef. kierunkowych: K1_K05+, K1_K09+, K1_K10+, K1_K11++, K1_U05+++, 
K1_U09++, K1_W02++, K1_W05+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Definiuje i objaśnia techniki i technologie pakowania produktów spożywczych.
W2 - Definiuje i objaśnia techniki i technologie przechowywania surowców i produktów żywnościowych.
W3 - Rozpoznaje i wyjaśnia nowe trendy w pakowaniu, znakowaniu i przechowalnictwie żywności.
Umiejętności
U1 - Potrafi dobrać opakowanie (rodzaj tworzywa, technikę pakowania, sposób znakowania, sposób 
zagospodarowania zużytych materiałów opakowaniowych) do surowców oraz wybranych grup asortymentowych 
produktów spożywczych.
U2 - Potrafi określić warunki przechowywania różnych grup surowców oraz produktów żywnościowych.
U3 - Obsługuje wybrane urządzenia do pakowania surowców i produktów żywnościowych oraz potrafi 
analizować właściwości opakowań i materiałów.
Kompetencje społeczne
K1 - Dyskutuje nt. pakowania i przechowywania surowców i produktów żywnościowych.
K2 - Ma świadomość nt. skutków niewłaściwego przechowywania surowców i produktów żywnościowych.
K3 - Organizuje pracę na stanowiskach doświadczalnych i badawczych, współpracuje z zespołem przy 
sporządzaniu materiałów dotyczących realizowanych zadań praktycznych i badawczych.

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Red. N. Farmer, 2016r., "Innowacje w opakowaniach żywności i napojów. Rynki, materiały, technologie" PWN 
Warszawa, 2) H. Panfil-Kuncewicz, A. Kuncewicz, M. Juśkiewicz, 2012r., "Wybrane zagadnienia z 
opakowalnictwa żywności", wyd. Wydawnictwo UWM w Olsztynie, 3) Red. M. Zina, 2008r., "Utrwalanie i 
przechowywanie żywności", wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 4) Z. Dudziński, M. Kizyn, 2002r., 
"Vademecum gospodarki magazynowej", wyd. Wydawnictwo ODDK Gdańsk, 5) Z. Dudziński, M. Kizyn, 2006r., 
"Poradnik magazyniera", wyd. Wydawnictwo PWE Warszawa
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) red. B. Czerniawskiego i J. Michniewicz, 1998r., "Opakowania żywności", wyd. Wydawnictwo Agro Food 
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Logistyka Poznań, t. II, 3) D. Kołżyn-Krajewska, T. Sikora, 2004r., "Towaroznawstwo żywności", wyd. 
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Przedmiot/moduł:
Trendy i innowacje w opakowalnictwie i 
przechowalnictwie surowców i żywności
Obszar kształcenia:
Obszar nauk społecznych, Obszar nauk 
rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: B - przedmioty 

kierunkowe
Kod ECTS: 01980-1-B
Kierunek studiów: Broker innowacji w 

przemyśle 
spożywczym

Specjalność: Broker innowacji w 
przemyśle spożywczym

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

inzynierskie
Rok/semestr: 2 / 4

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia: 30, 
Wykład: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia(K1, K2, K3, U1, U2, U3) : 
Ćwiczenia laboratoryjne: ocena poprawności 
znakowania opakowań żywności wg aktualnie 
obowiązujących przepisów. Ćwiczenia 
audytoryjne: prezentacja innowacyjnych 
rozwiązań dotyczących opakowań do 
żywności. Ćwiczenia terenowe - w zakładach 
stosujących innowacyjne technologie 
pakowania i przechowywania. Praca 
kontrolna., Wykład(K1, W1, W2, W3) : 
Wykład informacyjny z prezentacją 
multimedialną.

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA: Praca kontrolna - Innowacyjne 
opakowania żywności. Stanowi 12,5% oceny 
końcowej.(U1, W1, W2, W3) ;ĆWICZENIA: 
Sprawozdanie - Wykonanie sprawozdania z 
zajęć terenowych. Stanowi 12,5% oceny 
końcowej.(K1, K2, K3, U1, U2, U3, W1, W2, 
W3) ;ĆWICZENIA: Sprawozdanie - 
Wykonanie sprawozdania z ćwiczeń 
laboratoryjnych. Stanowi 12,5% oceny 
końcowej. (K1, K2, K3, U1, U2, U3, W1, W2, 
W3) ;ĆWICZENIA: Prezentacja - Prezentacja 
innowacyjnych rozwiązań dotyczących 
opakowań do żywności. Stanowi 12,5% 
oceny końcowej.(U1, U2, U3, W1, W2, 
W3) ;WYKŁAD: Kolokwium pisemne - 
Zaliczenie treści wykładowych - 10 pytań 
otwartych - 1pkt/pytanie - zaliczenie od 60%. 
Stanowi 50% oceny końcowej. (W1, W2, W3)

Liczba pkt. ECTS: 3
Język wykładowy:
Przedmioty wprowadzające:
wprowadzenie do technologii i biotechnologii 
żywności, mikrobiologia żywności i środowiska 
produkcji, maszyny i urządzenia przemysłu 
spożywczego
Wymagania wstępne:
ogólne wiadomości z zakresu technologii 
żywności

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością ,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01980-1-B
ECTS:3
CYKL: 2016L

TRENDY I INNOWACJE W OPAKOWALNICTWIE I 
PRZECHOWALNICTWIE SUROWCÓW I ŻYWNOŚCI

 

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia 30 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 2 godz.
47 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- - przygotowanie do zaliczeń pisemnych z treści wykładowych - przygotowanie do praktycznej realizacji ćwiczeń 
- przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń - przygotowanie pracy kontrolnej

28 godz.

28 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 75 h : 25 h/ECTS = 3,00 ECTS
średnio: 3 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,88 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 1,12 punktów 

ECTS,


	- przygotowanie do zaliczeń pisemnych z treści wykładowych
- przygotowanie do praktycznej realizacji ćwiczeń
- przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń
- przygotowanie pracy kontrolnej

