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Jednostka realizująca7):

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień – studia jednolite
magisterskie; rok 5

c) stacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

Semestr 10, letni

Jęz. wykładowy11):

polski i angielski

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Pełny opis przedmiotu15):

Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do pracy w charakterze państwowego lub prywatnego
weterynarii w zakresie szeroko pojętej higieny mleka. Studenci zapoznają się z aspektami higien
produkcji mleka i przetworów mlecznych, systemami zapewnienia jakości i bezpieczeństwa ż
obowiązującymi na etapie pozyskiwania i przetwarzania mleka, prawem żywnościowym, zasadami
sanitarno-weterynaryjnego, a także metodami badań i oceną mleka i produktów mlecznych.

a)
b)

wykłady;
ćwiczenia;

liczba godzin 15;
liczba godzin 15;

Wykłady są prowadzone z zastosowaniem środków audiowizualnych (prezentacje multimedialne ppt, vid
ćwiczeniach (w części teoretycznej) stosuje się prezentacje multimedialne ppt, filmy. W części pra
ćwiczeń studenci wykonują samodzielnie badania laboratoryjne mleka i przetworów mlecznyc
opracowania systemu HACCP.

Tematyka wykładów: Tendencje w produkcji mleka w kraju i na świecie; regulacja wydzielania mlek
chemiczny; czynniki wpływające na kompozycję mleka; cechy organoleptyczne mleka; niepożądane
mleka. Bioaktywne składniki mleka. Mikrobiologia mleka i przetworów mlecznych; drogi przedostaw
drobnostrojów do mleka, drobnoustroje chorobotwórcze, drobnoustroje przetrwalnikujące, bakterie sapro
bakterie psychrotrofowe (zimnotolerancyjne) i psychrofilne (zimnolubne), bakterie z rodziny Enterobacte
bakterie ciepłooporne, bakterie fermentacji mlekowej i inne drobnoustroje wykorzystywane w przetwórstwi
Aktualny stan jakości higienicznej mleka w Polsce; higiena produkcji mleka surowego; higiena obory; higie
higiena doju; postępowanie z mlekiem po doju; metody chłodzenia i przechowywanie mleka; higiena tra
Aspekty higieniczne produkcji mlecznych napojów fermentowanych i serów. Przepisy polskie i Unii Eur
dotyczące higieny mleka i przetworów mlecznych; systemy zapewnienia jakości w mleczarstwie; rola i
Inspekcji Weterynaryjnej w nadzorze nad pozyskiwaniem, transportem i przetwarzaniem mleka.

Treść ćwiczeń jest uzupełnieniem treści Wykładów. Tematyka ćwiczeń: Podstawy technologii produkc
pasteryzowanego, sterylizowanego oraz UHT. Badanie laboratoryjne mleka i przetworów mlecznych:
fizyko-chemiczne, organoleptyczne, chemiczne i mikrobiologiczne mleka. System zapewnienia bezpiec
zdrowotnego żywności (HACCP) w przetwórstwie mleka spożywczego i przetworów mlecznych, analiza z
oraz wyznaczanie krytycznych punktów kontroli (omówienie i zajęcia praktyczne).

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Mikrobiologia, Toksykologia, Higiena środków żywienia zwierząt, Choroby zwierząt gospodarskich,
zwierząt rzeźnych i mięsa, Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego.

Założenia wstępne17):
Efekty kształcenia18):

01 - opisuje i interpretuje zasady ochrony zdrowia
konsumenta przez właściwy nadzór nad produkcją
mleka i jego przetworów
02 - opisuje, interpretuje i ocenia warunki higieny i
technologii produkcji oraz bezpieczeństwa żywności, a
także posługuje się właściwymi aktami prawnymi
regulującymi nadzór weterynaryjny

03 - opisuje i wdraża procedury związane z
(Hazard Analysis and Critical Control P
Systemem Analizy Zagrożeń i Krytycznych
Kontroli
04 - ocenia jakość produktów poch
zwierzęcego
05 - pobiera, zabezpiecza i zna zasady tr
próbek oraz wykonywania standardowych
laboratoryjnych, a także prawidłowo ana
interpretuje wyniki badań laboratoryjnych
06 - potrafi współpracować z przedstawicielam

zawodów w zakresie ochrony zdrowia publiczne

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Efekty 01- 06: Pisemne kolokwium z całego materiału ćwiczeń i wykładów, z uzyskaną oceną. Do z
przedmiotu konieczne jest uzyskanie co najmniej 60% ogólnej liczby punktów.

Forma dokumentacji osiągniętych efektów Treść pytań zadanych podczas kolokwium zaliczającego z oceną – arkusze indywidualne. Dokum
kształcenia 20):
indywidualna z ćwiczeń. Wpis do systemu eHMS
Ocena kolokwium zaliczającego może zostać podniesiona za dobrze prowadzoną dokumentację ćwicz
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
za uczęszczanie na wykłady. Obowiązkowa obecność na kolokwium. Do zaliczenia przedmiotu koniec
21)
końcową :
uzyskanie co najmniej 60% ogólnej liczby punktów.
Miejsce realizacji zajęć22):

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego; sala wykładowa Wydziału Medycyny Weteryn
23)
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