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Cel modułu 

Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i regulacjami 
prawnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa 
zdrowotnego przy produkcji żywności tradycyjnej. Zagrożeniami 
w produkcji wyrobów tradycyjnych i przepisami weterynaryjno-
sanitarnymi związanymi z produkcją żywności tradycyjnej. 
Zapoznanie się z zasadami rejestracji, pakowania i znakowania 
oraz dystrybucji produktów regionalnych i tradycyjnych w Polsce 
i UE. Uświadomienie o  znaczeniu lokalnych ras zwierząt i 
unikalnych regionów w produkcji tradycyjnych i regionalnych 
produktów żywnościowych. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

W ramach przedmiotu omówione zostaną podstawowe pojęcia i 
regulacje prawne, problemy związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa zdrowotnego przy produkcji żywności 
tradycyjnej. Zagrożenia w produkcji wyrobów tradycyjnych i 
przepisy weterynaryjno-sanitarne związane z produkcją żywności 
tradycyjnej pochodzenia zwierzęcego. Omówione zostaną zasady 
rejestracji, pakowania i znakowania oraz dystrybucji produktów 
regionalnych i tradycyjnych w Polsce i UE. Scharakteryzowane 
będą najbladziej znane produkty żywnościowe pochodzenia 
zwierzęcego wytwarzane w UE. 
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Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

wykłady – prelekcja, pokaz multimedialny 
ćwiczenia audytoryjne – prelekcja, pokaz multimedialny, 
dyskusja; 
ćwiczenia laboratoryjne – ocena sensoryczna polskich i 
europejskich produktów regionalnych, przygotowywanie i 
prezentacja wniosków rejestracyjnych dla wybranych przez 
studentów produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego. 

 


