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Cel modułu Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie z różnymi zagrożeniami dla środowiska 

wynikającymi z produkcji na poziomie podstawowym (produkcja roślinna i 

zwierzęca) i przetwórstwa (funkcjonowania różnych sektorów przemysłu rolno-

spożywczego) oraz możliwościami ich ograniczania, magazynowania i transportu.  

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

W ramach przedmiotu omówione zostaną różne zagrożenia środowiska wynikające z 

produkcji na poziomie podstawowym (produkcja roślinna i zwierzęca), tj. erozja i 

skażenie gleb, zanieczyszczenie wód gruntowych i zbiorników wodnych oraz 

powietrza. Omówione zostaną zagrożenia wynikające z funkcjonowania różnych 

sektorów przemysłu rolno-spożywczego oraz magazynowania i transportu żywności. 

Przedstawione zostaną również  możliwościograniczania tych zagrożeń, tzn. 

zagospodarowywanie produktów ubocznych, odpadów i innymi zanieczyszczeń 

powstających w toku produkcji w różnych gałęziach przemysłu spożywczego i 

metodyneutralizacjiszkodliwych substancji. Dotyczy to głównie przemysłu 

mleczarskiego, mięsnego, owocowo-warzywnego, cukrowniczego, browarniczego, 

spirytusowego. 
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Planowane formy/ działania/ 

metody dydaktyczne 

wykłady – prelekcja, pokaz multimedialny 

ćwiczenia audytoryjne – prelekcja, pokaz multimedialny, dyskusja; 

ćwiczenia laboratoryjne – Przygotowanie i prezentacja projektów alternatywnych 

rozwiązań w wybranym dziale produkcji rolniczej oraz zagospodarowania odpadów 

w zakładzie wybranej gałęzi przemysłu rolno-spożywczego. 

 


