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Opis modułu kształcenia / przedmiotu  (sylabus) 

Rok akademicki:  Grupa przedmiotów:
  

Numer katalogowy:
 

 

 

Nazwa przedmiotu1):   Odżywianie funkcjonalne ECTS 2) 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski
3)
:  Functional nutrition 

Kierunek studiów
4)
:  Bioinżynieria zwierząt 

Koordynator przedmiotu
5)
:  Dr inż. Magdalena Matusiewicz 

Prowadzący zajęcia
6)
:  

Dr inż. Magdalena Matusiewicz; dr inż. Marlena Zielińska-Górska; pracownicy i doktoranci Katedry Żywienia i 
Biotechnologii Zwierząt 

Jednostka realizująca
7)
: Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

8)
:
  

Status przedmiotu
9)
:  a) przedmiot kierunkowy  b) stopień II rok 2 c) stacjonarne 

Cykl dydaktyczny
10)

:  Semestr letni Jęz. wykładowy
11)

: polski  

Założenia i cele przedmiotu
12)

: 

Pogłębienie wiedzy dotyczącej specyfiki odżywiania funkcjonalnego, zaburzeń występujących we 
współczesnych schorzeniach dietozależnych oraz potrzeb żywieniowych. Kształtowanie umiejętności oceny 
możliwości prewencji i zwalczania chronicznych chorób dietozależnych z zastosowaniem związków 
odżywczych i bioaktywnych. Przedmiot obejmuje zarówno podstawowe zagadnienia, jak i aktualne trendy 
badawcze. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin
13)

: 
a) Wykłady - liczba godzin 30 

b) Ćwiczenia – liczba godzin 15   

Metody dydaktyczne
14)

: 
Wykłady, prezentacje multimedialne, dyskusja, praca w laboratorium, projekty, analiza i interpretacja danych 
źródłowych, studium przypadku, konsultacje 

Pełny opis przedmiotu
15)

: 

Definicja, kategorie i rola żywności funkcjonalnej. Psychofizyczne oddziaływanie żywności funkcjonalnej i 

świadomość współczesnego społeczeństwa. Różnice między żywnością funkcjonalną a nutraceutykami i 

suplementami diety. Żywność funkcjonalna a żywność tradycyjna. Prewencja chronicznych chorób 

dietozależnych, przez dostarczenie związków odżywczych i bioaktywnych, w tym chorób układu 

antyoksydacyjnego, immunologicznego, chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy, hiperlipidemii, otyłości, 

nowotworów. Znaczenie w procesie nowotworzenia związków odżywczych i bioaktywnych. Odżywianie 

funkcjonalne a płodność. Znaczenie czynników żywieniowych na poziomie białka, RNA i DNA, komórki, 

organizmu i populacji. 

Dobór metod analitycznych służących oszacowaniu potencjału funkcjonalnego żywności. 

Wymagania formalne (przedmioty 
wprowadzające)

16)
: 

 

Założenia wstępne
17)

: 
Wiedza z zakresu bioinżynierii pasz i żywności, biochemii eksperymentalnej, fizjologii zwierząt, immunologii, 
genetyki zwierząt 

Efekty kształcenia
18)

: 

01. Posiada wiedzę na temat procesów 
zachodzących w przyrodzie, z uwzględnieniem 
tych, które dotyczą aktualnej problematyki 
żywienia i żywności oraz ich roli, w tym 
odżywiania funkcjonalnego 

02. Wykazuje znajomość funkcjonalnego znaczenia 
czynników żywieniowych na poziomie komórki, 
organizmu i populacji, białka, RNA i DNA 

03. Potrafi w sposób krytyczny czytać i analizować 
literaturę naukową 

04. Potrafi oszacować potencjał funkcjonalny 
żywności 

 

05. Potrafi zabrać głos w dyskusji na temat 
możliwości prewencji i zwalczania 
chronicznych chorób dietozależnych, z 
zastosowaniem związków odżywczych i 
bioaktywnych 

06. Umie pracować w grupie i prezentować 
wyniki pracy 

07. Identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z 
odżywianiem funkcjonalnym 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia
19)

: 01, 02 – egzamin; 03, 05, 06 - prezentacja multimedialna; 04, 07 - ocena aktywności na zajęciach 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 

20)
: 

Prace egzaminacyjne, karta pracy studentów, projekty zespołowe 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową

21)
:
 Praca egzaminacyjna (test) – 60%, praca na zajęciach – 20%, projekt zespołowy – 20% 

Miejsce realizacji zajęć
22)

: 
 

Sala dydaktyczna, laboratorium 

Literatura podstawowa i uzupełniająca
23)

:  

 Publikacje z najnowszych badań naukowych, w tym publikacje z Impact Factor i znajdujące się na Liście Ministerialnej, publikacje przeglądowe 

 Aktualne zalecenia żywieniowe FAO/WHO oraz informacje na temat zapotrzebowania na związki odżywcze i bioaktywne 

 Materiały z konferencji naukowych 

 Podręczniki i skrypty akademickie 
Krzymowski T. 2005. Fizjologia zwierząt. PWRiL; 
Włodarek. D. (2005): Dietetyka. Format AB Warszawa; 
Włodarek D. (red.) (2009): Dietoterapia 1, Wyd. SGGW Warszawa; 
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : 

 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 

26)
  

 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01/W Posiada wiedzę na temat procesów zachodzących w przyrodzie, z uwzględnieniem tych, które 
dotyczą aktualnej problematyki żywienia i żywności oraz ich roli, w tym odżywiania 
funkcjonalnego 

K_W01, K_W04 

02/W Wykazuje znajomość funkcjonalnego znaczenia czynników żywieniowych na poziomie 
komórki, organizmu i populacji, białka, RNA i DNA 

K_W05, K_W07 

03/U Potrafi w sposób krytyczny czytać i analizować literaturę naukową K_U01, K_U04, K_U09 

04/U Potrafi oszacować potencjał funkcjonalny żywności K_U06 

05/K Potrafi zabrać głos w dyskusji na temat możliwości prewencji i zwalczania chronicznych 
chorób dietozależnych, z zastosowaniem związków odżywczych i bioaktywnych 

K_K01, K_K05 

06/K Umie pracować w grupie i prezentować wyniki pracy K_K02 

07/K Identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z odżywianiem funkcjonalnym K_K03, K_K07 

 

Peckenpaugh N. (2010): Podstawy żywienia i dietoterapia. Elsevier Urban & Partner Wrocław; 
                Włodarek D, Lange E., Kozłowska L., Głabska D. (2014): Dietoterapia. PZWL Warszawa; 

Bujko J. (red.) (2006): Podstawy Dietetyki, Wyd. SGGW Warszawa; 
Jarosz M. (2010): Praktyczny podręcznik dietetyki, IŻŻ Warszawa; 
Grzymisławski M., Gawęcki J. (2010) Żywienie człowieka zdrowego i chorego. PWN, Warszawa; 
Ciborowska M., Rudnicka A. (2009): Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL, Warszawa 

 Inne materiały przekazywane przez prowadzących 

UWAGI
24)

: 
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów 
kształcenia

18)
 - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS

2
:
 80 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 2 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, 
projektowe, itp.: 

1 ECTS 


