
KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS)  

 

I.  Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 

 

1. Jednostka prowadząca kierunek 

studiów 
Instytut Nauk Technicznych 

2. Nazwa kierunku studiów Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 

6. Nazwa zajęć  Unormowania prawne dotyczące suplementów 

7. Kod zajęć  KW 03 

8. Poziom/kategoria zajęć  przedmiot: kształcenia kierunkowego wybieralny 

9. Status zajęć  Obowiązkowy/ fakultatywny 

10. Usytuowanie zajęć  w 

harmonogramie realizacji zajęć  
Rok III, semestr V 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 2 

13. Koordynator zajęć  Mgr Krzysztof Grabka 

14. Odpowiedzialny za realizację 

zajęć  
Mgr Krzysztof Grabka 

 

2 Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w harmonogramie realizacji programu  

 

Wykład 

W 

Ćwiczenia 

C 

Konwersatorium 

K 

Laboratorium 

L 

Projekt 

P 

Praktyka 

PZ 

Inne  

30 - - - - - - 
 

3. Cele zajęć   

 

C 1 - Zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi dotyczącymi suplementów diety w 

Polsce w oparciu o obowiązujące Ustawy i Rozporządzenia Ministra Zdrowia, a także z 

aktami  prawnymi  obowiązującymi  w  krajach  członkowskich  Unii  Europejskiej.  

 

C 2 - Nabycie umiejętności stosowania przepisów prawa w w/w zakresie. 

 

4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji. 

 

Zaliczenie z przedmiotu: Podstawy prawa żywnościowego i kosmetycznego. 

 

 

 

 



5. Efekty uczenia się  dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych  efektów uczenia się  

 

Lp. Opis efektów uczenia się  dla zajęć  

Odniesienie 

do kierunkowych 

efektów uczenia się  - 

identyfikator 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

W_01 

Definiuje   i   interpretuje   zapisy   prawa   w zakresie   dotyczącym 

suplementów diety. Wymienia i rozpoznaje podstawowe prawa w   

przemyśle. 

K_W13 

U_01 

Analizuje    podstawowe    przepisy    prawne.  Analizuje  i 

rozpoznaje   podstawową   dokumentację ekonomiczno-finansową 

podmiotu gospodarczego. 

K_U15 

K_01 
Zna swoje własne ograniczenia i wie kiedy należy  się  zwrócić  o  

pomoc  do  ekspertów np. prawa 
K_K06 

 

6. Treści kształcenia  – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  
           

Wykład 

Lp. 
Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 

godzin 

W1 
Regulacje prawne dotyczące suplementów diety na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej 
2 

W2 

Suplementy diety w systemie prawnym Unii Europejskiej. 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 

października 2011 r.  

rozporządzenie (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  

rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1333/2008 z dnia 

16 grudnia 2008 r.  

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 

grudnia 2008 r.  

rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 

stycznia 2002 r.  

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.  

2 

W3 

Analiza pojęcia suplement diety 

a) Definicja –suplement diety 

b) Definicja –produkt leczniczy 

2 

W4 

W5 

W6 

Elementy oznakowania suplementów diety: 

obowiązkowe i dobrowolne obejmujące m.in. oświadczenia żywieniowe i 

zdrowotne. 

 nazwa żywności; 

 wykaz składników; 

 wszelkie składniki lub substancje pomocnicze w przetwórstwie i nadal 

obecne w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie; 

 ilość określonych składników lub kategorii składników; 

 ilość netto żywności; 

 data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia; 

2 



 wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia; 

 nazwa lub firma i adres podmiotu działającego na rynku spożywczym, 

o którym mowa w art. 8 ust. 1; 

 kraj lub miejsce pochodzenia w przypadku przewidzianym w art. 26; 

 instrukcja użycia, w przypadku gdy w razie braku takiej instrukcji 

odpowiednie użycie danego środka spożywczego byłoby utrudnione; 

 w odniesieniu do napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2% 

objętościowo, rzeczywista zawartość objętościowa alkoholu; 

 informacja o wartości odżywczej 

W7 Górne bezpieczne poziomy witamin i składników mineralnych . 2 

W8 

Maksymalny dopuszczalny poziom zawartości witamin i składników 

mineralnych oraz innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny 

efekt. 

2 

W10 

W11 

Wprowadzenie suplementu diety do obrotu na rynek UE 
2 

W12 

W13 

Oznakowanie, prezentacja i reklama suplementów diety 
 

W14 Nadzór i kontrola publiczno-prawna nad rynkiem suplementów diety 2 

W15 Zaliczenie przedmiotu - kolokwium 2 

 Razem  30 
 

7. Metody weryfikacji efektów uczenia się   /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 

 

Symbol 

efektu 

uczenia się  

Forma weryfikacji 

Egzamin 

ustny 

Egzamin 

pisemny 
Kolokwium Projekt 

Sprawdzian 

wejściowy 
Sprawozdanie Inne 

W_01   X     

U_01   X     

K_01       X 

 

8. Narzędzia dydaktyczne 

Symbol Rodzaj zajęć  

N1 Wykład połączony z 

prezentacją multimedialną i 

pogadanką 
 

9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się  

9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 

F1 Kolokwium zaliczeniowe 

Ocena podsumowująca 

P1 Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium z 

uwzględnieniem kompetencji społecznych 
 

 

 

 



9.2. Kryteria oceny 

 

Symbol 

efektu 

uczenia 

się  

Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

W_01;  

U_01; 

K_01 

Uzyskanie z 

kolokwium 

pisemnego 51-

60% ogólnej 

liczby punktów 

Uzyskanie z 

kolokwium 

pisemnego 61-

70% ogólnej 

liczby punktów  

Uzyskanie z 

kolokwium  

pisemnego 71-

80% ogólnej 

liczby punktów   

Uzyskanie z 

kolokwium  

pisemnego 81-

90% ogólnej 

liczby punktów 

Uzyskanie z 

kolokwium 

pisemnego  91-

100% ogólnej 

liczby punktów 
 

10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 

 

ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 594 z późn. zm.); 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz 

oznakowania suplementów diety (Dz. U. z 2015 r. poz. 2032); 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 

2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany 

rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz 

uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy 

Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw 

Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. 

UE L 304 z 22.11.2011 r., s. 18, z późn. zm.); 

rozporządzenie (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oświadczeń 

żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (sprostowanie Dz. U. UE. L. 12 z 

18.01.07. s. 3); 

rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz 

dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia 

odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. Urz. UE L 

136 z 25.05.2012 r. str. 1 z późn. zm.); 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 

r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. L 354 z 31.12.2008, s. 16 z późn. zm.); 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 

r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach 

aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 

110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz. U. L 354 z 31.12.2008, s. 34 z późn. zm.); 

rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 

r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski 

Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie 

bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L. 31 z 01.02.2002 r. str. 1 z późn. zm.); 

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe 

dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. U. z 2006 r., 

L. 364 z późn. zm.) 

 

 

 

 



11. Macierz realizacji zajęć  

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Odniesienie 

efektu do 

efektów zde-

finiowanych 

dla programu 

Cele 

zajęć 

Treści 

programowe 

Narzędzia 

dydaktyczne 

Sposoby 

oceny 

W_01 K_W13 C_01 W_1-14 N1 P1 

U_01 K_U15 C_02 W_1-14 N1 P1 

K_01 K_K06 C_02 W_1-14 N1 P1 

 

 

12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin 

na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  30 

Udział w ćwiczeniach - 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach  - 

Udział w praktyce zawodowej  - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie  - 

Udział w konsultacjach 3 

Suma godzin kontaktowych 33 

Samodzielne studiowanie treści wykładów 4 

Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 

umiejętności praktyczne  
- 

Przygotowanie do konsultacji 3 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 10 

Suma godzin pracy własnej studenta 17 

Sumaryczne obciążenie studenta 50 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 

praktyczne 
6 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 

praktyczne 
0,2 

 
 
 

13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji. 

 

 

   Odpowiedzialny za przedmiot:                                             Dyrektor Instytutu: 

 

 
 


