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Mikroorganizmy w życiu człowieka

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot
Wydział Przyrodniczo-Techniczny/ Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej.
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr inż. Katarzyna Grata
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba
godzin
A. Formy zajęć
 konwersatorium
B. Sposób realizacji
 zajęcia w sali dydaktycznej
C. Liczba godzin:
15 K (semestr letni)

Liczba punktów ECTS: 2
Godziny kontaktowe
- udział w zajęciach: 15×1h=15h
- konsultacje: 2h
Razem: 17h
Praca własna studenta
- poszukiwanie i gromadzenie informacji niezbędnych
do przygotowania prezentacji – 18h
- przygotowanie prezentacji i prezentacja – 10 h
Razem: 28h
17h + 28h = 45h = 2ETCS

Status przedmiotu
do wyboru

Język wykładowy
polski

Metody dydaktyczne
 konwersatirum z prezentacją multimedialną,
dyskusja

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 zaliczenie z oceną (ZO)
B. Formy zaliczenia:
 wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie prezentacji
multimedialnej i dyskusja
C. Podstawowe kryteria
 ocena prezentacji multimedialnej przygotowanej przez
studentów wg. wymogów określonych przez prowadzącego

Cele przedmiotu
Dostarczenie wiedzy dotyczącej prawidłowej i patogennej mikroflory wybranych produktów spożywczych.
Zapoznanie z mikroorganizmami wywołującymi toksykoinfekcje, intoksykacje oraz produkującymi mikotoksyny.
Poznanie metod przechowywania i konserwacji żywności celem ograniczenia lub eliminacji niepożądanej mikroflory
w żywności oraz przedłużenia jej trwałości.
Treści programowe
A. Problematyka seminarium
Żywność jako środowisko występowania drobnoustrojów. Potencjalne źródła skażenia produktów spożywczych.,
mikrobiologiczne psucie żywności oraz wpływ mikroorganizmów na jej jakość sensoryczną i spożywczą. Pozytywna
i negatywna mikroflora w wybranych surowcach i produktach żywnościowych. Probiotyki i ich wpływ na zdrowie
człowieka. Zatrucia i zakażenia pokarmowe pochodzenia bakteryjnego (intoksykacje, toksykoinfekcje, septicemie).
Biologiczne działanie mikotoksyn grzybów strzępkowych wytwarzanych w żywności. Wpływ sposobów przetwarzania
i warunków przechowywania żywności na ich jakość mikrobiologiczną. Wpływ fizyko-chemicznych czynników
utrwalających żywność na przeżywalność mikroorganizmów.

Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
 Libudzisz L., Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia techniczna. Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie
środowiska i produkcji żywności. Tom 2, PWN, Warszawa, 2007
 Virella G.: Mikrobiologia i choroby zakaźne, Urban&Partner Wrocław 2000.
 Zaleski S. J.: Mikrobiologia żywności pochodzenia zwierzęcego, WNT Warszawa, 1985.
 Czasopisma: Medycyna środowiskowa, Postępy mikrobiologii, Przegląd epidemiologiczny, Wiadomości
lekarskie, Roczniki PZH.



A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Burbianka M., Pliszka A., Burzyńska St.: Mikrobiologia żywności, PZWL Warszawa 1983
Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia techniczna, Mikroorganizmy i środowiska ich
występowania . Tom 1, PWN, Warszawa, 2008

B. Literatura uzupełniająca
Wiedza

Efekty kształcenia

 ma wiedzę na temat zatruć, zakażeń pokarmowych i mikroorganizmów je wywołujących oraz sposobów
ich zapobiegania,
 wykazuje znajomość czynników chorobotwórczych występujących w żywności,
 rozumie podstawowe procesy mikrobiologiczne zachodzące w żywności,
ma wiedzę na temat metod zapobiegania skażeniom mikrobiologicznym żywności
Umiejętności
 potrafi pozyskiwać informacje z literatury naukowej, baz danych, integrować je w spójną całość,
 wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł
elektronicznych
 wykazuje umiejętność opracowania zadanego problemu w ramach tematyki poruszanej na seminariach z
poprawną dokumentacją,
Kompetencje społeczne (postawy)
 potrafi wykorzystywać techniki prezentacji do przekazania wiedzy w sposób czytelny i zrozumiały oraz
podejmować dyskusję,
 wykazuje poszanowanie pracy własnej i innych,
 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Kontakt
dr inż. Katarzyna Grata, kgrata@uni.opole.pl, tel. 77 401 60 56

