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Cel modułu Zapoznanie studentów z aktualną wiedzą na temat rolnictwa ekologicznego w kraju i 
na świecie, a także zasadami ekologicznej produkcji surowców i żywności 
pochodzenia zwierzęcego. Omówienie metod produkcji i przetwórstwa na poziomie 
gospodarstwa rolnego i przetwórni. Przedstawienie systemu kontroli i certyfikacji 
produkcji żywności ekologicznej. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Zapoznanie studentów z aktualną wiedzą na temat rolnictwa ekologicznego w kraju i 
na świecie oraz obowiązującymi w Europie i Polsce aktami prawnymi. Omówienie 
zasad ekologicznej produkcji w kontekście bezpieczeństwa pozyskiwanych 
surowców roślinnych i zwierzęcych. Metody produkcji oraz przetwórstwa surowców 
ekologicznych na poziomie gospodarstwa i przetwórni. Przedstawienie systemu 
kontroli i certyfikacji produkcji ekologicznej w Polsce jako narzędzi do weryfikacji 
prawidłowości prowadzenia produkcji ekologicznej. Scharakteryzowanie 
wyróżników jakości żywności ekologicznej. Znakowanie, marketing i obrót 
ekożywnością. 
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