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1 dr Beata Mikuta
Ocena żywienia dziecka w wieku 

przedszkolnym

Celem pracy jest ocenia żywienia dziecka w wieku przedszkolnym na podstawie dekadowego jadłospisu - posiłki spożywane w przedszkolu i w 

domu. Metodą badawczą będzie ocena ilościowa spożycia wybranych składników odżywczych. Narzędziem badawczym będzie wywiad 24-

godzinny przeprowadzony w ciągi 10-ciu kolejnych dni. Uzyskane wyniki zostaną porównane z normami żywienia dla dzieci w wieku 3-6 lat. 

Dietetyki i Badań 

Żywności

2 dr Beata Mikuta
Ocena spożycia wybranych witamin przez osobę 

chorą na boreliozę

Celem pracy będzie ocena spożycia wybranych witamin o charakterze deficytowym w diecie osoby chorej na boreliozę. Metodą badawczą będzie 

ocena ilościowa spożycia wybranych witamin. Narzędziem badawczym będzie 24-godzinny wywiad przeprowadzony w ciągu 10-ciu kolejnych 

dni. Uzyskane wyniki zostaną porównane z odpowiednimi normami żywienia dla osób dorosłych.

Dietetyki i Badań 

Żywności

3
prof. dr hab. Lesław 

Juszczak

Bezpieczeństwo stosowania substancji 

dodatkowych do żywności w świetle opinii 

konsumentów

Praca ma na celu charakterystykę substancji dodatkowych pod względem ich prawnego wykorzystania oraz bezpieczeństwa stosowania. Część 

praktyczną pracy maja stanowić badania ankietowe oceniające poziom wiedzy konsumentów na temat substancji dodatkowych oraz ich 

bezpieczeństwa stosowania w przemyśle spożywczym.  

Dietetyki i Badań 

Żywności

4 dr Przemysław Siemion
Napoje a soki owocowo-warzywne - 

porównanie składu i wpływu na zdrowie

Celem pracy jest porównanie składu wybranych napojów i soków owocowo-warzywnych oraz omówienie ich jakości dietetycznej i wpływu na 

zdrowie człowieka. Planowana jest analiza informacji na opakowaniach wybranych produktów oraz krótka ankieta dotycząca preferencji 

konsumentów w zakresie tych produktów.

Dietetyki i Badań 

Żywności

5 dr Kamila Kapuśniak
Wykorzystanie wybranych hydrokoloidów do 

produkcji napojów – bubble tea

Omówienie wybranych hydrokoolidów (pozyskiwanie, budowa, charakterystyka, zastosowanie). Historia i rodzaje bubble tea. Opracowanie 

receptur i przygotowanie kilku bubble tea. Przeprowadzenie ocen konsumenckich napojów z użyciem skali hedonicznej.

Biochemii, 

Biotechnologii i 

Ekotoksykologii

6 dr Katarzyna Bandurska Dieta w osteoporozie Literatura dotycząca tematu oraz przygotowanie jadłospisu dla osób cierpiących na osteoporozę.
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Żywności

7 dr Magdalena Marczak

Ekożywność- zdrowa żywność? Stan wiedzy 

konsumentów na temat bezpieczeństwa 

żywności ekologicznej. 

Praca stanowi przegląd najnowszych doniesień na temat bezpieczeństwa stosowania żywności ekologicznej. Część praktyczna polega na 

przeprowadzeniu ankiety weryfikującej stan wiedzy konsumentów w tym zakresie.

Biochemii, 

Biotechnologii i 

Ekotoksykologii

8
dr hab. Robert Biczak, 

prof. UJD
Suplementy diety stosowane przez sportowców

Badania ankietowe mające na celu określenie asortymentu suplementów diety, z którego korzystają sportowcy. Drugim pytaniem, na które 

przeprowadzone badania powinny dac odpowiedź, to jak często ludzie uprawiający czynnie sport siegają po te substacje

Biochemii, 

Biotechnologii i 

Ekotoksykologii

9

dr hab. Renata 

Barczyńska, prof. UJD, 

opiekun: mgr Anita 

Szczechowicz

Analiza spożycia napojów i wody  w diecie 

studentów

Cel pracy – ocena spożycia napojów, w tym wody w diecie studentów. Metoda : analiza spożycia napojów i wody na podstawie sondażu 

diagnostycznego z użyciem ankiet wśród losowo wybranej grupy studentów.
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Żywności

10

dr Beata Mikuta, 

opiekun: mgr Jolanta 

Krzyżanowska

Ocena spożycia białka przez sportowców na 

podstawie jadłospisu dekadowego

Cel pracy - ocena wartości energetycznej i białka w jadłospisach osób uprawiających sporty siłowe.

Metody pracy - ocena ilościowa wartości energetycznej i białka na podstawie jadłospisów i porównanie do zaleceń
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Żywności


