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Efekty uczenia się od roku akademickiego 2019/20 

z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 PRK 

typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 

4. 

Kierunek studiów: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Dyscyplina: Technologia Żywności i Żywienia 

Forma studiów: stacjonarne 

Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

 

Kierunkowe efekty uczenia się na kierunku BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI studia pierwszego 
stopnia 

Symbol 
efektu 
kierunkowego 

Kierunkowe efekty uczenia się odniesione do poszczególnych kategorii i zakresów Odniesienie efektów 
uczenia się do 
charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji (poziom 
kwalifikacji 6) obejmujący 
kompetencje inżynierskie  

 WIEDZA – absolwent ZNA I ROZUMIE  

BZ_KW01 podstawy teoretyczne zjawisk zachodzących w naturze i pod wpływem działalności 
człowieka, przejawiających się podczas wytwarzania, przetwarzania, przechowywania 
i badania żywności 

P6S_WG 

BZ_KW02 skład i właściwości surowców, środków pomocniczych i produktów przemysłu 
spożywczego, których znajomość jest niezbędna w organizowaniu produkcji, 
przechowywania i wykorzystania żywności, oraz metody i sprzęt stosowane do ich 
badania 

P6S_WG 

BZ_KW03 metody oraz podstawy budowy i działania maszyn, urządzeń i przyrządów 
stosowanych do wytwarzania, przetwarzania, zabezpieczania i przechowywania 
żywności 

P6S_WG 

BZ_KW04 zjawiska zachodzące podczas wytwarzania, przetwarzania i przechowywania 
żywności, warunkujące jej bezpieczeństwo i jakość, oraz teorie wyjaśniające 
zależności pomiędzy nimi 

P6S_WG 

BZ_KW05 zagrożenia bezpieczeństwa żywności, sposoby analizy ryzyka wynikającego z ich 
występowania oraz systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem i jakością 
żywności 

P6S_WG 

BZ_KW06 prawne, urzędowe i strukturalne podstawy ochrony zdrowia i zapewnienia satysfakcji 
oraz jakości życia konsumentów 

P6S_WG 

BZ_KW07 etyczne, społeczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i inne uwarunkowania 
prowadzenia działalności związanej z produkcją, pozyskiwaniem, przetwarzaniem, 
dystrybucją i oferowaniem konsumentom żywności, w tym podstawowe pojęcia i 
zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 

P6S_WK 

BZ_KW08 podstawy tworzenia i zarządzania przedsiębiorstwami z zakresu gospodarki 
żywnościowej 

P6S_WK 

 UMIEJĘTNOŚCI – absolwent POTRAFI  

BZ_KU01 wykorzystywać wiedzę podczas doboru metod i narzędzi oraz dokonywania 
obserwacji, pomiarów i obliczeń w zakresie zjawisk zachodzących podczas 
wytwarzania, przetwarzania, przechowywania i badania żywności, a także do 
krytycznej analizy i interpretacji uzyskanych danych oraz oceny ich wiarygodności  

P6S_UW 

BZ_KU02 właściwie dobierać źródła i dokonywać syntezy uzyskanych informacji dotyczących 
wytwarzania, przetwarzania, dystrybucji i kontroli żywności w celu skutecznego 

P6S_UW 
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zarządzania jej produkcją i bezpieczeństwem oraz wyciągać stosowne wnioski 
postrzegając złożone uwarunkowania powyższych zagadnień, w tym etyczne, 
technologiczne, ekonomiczne i ekologiczne  

BZ_KU03 dokonywać krytycznej analizy istniejących rozwiązań i projektować systemy oraz 
procesy właściwe dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiej jakości żywności, z 
użyciem odpowiednich materiałów, technik, aparatury i narzędzi 

P6S_UW 

BZ_KU04 identyfikować nowe wyzwania i perspektywy rozwoju właściwe dla zapewnienia 
bezpieczeństwa i autentyczności żywności; kreatywnie poszukiwać sposobów ich 
realizacji z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi, w tym eksperymentów, metod 
analitycznych, symulacji komputerowych i technik informacyjno-komunikacyjnych 

P6S_UW 

BZ_KU05 skutecznie komunikować się z otoczeniem przy pomocy właściwej dla działalności 
zawodowej terminologii, brać udział w dyskusji nt. zagadnień zawodowych rozważając 
różne punkty widzenia, posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P6S_UK 

BZ_KU06 organizować pracę w sposób indywidualny oraz w zakresie podstawowych działań 
zespołu, w tym działań interdyscyplinarnych 

P6S_UO 

BZ_KU07 samodzielnie planować dalszy rozwój pod względem zawodowym i społecznym P6S_UU 

 KOMPETENCJE – absolwent JEST GOTÓW DO  

BZ_KK01 uznawania głębokiego znaczenia wiedzy w życiu zawodowym, krytycznej analizy 
posiadanych jej zasobów oraz poszukiwania jej źródeł wśród ekspertów 

P6S_KK 

BZ_KK02 prowadzenia działalności zawodowej w sposób etyczny, odpowiedzialny społecznie i 
zgodny z interesem publicznym, przedsiębiorczy oraz zapewniający poszanowanie 
dorobku i tradycji zawodowych 

P6S_KO 

P6S_KR 

 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach: 

BZ - Kierunek studiów BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI 

K (po podkreślniku) – kierunkowe efekty uczenia się 

W – kategoria wiedzy 

U – kategoria umiejętności 

K – kategoria kompetencji społecznych 

P6SA – charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji, 

P7SA – charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji, 

uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego (S),  

WG (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, Zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności 

WK (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, Kontekst – uwarunkowania, skutki 

UW (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie Wykorzystania wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

UK (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie Komunikowania się -  odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 

upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym 

UO (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie Organizacja pracy/ planowanie i praca zespołowa 

UU (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie Uczenie się/planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób 

KK – kompetencje społeczne – Oceny/krytyczne podejście 

KO – kompetencje społeczne – Odpowiedzialność/wypełnianie zobowiązań społecznych na rzecz interesu publicznego 

KR – kompetencje społeczne – Rola zawodowa/ niezależność i rozwój etosu 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 

 


