
sem. letni 2019/2020 w całości

częściowo

tylko po powrocie

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO 

ŻYWNOŚCI studia I stopnia 

stacjonarne

Semestr 2 Nazwa przedmiotu Koordynator przedmiotu (instytut) Wykład  Ćwiczenia Wykład  Ćwiczenia Sposób konsultacji ze studentami

Ogólna technologia żywności prof. dr hab. Mirosław Słowiński (INoŻ) udostępniane w poszczególnych tygodniach za pomocą chmury

część - udostępniane materiały w poszczególnych tygodniach 

za pomocą chmury; część do odrobienia 25.03.2020 23.03.2020 mail; telefonicznie w wyznaczonych godzinach

Chemia organiczna dr inż. Jolanta Małajowicz (INoŻ)

wykład 3 i 4 (dr hab. Mariola Kozłowska) w postaci prezentacji 

przesyłany w poszczególnych tygodniach emailem, wykłady od 5 

do 7 (dr Jolanta Małajowicz) wraz z dodatkowymi komentarzami 

i wyjaśnieniem trudniejszych zagadnień, uzupełnione o pytania 

treningowe przesyłane w poszczególnych tygodniach e-mailem, 

wykłady 8-10 (dr Katarzyna Dobrosz-Teperek) 

wzory sprawozdań, wytyczne dotyczace nauki najważniejszych 

zagadnień, przykładowe zadania, wysyłane w dniu ćwiczeń 

mailem zgodnie z planem zajęć od 18.03.2020 zgodnie z planem zajęć od 18.03.2020

wykłady: email bez ograniczeń czasowych (dr inż. 

Jolanta Małajowicz; dr hab. Mariola Kozłowska, 

dr inż. Katarzyna Dobrosz-Teperek), ćwiczenia: 

mailowo lub telefonicznie bez ograniczeń 

czasowych

Bezpieczeństwo opakowań prof. dr hab. Anna Żbikowska (INoŻ) udostępniane w poszczególnych tygodniach za pomocą chmury

część udostępniana, drogą e-mail, w poszczególnych 

tygodniach a część do odrobienia 25.03.2020 18.03.2020 email bez ograniczeń czasowych

Ochrona zdrowia publicznego dr Janusz Bogdan (IMW) wykład w postaci prezentacji przesyłany co tydzień mailem materiały (prezentacje + ew. instrukcje) przesyłane mailem od 27.03.2020 od 27.03.2020 telefonicznie/mailowo w czasie zajęć

Podstawy produkcji zwierzęcej dr Jan Slósarz (INoZw)

wykład w postaci prezentacji, zapisany .pdf przesyłany co 

tydzień mailem, dodatkowo przesłane dodatkowo infromacje w 

.pdf dotyczące materiału wykładowego

materiały w postaci prezentacji, zapisany w .pdf przesyłany co 

tydzień mailem, dodatkowo przesłane dodatkowo infromacje w 

.pdf dotyczące materiału ćwiczeniowego, do odrobienia 

ewnetualne konsultacje oraz ćwiczenia terenowe od 19 marca 2020 od 19 marca 2020

email bez ograniczeń czasowych/telefon do 

kontaktu ze starostą roku

Statystyka dr Joanna Ukalska (INL)

udostępniane w poszczególnych tygodniach za pomocą 

platformy e-learningowej

materiały udostępniane w poszczególnych tygodniach za 

pomocą platformy e-learningowej lub email 24.03.2020 zgodnie z planem zajęć od 16.03.2020

email bez ograniczeń czasowych, czat na 

platfornmie e-learningowej w czasie ćwiczeń

Chemia żywności dr hab. Agata Górska, prof. SGGW (INoŻ)

wykład w postaci prezentacji przesyłany co tydzień mailem z 

dodatkowym komentarzem i wyjaśnieniem trudniejszych 

zagadnień, uzupełniony o pytania treningowe 

instrukcje i dodatkowe materiały wysyłane przed ćwiczeniami 

mailem zgodnie z planem zajęć od 08.04.2020 zgodnie z planem zajęć od 06.04.2020

wykład: mailowo przez tydzień, ćwiczenia: 

mailowo w trakcie trwania ćwiczeń

Ekologia i ochrona środowiska dr hab. Agata Marzec, prof. SGGW  (INoŻ)

wykład w postaci prezentacji udostępniany co tydzień na 

wirtualnym dysku

instrukcje będą przesłane e-mail, zgodnie z planem zajęć od 

14.05.2020 - ćwiczenia będą częściowo realizowane po 

powrocie studentów od 18.03.2020

część ćwiczeń realizowana zdalnie od 

16.04.2020, pozostałe po powrocie 

studentów wykład i ćwiczenia mailowo przez tydzień

Semestr 4 Nazwa przedmiotu Koordynator przedmiotu (instytut) Wykład  Ćwiczenia Wykład  Ćwiczenia Sposób konsultacji ze studentami

Język obcy Lektorzy (Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych) nie dotyczy materiały wysyłane poprzez e-mail nie dotyczy obecnie wznawiane e-mail bez ograniczeń czasowych

Analiza i ocena jakości żywności dr hab. Rafał Wołosiak (INoŻ)

wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury materiały wysyłane poprzez e-mail przed każdym ćwiczeniem od 25.03.2020

część ćwiczeń realizowana zdalnie 

zgodnie z planem od 06.04.2020, 

pozostałe po powrocie studentów

wykład: telefonicznie w czasie trwania zajęć, 

mailowo przez tydzień; ćwiczenia: mailowo w 

trakcie zajęć

Inżynieria żywności dr hab. Katarzyna Samborska, prof. SGGW  (INoŻ)

wykład w postaci prezentacji z komentarzem wykładowcy 

udostępniany co tydzień poprzez chmurę materiały wysyłane przez chmurę 18.03.2020 zgodnie z harmonogramem 08.04 mail

Technologia i higiena żywności pochodzenia zwierzęcego dr hab. Tomasz Florowski  (INoŻ)

wykład w postaci prezentacji z komentarzem wykładowcy 

udostępniany w dniu zajęć poprzez chmurę

część ćwiczeń planowana jest do realizacji poprzez 

zamieszczenie materiałow w chmurze, część do realizacji po od 19.03.2020

planowane wznowienie wybranych 

ćwiczeń w najbliższym czasie e-mail bez ograniczeń czasowych

Podstawy badania i oceny weterynaryjnej zwierząt rzeźnych i 

mięsa dr Marek Nowicki

wykład w postaci prezentacji z komentarzem  za pośrednictwem 

Moodle na e.sggw.pl

ćwiczenia w formie interaktywnego kursu za pośrednictwem 

Moodle na e.sggw.pl od 23.03.2020 od 20.03.2020

e-mail, platforma Moodle na e.sggw.pl, telefon 

do kontaktu ze starostą

Patogenne zmiany w surowcach roślinnych dr hab. Malgorzata Schollenberger

wykład w postaci prezentacji w pdf przesyłany co tydzień e-

mailem 

prezentacja w pdf przesyłana 3 dni wcześniej a w godzinach 

ćwiczeń prezentacja omawiana na Skypie od 26.03 2020 od 20.03 2020

wykład mailowo/telefonicznie w trakcie zajęć, 

ćwiczenia Skyp w czasie zajęć

Apertyzacja dr hab. Stanisław Kalisz (INoŻ)

Wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury nie dotyczy od 24.04.2020 mailowo przez tydzień

Zioła, żywność i zdrowie dr hab. Elżbieta Hać-Szymańczuk (INoŻ) wykład przesyłany co tydzień e-mailem nie dotyczy od 07.04.2020 mailowo przez tydzień

Żywność dla dzieci dr hab. Stanisław Kalisz (INoŻ)

Wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury nie dotyczy od 19.05.2020 mailowo przez tydzień

Podstawy dietetyki dr inż. Katarzyna Ratusz  (INoŻ)

Wykład będzie udostępniany w poszczególnych tygodniach za 

pomocą chmury, w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym nie dotyczy od 24.03.2020

w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym 

konsultacje poprzez email, mail w ciągu tygodnia 

Bakterie mlekowe w technologii Żywności dr hab. Małgorzata Ziarno, prof. SGGW  (INoŻ) wykład przesyłany co tydzień e-mailem nie dotyczy zgodnie z planem zajęć mailowo bez ograniczeń czasowych

Techniki komputerowe dr hab. Lech Adamczak (INoŻ) nie dotyczy

zajęcia rozpoczynają się 19.05.  jesli zajdzie konieczność będą 

realizowane on-line od 19.05.2020

Dodatki do żywności - aspekty technologiczne dr hab. Elżbieta Dłużewska (INoŻ) wykłady wysyłane przez chmurę nie dotyczy od 24.03.2020 nie dotyczy mailowo przez tydzień

System HACCP dr hab. Krzysztof Dasiewicz (INoŻ)

wykład będzie udostępniany w poszczególnych tygodniach za 

pomocą chmury, w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym nie dotyczy od 07.04.2020 nie dotyczy

w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym 

konsultacje poprzez email, skype, mail w ciągu 

Zarządzanie zasobami ludzkimi dr inż. Agnieszka Tyburcy (INoŻ)

wykłady realizowane na platformie e-elearningowej  w postaci 

webinarów, zapisywane w postaci filmu nie dotyczy

czat podczas zajęć i wykładów, kontakt 

telefoniczny ze starościną

Dodatki do żywności - aspekty prozdrowotne dr inż. Katarzyna Ratusz (INoŻ)

wykład będzie udostępniany w poszczególnych tygodniach za 

pomocą chmury, w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym nie dotyczy 0d 18.03.2020

w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym 

konsultacje poprzez email, mail w ciągu tygodnia 

Systemy zarządzania w laboratorium dr hab Ewa Majewska (INoŻ)

wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury nie dotyczy od 9.04.2020 nie dotyczy mail

Żywność minimalnie przetworzona dr inż. Iwona Ścibisz (INoŻ)

wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury nie dotyczy od 14.05.2020 nie dotyczy konsultacje przez email w ciągu tygodnia

Semestr 6 Nazwa przedmiotu Koordynator przedmiotu (instytut) Wykład  Ćwiczenia Wykład  Ćwiczenia Sposób konsultacji ze studentami

Zagrożenia chemiczne i fizyczne w żywności dr inż. Marta Ciecierska (INoŻ)
wykład będzie udostępniany w poszczególnych tygodniach za 

pomocą chmury lub e-mailowo 

materiały wysyłane przed ćwiczeniami przez chmurę lub e-

mailowo, studenci przygotowują projekty w formie prezentacji 

oraz krótkie opracowania, które przesyłają prowadzącym e-

mailowo zgodnie z harmonogramem cwiczeń

zgodnie z planem zajęć od 11.05.2020 zgodnie z planem od 22.04.2020

konsultacje poprzez email, ewentualnie 

wideoczat w czasie ćwiczeń, prace zaliczeniowe 

zostaną przesłane prowadzącym ćwiczenia w 

formie pliku poprzez pocztę elektroniczną,  

Analiza ryzyka mgr inż. Bogumiła Urbańska (INoŻ) nie dotyczy

materiały wysyłane mailem w dniu planowanego prowadzenia 

ćwiczeń, studenci przygotowują zadania w formie prezentacji i 

przesyłają mailem prowadzącemu

19.03.2020
konsultacje telefoniczne w dniu prowadzenia 

ćwiczeń oraz mailowo bez ograniczeń

Żywność genetycznie modyfikowana prof. Marcin Filipecki (IBiol)
wykład inicjowany mailem w formie webinarium na żywo w 

uzgodnionych terminach co tydzień + slajdy w chmurze 

omówienie na żywo analogicznie jak wykład (z możliwością 

zadawania pytań), materiały w chmurze, zadania do 

samodzielnej pracy w chmurze i weryfikacja przez e-mail

30.03.2020 30.03

konsultacje poprzez email, ewentualnie 

wideoczat w czasie ćwiczeń, prace zaliczeniowe 

zostaną przesłane prowadzącym ćwiczenia w 

formie pliku poprzez pocztę elektroniczną,  

Autentyczność i identyfikowalność żywności dr hab. Dorota Derewiaka (INoŻ)
wykład będzie udostępniany w poszczególnych tygodniach za 

pomocą chmury lub mailowo
nie dotyczy 22.05.2020 nie dotyczy 

konsultacje poprzez email, skype, prace 

zaliczeniowe w postaci któtkiej prezenatcji 

zostaną przekazane prowadzącej ćwiczenia w 

formie pliku poprzez pocztę elektroniczną

Zagrożenia biologiczne w żywności
prof. Małgorzata Gniewosz (INoŻ) i dr hab. Elżbieta Hać-

Szymańczuk (INoŻ)
wykład przesyłany co tydzień mailem

ćwiczenia będą realizowane częściowo zdalnie, częściowo po 

powrocie studnetów. Instrukcje do ćwiczeń wysyłane mailem
19.03.2020 19.03.2020 mailowo przez tydzień

Logistyka w łańcuchu żywnościowym dr hab. inż. Elzbieta Szymańska, prof. SGGW treści wykładów są udostępniane co tydzień poprzez e-HMS
studenci przygotowują prezentacje oraz otrzymują przykłady 

zadań i zadania do rozwiązania poprzez eHMS
19.03.2020 19.03.2020 e-mail bez ograniczeń czasowych

Podstawy komunikacji społecznej mgr Jagoda Przybysz nie dotyczy

ćwiczenia (4/5) realziowane poprzez przesyłanie materiałów 

studentom i zadawanie cząstkowych zadań/ćwiczeń do 

wykonania w domu

mailowo

Nadzór weterynaryjny i sanitarny w gospodarce 

żywnościowej
dr hab. Agnieszka Jackowska-Tracz tresci wykładów udostępniane przez e.sggw.pl

materiały do ćwiczeń  i karty do pracy samodzielnej 

udostępniane przez e.sggw.pl (studenci odsyłają karty pracy do 

oceny przez e.sggw.pl

26.03.2020 26.03.2020 przez e.sggw.pl w trakcie trwania kursu

Apertyzacja dr hab. Stanisław Kalisz (INoŻ)
Wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury
nie dotyczy od 24.03.2020 mailowo przez tydzień

Zioła, żywność i zdrowie dr hab. Elżbieta Hać-Szymańczuk (INoŻ) wykład przesyłany co tydzień e-mailem nie dotyczy od 07.04.2020 mailowo przez tydzień

Żywność dla dzieci dr hab. Stanisław Kalisz (INoŻ)
wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury
nie dotyczy od 19.05.2020 mailowo przez tydzień

Podstawy dietetyki dr inż. Katarzyna Ratusz  (INoŻ)

wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury, w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym konsultacje 

poprzez email, 

nie dotyczy od 24.03.2020 nie dotyczy

w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym 

konsultacje poprzez email,  mail w ciągu tygodnia 

od daty wykładu

Bakterie mlekowe w technologii Żywności dr hab. Małgorzata Ziarno, prof. SGGW (INoŻ) wykład przesyłany co tydzień e-mailem nie dotyczy zgodnie z planem zajęć mailowo bez ograniczeń czasowych

Techniki komputerowe dr hab. Lech Adamczak (INoŻ) nie dotyczy
zajęcia rozpoczynają się 19.05.  jesli zajdzie konieczność będą 

realizowane on-line
19.05.2020

Dodatki do żywności - aspekty technologiczne dr hab. Elżbieta Dłużewska (INoŻ)
wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury
nie dotyczy od 24.03.2020 nie dotyczy mailowo przez tydzień

System HACCP dr hab. Krzysztof Dasiewicz (INoŻ)

wykład będzie udostępniany w poszczególnych tygodniach za 

pomocą chmury, w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym 

konsultacje poprzez email, skype

nie dotyczy od 07.04.2020 nie dotyczy

w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym 

konsultacje poprzez email, skype, mail w ciągu 

tygodnia od daty wykładu

Zarządzanie zasobami ludzkimi dr inż. Agnieszka Tyburcy (INoŻ)
wykłady realizowane na platformie e-elearningowej  w postaci 

webinarów, zapisywane w postaci filmu
nie dotyczy nie dotyczy

czat podczas zajęć i wykładów, kontakt 

telefoniczny ze starościną

Dodatki do żywności - aspekty prozdrowotne dr inż Katarzyna Ratusz (INoŻ)

Wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury, w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym konsultacje 

poprzez email, 

ne dotyczy od 18.03.2020 nie dotyczy

w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym 

konsultacje poprzez email, mail w ciągu tygodnia 

od daty wykładu

Systemy zarządzania w laboratorium dr hab. Ewa Majewska (INoŻ)
wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury
nie dotyczy od 9.04.2020 nie dotyczy mail

Żywność minimalnie przetworzona dr inż. Iwona Ścibisz (INoŻ)
wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury nie dotyczy od 14.05.2020 nie dotyczy konsultację przez email w ciągu tygodnia

KIERUNEK TECHNOLOGIA 

ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA 

studia I stopnia stacjonarne

Semestr 2 Nazwa przedmiotu Koordynator przedmiotu (instytut) Wykład  Ćwiczenia Wykład  Ćwiczenia Sposób konsultacji ze studentami

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa żywnościowego dr inż. Agnieszka Tyburcy (INoŻ)

wykłady realizowane na platformie e-elearningowej  w postaci 

webinarów, zapisywane w postaci filmu

ćwiczenia realizowane na platformie e-learningowej w postaci 

webinarów dla wszystkich grup, zapisywane w postaci filmu 18.03.2020 16.03.2020

czat podczas zajęć i wykładów, kontakt 

telefoniczny ze starościną

Chemia organiczna dr hab. Mariola Kozłowska (INoŻ)

 wykład 3 i 4 (dr hab. Mariola Kozłowska) w postaci prezentacji 

przesyłany w poszczególnych tygodniach emailem, pozostałe 

wykłady dr inż. Jolanta Małajowicz i dr inż. Katarzyna Dobrosz-

Teperek zgodnie z harmonogramem materiały wysyłane poprzez email od 18.03.2020 16.03.2020 email bez ograniczeń czasowych

Chemia fizyczna dr Dorota Kowalska (INoŻ) wykład przesyłany co tydzień e-mailem materiały wysyłane poprzez email od 18.03.2020 od 24.03.2020 email bez ograniczeń czasowych

Fizyka dr Agnieszka Łukasiak

wykład online i w postaci podręcznika e-learningowego; 

dodatkowe materiały przesyłane e-mailem zajęcia będą kontynuowane od 21.04.2020 od 18.03.2020 zgodnie z planem zajęć od 21.04.2020 email bez ograniczeń czasowych

Statystyka dr Joanna Ukalska (INL)

udostępniane w poszczególnych tygodniach za pomocą 

platformy e-learningowej

materiały udostępniane w poszczególnych tygodniach za 

pomocą platformy e-learningowej lub email od 25.03.2020 zgodnie z planem zajęć od 16.03.2020

email bez ograniczeń czasowych, czat na 

platfornmie e-learningowej w czasie ćwiczeń

Propedeutyka przemysłu spożywczego prof.. dr hab. Alicja Ceglińska (INoŻ) udostępniane w poszczególnych tygodniach za pomocą chmury materiały i instrukcje udostępniane przed ćwiczeniami mailem planowane od 29.03 e-mail w czasie trwania cwiczeń

Rachunkowość dr Joanna Bereżnicka

wykład 3 i 4 wyslany e-mail (prezetnacja ppt), od 23.03 przez 

komunikator internetowy zadania wyslane e-mail, zamieszczone w ehms od 16.03.2020 16.03

konwersacja przez komunikator internetowy,  

bez ograniczen czasowych

Podstawy żywienia człowieka prof. dr hab. Agata Wawrzyniak

Sukcesywne wysyłanie drogą mailową wykładów w dacie 

planowanego wykładu

materiały ćwiczeniowe na platfomie moodle z każdego tematu, 

zadanie do wykonania w określonym czasie, konsultacja na 19.03.2020 19.03.2020

czat na kursie moodle przy każdym temacie w 

trakcie trwania zajęć, czat na kursie moodle oraz 

Semestr 4 Nazwa przedmiotu Koordynator przedmiotu (instytut) Wykład  Ćwiczenia Wykład  Ćwiczenia Sposób konsultacji ze studentami

Język obcy Lektorzy (Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych) nie dotyczy materiały wysyłane poprzez e-mail nie dotyczy obecnie wznawiane e-mail bez ograniczeń czasowych

Analiza i ocena jakości żywności dr hab. Małgorzata Piecyk (INoŻ) udostępniane w poszczególnych tygodniach za pomocą chmury materiały wysyłane poprzez e-mail od 23.03.2020

część obliczeniowa ćwiczeń 

realizowana zdalnie od 18.03.2020, 

część praktyczna po powrocie przez tydzień kosultacje mailowe

Inżynieria procesowa dr hab. Ewa Gondek (INoŻ)

prezentacja multimedialana z komentarzem głosowym 

wykładowcy udostępniana przez 1 tydzień za pośrednictwem 

cześć obliczeniowa w postaci filmików i prezentacji z 

komentarzem prowadzących, istrukcje wykonanie obliczeń 19.03 2020

Ochrona własności intelektualnej dr hab. Aneta Cegiełka (INoŻ) wykłady udostępniane sukcesywnie za pomocą chmury nie dotyczy 18.03.2020 nie dotyczy

e-mail, telefonicznie przez tydzień po 

planowanym terminie zajęć

Opakowania żywności prof. dr hab. Anna Żbikowska (INoŻ)

wykłady będą w poszczególnych tygodniach realizowane za 

pomocą chmury częściowo wysyłane poprzez e-mail 20.05.2020

część realizowana zdalnie od 

23.03.2020, część praktyczna po e-mail bez ograniczeń czasowych

Gospodarka energetyczna dr inż. Artur Wiktor (INoŻ)

wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury na stronie przedmiotu. Do każdego wykładu 

przewidziany jest test sprawdzający wiedzę

materiały do ćwiczeń udostępnianie w chmurze na stronie 

przedmiotu. Do każdego z ćwiczeń przewidziany jest formularz 

przesyłania sprawozdań a do wybranych ćwiczeń test 

sprawdzający wiedzę 16.03.2020 20.03.2020 email przez tydzień, inna forma na żądanie

Toksykologia żywności dr inż. Katarzyna Kozłowska (INoŻCz)

wykłady udostępniane w poszczególnych tygodniach na kursie 

eLearningowym; w godzinach wykładu prowadzący zalogowany 

na kurs, dostępny przez czat, forum oraz mailowy; dostępność 

mailowa bez ograniczeń czasowych; forum i czat - w godzinach 

wykładu

materiały do ćwiczeń oraz zadania do wykonania w ramach 

sprawozdań udostępniane w poszczególnych tygodniach na 

kursie eLearningowym; w godzinach ćwiczeń prowadzący 

zalogowany na kurs, dostępny przez czat, forum oraz mailowy; 

dostępność mailowa bez ograniczeń czasowych; forum i czat - 

w godzinach ćwiczeń; link do przesyłania zadań do oceny - na 

kursie Moodle; ćwiczenia laboratoryjne realizowane zdalnie 

wyłącznie w wymiarze teoretycznym; część laboratoryjna - do 

zrealizowania na Uczelni, podobnie jak kolokwia. Wznowienie od 25 marca

Wznowienie od 23 marca 

(wyrównywanie zaległości do 25 

marca), potem wg planu zajęć

Czat i forum na kursach eLearningowych - w 

godzinach zajęć; e-mail - bez ograniczeń 

czasowych

Sposób prowadzenia zajęć i udostępniania materiałów dydaktycznych Termin rozpoczęcia zajęć zdalnych

Sposób prowadzenia zajęć i udostępniania materiałów dydaktycznych Termin rozpoczęcia zajęć zdalnych

Sposób prowadzenia zajęć i udostępniania materiałów dydaktycznych Termin rozpoczęcia zajęć zdalnych

Sposób prowadzenia zajęć i udostępniania materiałów dydaktycznych Termin rozpoczęcia zajęć zdalnych

WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI LEGENDA - realizacja zajęć zdalnie

Sposób prowadzenia zajęć i udostępniania materiałów dydaktycznych Termin rozpoczęcia zajęć zdalnych

Sposób prowadzenia zajęć i udostępniania materiałów dydaktycznych Termin rozpoczęcia zajęć zdalnych



Semestr 6 Nazwa przedmiotu Koordynator przedmiotu (instytut) Wykład  Ćwiczenia Wykład  Ćwiczenia Sposób konsultacji ze studentami

Prawo żywnościowe dr hab. Ewa Majewska (INoŻ)

wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury

materiały wysyłane w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury 19.03.2020 19.03.2020 mail bez ograniczeń czasowych

Ekologia i ochrona środowisko dr hab. Agata Marzec, prof. SGGW (INoŻ) wykład w postaci prezentacji udostępniany na dysku wirtualnym nie dotyczy 18.03.2020 wykład: mailowo przez tydzień

Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu 

spożywczego dr hab. Krzysztof Dasiewicz (INoŻ)

wykład będzie udostępniany w poszczególnych tygodniach za 

pomocą chmury, w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym 

konsultacje poprzez email, skype

materiał będzie udostępniany w poszczególnych tygodniach za 

pomocą chmury, w trakcie ćwiczeń w czasie rzeczywistym 

konsultacje poprzez email, skype; Koordynatorzy zajęć w 

poszczególnych Zakładach/Katedrach 16.04.2020 23.03.2020

w trakcie wykładu i ćwiczeń w czasie 

rzeczywistym konsultacje poprzez email, skype 

oraz mail w ciągu tygodnia od daty wykładu

Technologia tłuszczów i koncentratów spożywczych dr hab inż. Katarzyna Marciniak-Łukasiak (INoŻ)

wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury

część ćwiczeń zrealizowana poprzez przekazywanie materiałów 

za pośrednictwe w chmurze, a pozostałe zostaną zrealizowane 

po powrocie studentów na uczelnię. od 25.03.2020 mailowo bez ograniczeń

Podstawy technologii gastronomicznej dr hab. Lech Adamczak (INoŻ)

wykład będzie udostępniany w poszczególnych tygodniach za 

pomocą chmury, w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym 

konsultacje poprzez email, skype

część ćwiczeń realizowana poprzez zamieszczenie materiałow 

w chmurze, częśc do realizacji bezpośredniej

Drobnoustroje patogenne przenoszone przez wodę i żywność

prof. Małgorzata Gniewosz (INoŻ) i dr hab. Iwona Gientka 

(INoŻ) wykład przesyłany co tydzień mailem

ćwiczenia będą realizowane zgodnie z harmonogramem po 

powrocie studentów (od 14.05) 19.03.2020 nie dotyczy mailowo przez tydzień

Podstawy komunikacji społecznej mgr Jagoda Przybysz nie dotyczy

ćwiczenia (4/5) realizowane poprzez przesyłanie materiałów 

studentom i zadawanie cząstkowych zadań/ćwiczeń do mailowo

Apertyzacja dr hab. Stanisław Kalisz (INoŻ)

wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury nie dotyczy od 24.03.2020 mailowo przez tydzień

Zioła, żywność i zdrowie dr hab. Elżbieta Hać-Szymańczuk (INoŻ) wykład przesyłany co tydzień mailem nie dotyczy od 07.04.2020 mailowo przze tydzień

Żywność dla dzieci dr hab. Stanisław Kalisz (INoŻ)

Wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury nie dotyczy od 19.05.2020 mailowo przez tydzień

Podstawy dietetyki dr inż. Katarzyna Ratusz (INoŻ)

Wykład będzie udostępniany w poszczególnych tygodniach za 

pomocą chmury, w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym nie dotyczy od 24.03.2020 nie dotyczy

w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym 

konsultacje poprzez email, skype, mail w ciągu 

Bakterie mlekowe w technologii Żywności dr hab. Małgorzata Ziarno, prof. SGGW (INoŻ) wykład przesyłany co tydzień e-mailem nie dotyczy zgodnie z planem zajęć mailowo bez ograniczeń czasowych

Techniki komputerowe dr hab. Lech Adamczak (INoŻ) nie dotyczy

zajęcia rozpoczynają się 19.05.  jesli zajdzie konieczność będą 

realizowane on-line

Dodatki do żywności - aspekty technologiczne dr hab. Elżbieta Dłużewska (INoŻ)

wykład będzie udostępniany w poszczególnych tygodniach za 

pomocą chmury nie dotyczy od 24.03.2020 nie dotyczy mailowo przez tydzień

System HACCP dr hab. Krzysztof Dasiewicz (INoŻ)

wykład będzie udostępniany w poszczególnych tygodniach za 

pomocą chmury, w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym nie dotyczy od 07.04.2020 nie dotyczy

w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym 

konsultacje poprzez email, skype, mail w ciągu 

Zarządzanie zasobami ludzkimi dr inż. Agnieszka Tyburcy (INoŻ)

wykłady realizowane na platformie e-elearningowej  w postaci 

webinarów, zapisywane w postaci filmu nie dotyczy

czat podczas zajęć i wykładów, kontakt 

telefoniczny ze starościną

Dodatki do żywności - aspekty prozdrowotne dr inż. Katarzyna Ratusz (INoż)

wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury, w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym konsultacje nie dotyczy od 18.03.2020 nie dotyczy

w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym 

konsultacje poprzez email, skype, mail w ciągu 

Systemy zarządzania w laboratorium dr hab. Ewa Majewska (INoŻ)

wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury nie dotyczy od 9.04.2020 nie dotyczy mail

Żywność minimalnie przetworzona dr inż. Iwona Ścibisz (INoŻ)

wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury nie dotyczy od 14.05.2020 nie dotyczy konsultację przez email w ciągu tygodnia

KIERUNEK TECHNOLOGIA 

ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA 

studia I stopnia niestacjonarne

Semestr 2 Nazwa przedmiotu Koordynator przedmiotu (instytut) Wykład  Ćwiczenia Wykład  Ćwiczenia Sposób konsultacji ze studentami

Chemia organiczna dr Beata Kamińska

materiał wykładowy w wersji elektronicznej przekazany e-

mailem materiał ćwiczeniowy przekazany e-mailem

od 3.04.2020, z nadrobieniem  zjazdu z 

13.03.2020 i 20.03.2020 po uzgodnieniu 

ze studentami

od 4.04.2020, z nadrobieniem

zjazdu z 14.03.2020 i 21.03.2020 po 

uzgodnieniu ze studentami e-mail w czasie trwania wykładu i ćwiczeń

Fizyka dr Agnieszka Łukasiak

wykład w formie e-learningowego podręcznika; materiały 

przesyłane e-mailem materiały przesyłane e-mailem od 13.03.2020 od 22.03.2020 emailowo bez ograniczeń

Statystyka dr inż. Leszek Sieczko (IR) e-learning e.sggw.pl pliki przesyłane e-mailem przykłady i do rozwiązania 13.03.2020 20.03.2020 e-mail

Rysunek techniczny z elementami maszynoznawstwa dr hab. Małgorzata Nowacka, prof. SGGW (INoŻ) wykład udostępniany na stronie dedykowanej przedmiotowi materiały udostępniane na stronie dedykowanej przedmiotowi planowane od 27.03.2020 planowane od 29.03.2020

e-mail, hangouts w czasie trawania wykładów i 

ćwiczeń

Ochrona własności intelektualnej dr hab. Aneta Cegiełka (INoŻ) wykłady udostępniane sukcesywnie za pomocą chmury nie dotyczy 18.03.2020 nie dotyczy

e-mail, telefonicznie przez tydzień po 

planowanym terminie zajęć

Podstawy komunikacji społecznej mgr Jagoda Przybysz nie dotyczy

ćwiczenia (4/5) realziowane poprzez przesyłanie materiałów 

studentom i zadawanie cząstkowych zadań/ćwiczeń do 22 marca 2020 mail

Propedeutyka przemysłu spożywczego prof.. dr hab. Alicja Ceglińska (INoŻ) udostępniane w poszczególnych tygodniach za pomocą chmury

materiały i instrukcje udostępniane przed planowym zjazdem 

mailem planowane od 29.03 e-mail w czasie trwania cwiczeń

Semestr 4 Nazwa przedmiotu Koordynator przedmiotu (instytut) Wykład  Ćwiczenia Wykład  Ćwiczenia Sposób konsultacji ze studentami

Analiza i ocena jakości żywności dr hab. Małgorzata Piecyk (INoŻ) udostępniane w poszczególnych tygodniach za pomocą chmury materiały wysyłane poprzez e-mail od 27.03.2020 28.03.2020

w trakcie wykładu i ćwiczeń w czasie 

rzeczywistym konsultacje poprzez email, oraz 

Ogólna technologia żywności aspekty surowcowe/ Ogólna 

technologia żywności aspekty procesowe prof.. dr hab. Alicja Ceglińska (INoŻ) udostępniane w poszczególnych tygodniach za pomocą chmury

część - udostępnian materiały w poszczególnych tygodniach za 

pomocą chmury; część do odrobienia 25.03.2020 23.03.2020 mail; telefonicznie w wyznaczonych godzinach

Maszynoznawstwo przemysłu spożywczego dr hab. Karolina Szulc (INoŻ)

wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach drogą 

mailową materiały wysyłane poprzez e-mail planowane od 27.03.20 planowane od 28.03.20 e-mail bez ograniczeń czasowych

BHP i ergonomia dr hab. Iwona Kowalczuk

wykład udostepniany w poszcegolnych tygodniach droga 

mailową nie dotyczy od 20.03.2020.

e-mail baz ograniczeń czasowych telefon w 

godzinach wykładów 

Język obcy Lektorzy (Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych) nie dotyczy materiały wysyłane poprzez e-mail nie dotyczy obecnie wznawiane e-mail bez ograniczeń czasowych

Semestr 6 Koordynator przedmiotu (instytut) Wykład  Ćwiczenia Wykład  Ćwiczenia Sposób konsultacji ze studentami

Podstawy żywienia człowieka prof. dr hab. Agata Wawrzyniak

sukcesywne wysyłanie drogą mailową wykładów  w dacie 

wykładów

materiały ćwiczeniowe udostępnione na platformie moodle 

(kurs e.sggw.pl), zadanie przygotowane do wykonania w ciągu 

wyznaczonego czasu, konsultacja i dyskusja w godzinach 

prowadzenia zajęć, plus konsultacje indywidualne w 19.03.2020 19.03.2020

czat na kursie moodle przy każdym temacie w 

trakcie trwania zajęć, czat na kursie moodle oraz 

kontakt mailowy poza godzinami zajęć

Toksykologia żywności dr inż. Katarzyna Kozłowska (INoŻCz)

wykłady udostępniane w poszczególnych tygodniach na kursie 

eLearningowym; w godzinach wykładu prowadzący zalogowany 

na kurs, dostępny przez czat, forum oraz mailowy; dostępność 

mailowa bez ograniczeń czasowych; forum i czat - w godzinach 

wykładu nie dotyczy Wznowienie od 3 kwietnia nie dotyczy e-mail bez ograniczeń czasowych

Technologia owoców i warzyw dr inż. Iwona Ścibisz (INoŻ)

wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury

realizowane cześciowo po wznowieniu zajęć, częściowo zdalnie, 

materiały udostępnione w chmurze

od 20.03.2020 zgodnie z 

harmonogramem od 4.04.2020 materiały w chmurze, konsultacje emailowo

Technologia mięsa dr hab. Dorota Pietrzak (INoŻ)

wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury

realizowane częściowo po wznowieniu zajęć, częściowo zdalnie, 

materiały

udostępnione w chmurze

od 22.02.20120 e-mail bez ograniczeń czasowych

Technologia przemysłu fermentacyjnego dr hab. Edyta Lipińska (INoŻ)

część wykładów wysyłana e-mailem, pozostałe realizowane po 

powrocie studentów

częściow realizowane zdalnie, materiały przesłane mailem, 

częsciowo realizowane po powrocie studentów od 20.03 od 20.03.2020 mailowo w czasie trwania zajeć

Semestr 8 Koordynator przedmiotu (instytut) Wykład  Ćwiczenia Wykład  Ćwiczenia Sposób konsultacji ze studentami

Seminarium dyplomowe osoby wyznaczone w katedrach (INoŻ) nie dotyczy ustalony z poszczególnymi grupami nie dotyczy aktualnie wznawiane ustalony z poszczególnymi grupami

Drobnoustroje patogenne przenoszone przez wodę i żywność prof. Małgorzata Gniewosz (INoŻ) wykłady udostępniane sukcesywnie za pomocą maila ćwiczenia częściowo zdalnie, materiały udostępniane mailowo

od 28.03. 2020r, zgodnie z 

harmonogramem

od 28.03.2020r. Zgodnie z 

harmonogramem e-mail bez ograniczeń czasowych

Ochrona własności intelektualnej dr hab. Aneta Cegiełka (INoŻ) wykłady udostępniane sukcesywnie za pomocą maila nie dotyczy 25.03.2020 nie dotyczy

e-mail, telefonicznie przez tydzień po 

planowanym terminie zajęć

Prawo żywnościowe dr hab. Ewa Majewska (INoŻ)

wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury nie dotyczy 29.03.2020 nie dotyczy mail bez ograniczeń czasowych

Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu 

spożywczego dr hab. Krzysztof Dasiewicz (INoŻ)

wykład będzie udostępniany w poszczególnych tygodniach za 

pomocą chmury, w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym 

konsultacje poprzez email, skype

materiał będzie udostępniany w poszczególnych tygodniach za 

pomocą chmury, w trakcie ćwiczeń w czasie rzeczywistym 

konsultacje poprzez email, skype 29.03.2020 28.03.2020

w trakcie wykładu i ćwiczeń w czasie 

rzeczywistym konsultacje poprzez email, skype 

oraz mail w ciągu tygodnia od daty wykładu

Żywność dla dzieci dr hab. Stanisław Kalisz (INoŻ)

Wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury nie dotyczy od 27.03.2020 mailowo przez tydzień

Żywność minimalnie przetworzona dr inż. Iwona Ścibisz (INoŻ)

wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury nie dotyczy od 17.04 nie dotyczy konsultacje przez emaila w ciągu tygodnia

Zioła, żywność i zdrowie dr hab. Elżbieta Hać-Szymańczuk (INoŻ) wykład udostępniany sukcesywnie mailowo nie dotyczy od 27.03.2020 nie dotyczy email, bez ograniczeń czasoych

Podstawy dietetyki dr inż. Katarzyna Ratusz (INoŻ)

wykład będzie udostępniany w poszczególnych tygodniach za 

pomocą chmury, w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym 

konsultacje poprzez email, skype nie dotyczy od 17.04.2020 zgodnie z planem nie dotyczy

w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym 

konsultacje poprzez email, mail w ciągu tygodnia 

od daty wykładu

Dodatki do żywności - aspekty zdrowotne dr inż. Katarzyna Ratusz (INoŻ)

wykład będzie udostępniany w poszczególnych tygodniach za 

pomocą chmury, w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym 

konsultacje poprzez email, skype nie dotyczy od 5.04.2020 zgodnie z planem nie dotyczy

w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym 

konsultacje poprzez email,mail w ciągu tygodnia 

od daty wykładu

Domowy wyrób serów i wędlin dr hab. Krzysztof Dasiewicz (INoŻ)

wykład będzie udostępniany w poszczególnych tygodniach za 

pomocą chmury, w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym 

konsultacje poprzez email, skype nie dotyczy od 24.05.2020 nie dotyczy

w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym 

konsultacje poprzez email, skype, mail w ciągu 

tygodnia od daty wykładu

KIERUNEK TECHNOLOGIA 

ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA 

studia II stopnia stacjonarne

Semestr 1 Nazwa przedmiotu Koordynator przedmiotu (instytut) Wykład  Ćwiczenia Wykład  Ćwiczenia Sposób konsultacji ze studentami

1-8 tydzień Etykieta menadżerska prof. dr hab. Krystyna Kryżanowska (IEiF) materiały i informacje przesyłane przed zajęciami mailem nie dotyczy od 17.03 nie dotyczy email przez cały tydzień

Zarządzanie zasobami ludzkimi w projektach dr Tomasz Herudziński materiały udostępniane droga mailową 

konsultacje telefoniczne, udostępnianie materiałów drogą 

mailową od 18.03.2020 od 13.03.2020 telefonicznie i mailowo

Chemia związków naturalnych z elemntami enzymologii dr Beata Dasiewicz

materiały udostępniane w chmurze w kolejnych tygodniach 

trwania, kosultacje drogą milaową przez cały tydzień nie dotyczy od 18.03.2020

Współczesne technologie dr hab. Krzysztof Dasiewicz (INoŻ)

wykład będzie udostępniany w poszczególnych tygodniach za 

pomocą chmury, w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym 

konsultacje poprzez email, skype

materiał będzie udostępniany w poszczególnych tygodniach za 

pomocą chmury, w trakcie ćwiczeń w czasie rzeczywistym 

konsultacje poprzez email 19.03.2020 28.03.2020

w trakcie wykładu i ćwiczeń w czasie 

rzeczywistym konsultacje poprzez email, skype 

oraz mail w ciągu tygodnia od daty wykładu

Innowacyjne procesy i aparatura w inżynierii żywności dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. (INoŻ)

materiały udostępnanie w chmurze w poszczególnych 

tygodniach wykład z komentarzem, konsultacje  e-mail konsultacje drogą e-mail, ciągle z opiekunami projektów od 19.03.2020  od 19.03.2020 e-mail przez cały tydzień 

Współczesne trendy w biotechnolgii i analityce

prof. Małgorzata Gniewosz (INoŻ), dr hab. Dorota Derewiaka 

(INoŻ) wykłady wysyłane co tydzień mailem instrukcje wysyłane mailem od 18.03.2020 od. 18.03.2020 mailowo przez cały tydzień

Semestr 3 Nazwa przedmiotu Koordynator przedmiotu (instytut) Wykład  Ćwiczenia Wykład  Ćwiczenia Sposób konsultacji ze studentami

Seminarium magisterskie osoby wyznaczone w katedrach (INoŻ) nie dotyczy ustalony z poszczególnymi grupami nie dotyczy aktualnie wznawiane ustalony z poszczególnymi grupami

Język obcy Lektorzy (Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych) nie dotyczy materiały wysyłane poprzez e-mail nie dotyczy obecnie wznawiane e-mail bez ograniczeń czasowych

Carcinogens in food dr Ewa Majewska wykład przesyłany mailowo nie dotyczy 16.03.2020 e-mail bez ograniczeń

Nutrigenomics - what food says to our genes? dr hab. Anna Bzducha-Wróbel (INoŻ) wykład udostępniany na dysku wirtualnym lub mailowo od 1 czerwca - wideoczat, prezentacje studentów wg planu od 18 maja od 1 czerwca e-mailowo bez ograniczeń czasowych

Positive and negative food substances dr hab. Dorota Derewiaka (INoŻ) wykłady udostępniane na dysku lub mailowo nie dotyczy od 6.04.2020 nie dotyczy

e-mail bez ograniczeń czasowych, skype, prace 

zaliczeniowe w formie plików prezenatcji 

studenci przekażą do prowadzących zajęcia 

drogą mailową 

Food contact materials/Food packaging dr hab. Małgorzata Nowacka, prof. SGGW (INoŻ) wykład udostępniany na stronie dedykowanej przedmiotowi nie dotyczy od 19.03.2020 nie dotyczy e-mail bez ograniczeń czasowych, hangouts

Żywność instant dr hab. Elżbieta Dłużewska (INoŻ)

wykład będzie udostępniany w poszczególnych tygodniach za 

pomocą chmury nie dotyczy od 24.03.2020 nie dotyczy e-mail przez cały tydzień

Drobnoustroje a środowisko żywności dr hab. Elżbieta Hać-Szymańczuk (INoŻ) wykład wysyłany mailowo co tydzień nie dotyczy wg planu e-mail przez cały tydzień

KIERUNEK TECHNOLOGIA 

ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA 

studia II stopnia niestacjonarne

Semestr 2 Nazwa przedmiotu Koordynator przedmiotu (instytut) Wykład  Ćwiczenia Wykład  Ćwiczenia Sposób konsultacji ze studentami

Statystyka stosowana dr inż. Leszek Sieczko (IR) e-learning e.sggw.pl zajęcia zdalne, wideo, zdalny pulpit 13.03.2020 20.03.2020 e-mail komunikator

Prawo autorskie i ochrona patentowa dr hab. Aneta Cegiełka (INoŻ) wykłady udostępniane sukcesywnie za pomocą chmury nie dotyczy 23.03.2020 nie dotyczy

e-mail, telefonicznie przez tydzień po 

planowanym terminie zajęć

Indywidualna przedsiębiorczość dr inż. Tadeusz Filipiak

wykład przesyłany na email, udostępniony będzie w eHMS, 

konsultacje on-line na dyżurze nie dotyczy 13.03.2020r. nie dotyczy email, Skype, program AdobeConnect

Systemy bezpieczeńswa żywności w praktyce mgr Iwona Kowalczyk zajęcia zostaną zrealizowane po wznowieniu

Technolog żywności a współczesny przemysł dr hab. Kazimierz Dąbrowski

wykład będzie udostępniany w poszczególnych tygodniach za 

pomocą chmury, w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym 

konsultacje poprzez email nie dotyczy od 24.03.2020 nie dotyczy

w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym 

konsultacje poprzez email, skype, mail w ciągu 

tygodnia od daty wykładu

Język obcy Lektorzy (Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych) nie dotyczy materiały wysyłane poprzez e-mail nie dotyczy obecnie wznawiane e-mail bez ograniczeń czasowych

Design thinking in food technology dr hab. Małgorzata Nowacka, prof. SGGW (INoŻ) wykład udostępniany na stronie dedykowanej przedmiotowi nie dotyczy planowane od 27.03.2020 nie dotyczy e-mail bez ograniczeń czasowych, hangouts

Zafałszowania żywności i metody ich wykrywania dr inż. Iwona Ścibisz (INoŻ)

wykład będzie udostępniony w poszczególnych tygodniach za 

pomocą chmury nie dotyczy planowane od 8.05.2020 nie dotyczy e-mail przez tyddzień 

Seminarium magisterskie osoby wyznaczone w katedrach (INoŻ) nie dotyczy ustalony z poszczególnymi grupami nie dotyczy aktualnie wznawiane ustalony z poszczególnymi grupami

Pracownia magisterska osoby wyznaczone w katedrach (INoŻ) nie dotyczy ustalony przez poszczególnych promotorów nie dotyczy aktualnie wznawiane ustalony przez poszczególnych promotorów

Sposób prowadzenia zajęć i udostępniania materiałów dydaktycznych Termin rozpoczęcia zajęć zdalnych

Sposób prowadzenia zajęć i udostępniania materiałów dydaktycznych Termin rozpoczęcia zajęć zdalnych

Sposób prowadzenia zajęć i udostępniania materiałów dydaktycznych Termin rozpoczęcia zajęć zdalnych

Sposób prowadzenia zajęć i udostępniania materiałów dydaktycznych Termin rozpoczęcia zajęć zdalnych

Sposób prowadzenia zajęć i udostępniania materiałów dydaktycznych Termin rozpoczęcia zajęć zdalnych

Sposób prowadzenia zajęć i udostępniania materiałów dydaktycznych Termin rozpoczęcia zajęć zdalnych

Sposób prowadzenia zajęć i udostępniania materiałów dydaktycznych Termin rozpoczęcia zajęć zdalnych



Inżynieria układów wielofazowych żywności dr hab. Ewa Gondek (INoŻ)

wykład w postaci prezentacji z komentarzem głosowym wysłany 

w postaci chmury nie dotyczy planowane od 3.05.2020 nie dotyczy

Projektowanie produktu (Inżynieria) dr hab. Monika Janowicz, prof. SGGW  (INoŻ)

Wykład będzie udostępniony w poszczególnych tygodniach za 

pomocą chmury

zajęcia projektowe, konsultacje możliwe za pośrednictwem e-

mail planowane od 22.03.2020

zajęcia w postaci zdalnej - 

projektowanie produktu z mozliwością 

konsultacji w czasie planowanych 

ćwiczeń od 22.03.2020

e-mail w czasie planowanych zajeć podczas 

planowanych terminów zjazdów i w czasie 

konsultacji

Ocena jakości produktów i logistyka

dr hab. Małgorzata Wroniak, prof. SGGW (INoŻ) / dr hab. 

Tomasz Florowski (INoŻ)

wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury

ćwiczenia będą realizowane po powrocie studentów / część 

ćwiczeń jest realizowana poprzez udostępnienie materiałów w 

chmurze zgodnie z planem zajęć od 20.03.2020

ćwiczenia będą realizowane po 

powrocie studentów / jedno ćwiczenie 

zrealizowane zdalnie 22.03 mailowo przez tydzień

Wykorzystanie przetwórcze ryb i bezkręgowców morskich dr hab. Tomasz Florowski (INoŻ) udostępniane w poszczególnych tygodniach za pomocą chmury nie dotyczy 10.05.2020 nie dotyczy e-mail

Projektowanie produktu (Technologia) dr inż. Anna Florowska (INoŻ) nie dotyczy zgodnie z harmonogramem nie dotyczy zgodnie z harmonogramem

KIERUNEK TOWAROZNAWSTWO/  

TOWAROZNAWSTWO W 

BIOGOSPODARCE studia I stopnia 

stacjonarne

Semestr 2 Nazwa przedmiotu Koordynator przedmiotu (instytut) Wykład  Ćwiczenia Wykład  Ćwiczenia Sposób konsultacji ze studentami

Technologia informacyjna dr inż. Kinga Noras

wykłady wysyłane e-mailem  w formie szczegółowych prezentacji 

wraz z komentarzem i notatkami (+ ewentualne konsultacje po 

powrocie studentów)

wideo wraz z komentarzem, oraz zadania do samodzielnego 

wykonania i odesłania prowadzącemu w określonym czasie, 

udostępnione pliki z poleceniami, linki z pomocami do zadań 16.03.2020 18.03.2020 e-mail

Chemia organiczna dr inż. Katarzyna Dobrosz-Teperek (INoŻ)

wykład 3 i 4 (dr hab. Mariola Kozłowska) w postaci prezentacji 

przesyłany w poszczególnych tygodniach emailem

materiały udostępnione co tydzień w eHMS, zaś praktyczne 

zadania kontrolne do odrobienia po powrocie 18.03.2020 17.03.2020 e-mail

Podstawy produkcji ogrodniczej dr inż Tomasz Krupa wykład przesyłany co tydzień mailem materiały udostępniane co tydzień mailem 23.03.2020 23.03.2020 e-mail

Podstawy produkcji roślinnej dr inż Agnieszka Ciesielska (IR) wykład przesyłany co tydzień e-mailem i udostępniany na eHMS

materiały udostępniane co tydzień a-mailem i na eHMS, 

konsultacje emailem 16.03.2020 16.03.2020 e-mail, eHMS

Podstawy produkcji leśnej dr inż. Michał Orzechowski (INL) dr inż. Justyna Nowakowska: wykład przesyłany co tydzień dr inż. Wojciech Kędziora: materiały udostępniane co tydzień 25.03.2020 19.03.2020 email

Podstawy produkcji zwierzęcej drhab. Witold Rant (INZ) Wykład przesyłany co tydzień emailem

materiały udostępniane co tydzień e-mailem zgodnie z 

harmonogramem zajęć 18.03.2020 16.03.2020 kontakt mailowy bez ograniczeń czasowych

Materiałoznawstwo i inzynieria materiałowa dr hab. Hanna Kowalska, prof SGGW (INoŻ)

Wykład przesyłany co tydzień emailem, konsultacje poprzez 

email instrukcje wysyłane przed ćwiczeniem emailem 24.03.2020 03.04.2020 kontakt emaolowy

Mikroekonomia dr Anna Kłoczko-Gajewska (IEiF)

wykład przesyłany regularnie e-mailem, możliwośc konsultacji 

mailem przez cały tydzień

w planach jest zrealizowanie wykładu zdalnie przed czasem, 

aby wolne godziny przeznaczyć na ćwiczenia. W najbliższych 

dniach planowane jest przesłanie części zadań do 

samodzielnego rozwiązania. 16.03.2020 planowane 30.03.2020 e-mail bez ograniczeń

Podstawy prawa dr hab. Ewa Majewska (INoŻ)

wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury nie dotyczy 19.03.2020 nie dotyczy mail bez ograniczeń czasowych

Semestr 4 Nazwa przedmiotu Koordynator przedmiotu (instytut) Wykład  Ćwiczenia Wykład  Ćwiczenia Sposób konsultacji ze studentami

Język obcy Lektorzy (Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych) nie dotyczy materiały wysyłane poprzez e-mail nie dotyczy obecnie wznawiane e-mail bez ograniczeń czasowych

Mikrobiologia-wybrane działy prof. dr hab. Stanisław Błażejak (INoŻ)

przekazany studentom w formie wydruku na pierwszym 

wykładzie

częściowo zdalnie (instrukcje wysyłane mailowo), częściowo na 

wznowionych zajęciach od 18.03 e-mail przez cały tydzień

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności dr inż Beata Drużyńska (INoŻ)

udostepniany studentom w kolejnych tygodniach za pomocą 

chmury

materiały będą wysyłane mailem do starosty w formie pdf od 

21.04, jeśli będzie taka konieczność 18.03.2020 ćwiczenia rozpoczynają się 21.04 email bez ograniczeń czasowych

Podstawy biotechnologii dr hab. Iwona Gientka (INoŻ) wysyłany mailowo co tydzień

częściowo zdalnie (instrukcje wysyłane mailowo), częściowo na 

wznowionych zajęciach 18.03.2020 19.03 e-mail przez cały tydzień

Rachunkowość dr hab. Hanna Górska-Warsewicz, prof. SGGW

dwa wykłady wysyłane co tydzień, konsultacje telefoniczne, 

mailowe, konsultacje w zoomie ćwiczenie rozpoczynają się po świętach 18.03.2020 po świętach 

e-mail, telefon (numer sggw) bez ograniczeń, w 

terminie późniejszym zoom

Towaroznawstwo żywności dr hab. Anna Berthold Pluta (INoŻ)

udostepniany studentom w kolejnych tygodniach za pomocą 

chmury

materiały udostępniane co tydzień a-mailem, konsultacje 

emailem e-mail bez ograniczeń czasowych

Opakowalnictwo prof.dr hab. Anna Żbikowska (INoŻ) wykład przesyłany co tydzień za pomocą chmury częściowo zdalnie a częściowo po powrocie 24.03.2020 27.03.2020 e-mail bez ograniczeń czasowych

Zarządzanie marketingowe prof. Joanna Szwacka-Mokrzycka

Wykład prowadzony zdalnie z wykorzystaniem e-mail 

studenckich oraz konwersacji za pośrednictwem skype dr Anna Jasiulewicz - platforma telekonferencyjna plus email 26.03.2020 (czwartek/12-14)

16.03 email, od 23.03 platforma 

telekonferencyjna plus email email bez ograniczeń czasowych

Semestr 6 Nazwa przedmiotu Koordynator przedmiotu (instytut) Wykład  Ćwiczenia Wykład  Ćwiczenia Sposób konsultacji ze studentami

Logistyka dr hab. Joanna Domagała (IEiF)

wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach na 

platformie Moodle WE SGGW

materiał wysyłany emailem, studenci mają do wykonania 

zadania, realizują na podstawie rozwiązanych przykładów, 

dodatkowo kontakt on-line w trakcie zajęć za pomocą 

programu AdobeConnect zgodnie z planem zajeć od 12.03.2020 zajęcia są realizowane od 12.03.2020

pprzed zajęciami są wysyłane materiały oraz 

zadania do wykonania przez email, zadania po 

zrobieniu przez studentów są odsyłane i na 

bieżąco sprawdzane, przewidzane są konsultacje 

i spotkania on-line przez program AdobeConnect

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach mailowo ćwiczenia realizowane od 15.04.2020 zgodnie z planem zajęć od 12.03.2020 nie są w tej chwili realizowane

wysłany mail, potwierdzenie otrzymania, kontakt 

mailowy

Technologie materiałowe dr inż. Magdalena Dadan (INoŻ)

wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach na stronie 

dedykowanej przedmiotowi

materiały i instrukcje do wykonania sprawozdań i prac 

zaliczeniowych udostępniane w poszczególnych tygodniach na 

stronie dedykowanej przemiotowi 23.03.2020 r. 20.03.2020 r.

e-mail z powiadomieniem opublikowania na 

stronie materiałów, konsultacje przez e-mal, 

konsultacje przez inne komunikatory np. skype, 

hangouts

Towaroznawstwo drzewnych i niedrzewnych produktów 

leśnictwa dr hab. inż. Paweł Staniszewski (INL)

wyklady w formie prezentacji lub tekstu uzupełnionego o 

zalecaną literaturę wraz z niezbędnymi komentarzami są 

sukcesywnie wysyłane do studentów droga e-mail. W dalszym 

etapie planuje się transmisje wykładów online.  

e-mail (wysyłanie studentom informacji i instrukcji, osdyłanie 

zadanych opracowań, publiczna dyskusja na specjalnie 

założonym koncie). od 12. 03. 2020 r. od 17. 03. 2020 r.

e-mail bez ograniczeń, telefon słuzbowy 

przekierowany na komórkę, w miarę potrzeb - 

komunikatory internetowe

Strategie innowacyjne w przedsiębiorstwach dr Anna Jasiulewicz platforma telekonferencyjna plus email dr Marzena Lemanowicz YouTube, Moodle-zaliczenie

25.03 platforma telekonferencyjna plus 

email , 18.03 email (z weryfikacją 

zapoznania się z trescią wykładu)

18.03, dalsze zajęcia 22.04-

03.06.2020 e-mail bez ograniczeń czasowych

Towaroznawstwo ogrodnicze dr inż. Tomasz Krupa wykład udostępniany co tydzień mailem materiały udostępniane co tydzień mailem 23.03.2020 16.03.2020 e-mail

Instrumentalne metody oceny produktów dr inż.. Beata Drużyńska (INoŻ)

udostępniany studentom w kolejnych tygodniach za pomocą 

chmury

instrukcje do wykonania sprawozdań wysyłane w kolejnych 

tygodniach na email starosty w formie pdf 18.03.2020 20.03.2020 email bez ograniczeń czasowych

Apertyzacja dr hab. Stanisław Kalisz (INoŻ)

wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury nie dotyczy od 24.03.2020 mailowo przez tydzień

Zioła, żywność i zdrowie dr hab. Elżbieta Hać-Szymańczuk (INoŻ) wykład przesyłany co tydzień mailem nie dotyczy od 07.04.2020 mailowo przze tydzień

Żywność dla dzieci dr hab. Stanisław Kalisz (INoŻ)

Wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury nie dotyczy od 19.05.2020 mailowo przez tydzień

Podstawy dietetyki dr inż. Katarzyna Ratusz (INoŻ)

Wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury, w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym konsultacje 

poprzez email nie dotyczy od 24.03.2020

w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym 

konsultacje poprzez email, mail w ciągu tygodnia 

od daty wykładu

Bakterie mlekowe w technologii Żywności dr hab. Małgorzata Ziarno, prof. SGGW (INoŻ) wykład przesyłany co tydzień e-mailem nie dotyczy zgodnie z planem zajęć mailowo bez ograniczeń czasowych

Techniki komputerowe dr hab. Lech Adamczak (INoŻ) nie dotyczy

zajęcia rozpoczynają się 19.05.  jesli zajdzie konieczność będą 

realizowane on-line

Dodatki do żywności - aspekty technologiczne dr hab. Elżbieta Dłużewska (INoŻ)

udostępniany studentom w kolejnych tygodniach za pomocą 

chmury nie dotyczy od 24.03.2020 nie dotyczy mailowo przez tydzień

System HACCP dr hab. Krzysztof Dasiewicz (INoŻ)

wykład będzie udostępniany w poszczególnych tygodniach za 

pomocą chmury, w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym 

konsultacje poprzez email, skype nie dotyczy od 07.04.2020 nie dotyczy

w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym 

konsultacje poprzez email, skype, mail w ciągu 

tygodnia od daty wykładu

Zarządzanie zasobami ludzkimi dr inż. Agnieszka Tyburcy (INoŻ)

wykłady realizowane na platformie e-elearningowej  w postaci 

webinarów, zapisywane w postaci filmu nie dotyczy nie dotyczy

czat podczas zajęć i wykładów, kontakt 

telefoniczny ze starościną

Dodatki do żywności - aspekty prozdrowotne dr inż. katarzyna Ratusz (INoŻ)

wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury, w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym konsultacje 

poprzez email, skype nie dotyczy od 18.03.2020

w trakcie wykładu w czasie rzeczywistym 

konsultacje poprzez email, mail w ciągu tygodnia 

od daty wykładu

Systemy zarządzania w laboratorium dr hab. Ewa Majewska (INoŻ)

wykłady udostępniane w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmura nie dotyczy od 9.04.2020 nie dotyczy mail bez ograniczeń czasowych

Żywność minimalnie przetworzona dr inż. Iwona Ścibisz (INoŻ)

wykład udostępniany w poszczególnych tygodniach za pomocą 

chmury nie dotyczy od 17.04.2020 nie dotyczy email przez tydzień

Sposób prowadzenia zajęć i udostępniania materiałów dydaktycznych Termin rozpoczęcia zajęć zdalnych
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