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Wydział Nauk o Żywności jest jednym z 13 wydziałów SGGW w Warszawie 

Misja Wydziału Nauk o Żywności (WNoŻ) wypływa z misji Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i obejmuje: 

 kształcenie studentów, z zachowaniem najwyższych standardów, w celu 

przygotowania absolwentów do konkurowania na współczesnym rynku pracy oraz 

funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, 

 prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług 

badawczych, 

 kształcenie i promowanie kadr naukowych, 

 kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy, prowadzenie różnych form 

edukacji (studia podyplomowe, kursy doszkalające, itp.), 

 stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów oraz ich uczestnictwa w 

życiu kulturalnym i naukowo-badawczym. 

Specyfiką WNoŻ, jako jednostki SGGW, jest interdyscyplinarny charakter kształcenia, 

obejmujący wiedzę z zakresu nauk podstawowych (chemia, fizyka, matematyka, biochemia), 

mikrobiologii, technologii, inżynierii, informatyki i ekonomii. Podstawowym celem Wydziału 

Nauk o Żywności jest takie kształcenie studentów, aby jego absolwenci posiadali 

umiejętności i kompetencje zgodne z najwyższymi standardami.  

Wydział Nauk o Żywności (poprzednio Wydział Technologii Rolno-Spożywczej i 

Wydział Technologii Żywności) został utworzony w październiku 1961 roku, jednak studia z 

zakresu przemysłu rolno-spożywczego mają w SGGW dużo dłuższą tradycję. Od czasu 

powstania Uczelni problematyka związana z „przemysłem rolnym" była realizowana na 

Wydziale Rolniczym w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii i Przemysłu Rolnego. W okresie 

międzywojennym około 120 studentów specjalizowało się w tym właśnie kierunku. Pierwsi 

absolwenci ukończyli specjalizację w zakresie przemysłu rolno-spożywczego w 1925 roku i 

stali się pionierami przemysłu spożywczego w naszym kraju. 



Historia Wydziału wiąże się ściśle z Zakładem Mikrobiologii i Przemysłu Rolnego, 

kierowanym przez Profesora Wacława Dąbrowskiego. W tym właśnie Zakładzie rozwijano 

badania technologiczne oraz wychowywano kadry przyszłych pracowników nauki w 

dziedzinie technologii, chemii i mikrobiologii żywności (pierwszy stopień doktora został 

nadany w 1934 roku). Wychowankiem tego Zakładu był także Prof. dr hab. Eugeniusz 

Pijanowski, wybitny uczony i pedagog, twórca nauki o żywności w Polsce i pierwszy dziekan 

powołanego z początkiem roku akademickiego 1961/1962 Wydziału Technologii Rolno-

Spożywczej. 

W ciągu ponad 50 lat funkcjonowania Wydziału dokonano wielu zmian organizacyjnych, 

co wiązało się z bieżącymi potrzebami badawczymi i dydaktycznymi. Bardzo ważny w 

historii Wydziału był 1977 rok, w którym to roku Instytut Żywienia Człowieka, będący 

dotychczasową jednostką Wydziału, został włączony w struktury nowo powstałego Wydziału 

Żywienia Człowieka i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego. W tym też roku Wydział 

zmienił nazwę na Wydział Technologii Żywności. Kolejna zmiana nazwy na obecną – 

Wydział Nauk o Żywności nastąpiła 1 stycznia 2008 r.  

Przez ponad 50 lat Wydział wypromował ponad 6000 absolwentów, wśród których około 

4500 ukończyło studia magisterskie, a około 1500 studia inżynierskie. Rada Wydziału nadała 

prawie 300 stopni naukowych doktora nauk technicznych lub rolniczych oraz blisko 

100 stopni doktora habilitowanego nauk technicznych lub nauk rolniczych w zakresie 

technologii żywności i żywienia (stan na 1 maja 2013 roku).  

Wydział spełnia ważną rolę wychowawczą i edukacyjną, oferując różne formy edukacji 

ustawicznej. Kształci specjalistów oraz prowadzi badania naukowe dla potrzeb 

współczesnego przemysłu spożywczego, z którym od początku swego istnienia prowadzi 

ożywioną współpracę, czego potwierdzeniem jest m.in. powołanie w 2002 r. Rady Promocji 

Wydziału, do której zaproszono przedstawicieli wielu firm krajowych i zagranicznych, związanych 

z produkcją i obrotem żywności. 

Organem kolegialnym jest Rada Wydziału składająca się z pracowników samodzielnych 

oraz pozostałych członków (adiunktów i asystentów, pracowników inżynieryjno-

technicznych, 1 doktoranta i studentów).  

Na Wydziale Nauk o Żywności prowadzone są 3 kierunki studiów: technologia żywności i 

żywienie człowieka, towaroznawstwo oraz bezpieczeństwo żywności. Ten ostatni kierunek powstał 

jako kierunek unikatowy – w roku akademickim 2012/2013 odbył się pierwszy nabór. 

Wydział Nauk o Żywności posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk 

rolniczych, a także doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i 



żywienia człowieka. W związku z tym posiada również uprawnienia do prowadzenia 

postępowania o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych. 

Na WNoŻ prowadzone są czteroletnie stacjonarne studia doktoranckie. Nabór na te studia 

prowadzony jest co roku.  

 

WNoŻ proponuje studia podyplomowe w zakresie: 

 Zarządzanie i organizacja produkcji  

 Jakość i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym.  

 

 


