
w całości

częściowo

tylko po powrocie

KIERUNEK TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I 

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA studia II stopnia 

stacjonarne

Semestr 1, SPECJALIZACJE: 9 - 15 tydzień Wykład  Ćwiczenia Wykład  Ćwiczenia

OCENA JAKOŚCI ŻYWNOŚCI
Przedmiot specjalizacyjny I 

– Wybrane aspekty jakości 

żywności

dr hab. Dorota Derewiaka  (INoŻ, KTŻiOJ)
Prowadzony zdalnie, ewentulanie 

po powrocie studentów 

Częściowo zdalnie, częściowo po 

powrocie studentów
06.05.2020 13.05.2020

mailowo, przez Teams, 

przez Skypa w trakcie 

zajęć

Seminarium dyplomowe dr hab. Małgorzata Piecyk (INoŻ, KTŻiOJ) brak

Zajęcia prowadzone w terminach 

podanych w planie studiów na 

platformie Teams

05.05.2020 mailowo, przez Teams

Przedmiot specjalizacyjny 

2 - Nowoczesne metody 

analityczne w ocenie 

jakości i bezpieczeństwa 

żywności

dr inż. Beata Drużyńska (INoŻ, KTŻiOJ)
Częściowo prowadzony zdalnie, 

częściowo po powrocie studentów

Zzęściowo zdalnie, częściowo po 

powrocie studentów
04.05.2020 06.05.2020

mailowo, przez Teams, 

przez Skypa w trakcie 

zajęć

BIOTECHNOLOGIA I MIKROBIOLOGIA 

ŻYWNOŚCI
Seminarium dyplomowe dr hab. Edyta Lipińska (INoŻ, KBiMŻ) brak Zdalnie, on-line 11.05.2020

on-line na platformie 

Teams

Przedmiot specjalizacyjny I 

- Technologia 

fermentacyjna

dr hab. Edyta Lipińska (INoŻ, KBiMŻ) Zdalnie, on-line Zdalnie, on-line 08.05.2020r. 11.05. i 12.05.2020 
on-line na platformie 

Teams

Przedmiot specjalizacyjny 

II - Diagnostyka 

mikrobiologiczna

dr hab. Elzbieta Hać-Szymańczuk (INoŻ, KBiMŻ) zdalnie, on-line zdalnie, on-line 11.05.2020r. 07.05.2020
on-line na platformie 

Teams, poczta mail

INŻYNIERIA ŻYWNOŚCI Seminarium dyplomowe
dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. SGGW (INoŻ, 

KIŻiOP)
brak MS Teams 11.05.2020 e-mail,  MS Teams

Odwadnianie i suszenie  

żywności

dr hab. Małgorzata Nowacka, prof. SGGW (INoŻ, 

KIŻiOP)
MS Teams 

MS Teams, materiały udostępniane 

na dysku google
 08.05.2020 11.05.2020 e-mail,  MS Teams

Inżynieria produktu dr hab. Agnieszka Ciurzyńska (INoŻ, KIŻiOP) brak
MS Teams, materiały udostępniane 

na dysku google
13.05.2020 e-mail,  MS Teams

Organizacja i zarządzanie 

procesem produkcyjnym
dr hab. Piotr Sulewski (INE) MS Teams MS Teams zgodnie z planem zgodnie z planem e-mail,  MS Teams

Seminarium magisterskie
dr hab. Małgorzata Ziarno, prof. SGGW (INoŻ, 

KTŻiOJ)
w całości * w całości * 11.05.2020

MS Teams, dysk Google, 

poczta mailowa

TECHNOLOGIA MLEKA
Wybrane zagadnienia z 

technologii mleczarskiej

dr hab. Małgorzata Ziarno, prof. SGGW (INoŻ, 

KTŻiOJ)
w całości * w całości * 11.05.2020 12.05.2020

MS Teams, dysk Google, 

poczta mailowa

Mikrobiologia i 

biotechnologia w 

mleczarstwie

dr hab. Małgorzata Ziarno, prof. SGGW (INoŻ, 

KTŻiOJ)
w całości * w całości * 12.05.2020 13.05.2020

MS Teams, dysk Google, 

poczta mailowa

Seminarium dyplomowe dr hab. Stanisław Kalisz (INoŻ, KTŻiOJ) brak Realizacja na Microsoft Teams nie dotyczy
zgodnie z planem od 

12.05.2020
Microsoft Teams, email

TECHNOLOGIA OWOCÓW, WARZYW I ZBÓŻ
Surowce pochodzenia 

roślinnego i zwierzecego
dr inż. Andrzej Cendrowski (INoŻ, KTŻiOJ) Realizacja na Microsoft Teams Realizacja na Microsoft Teams

zgodnie z planem od 

12.05.2020

zgodnie z planem od 

13.05.2020
Microsoft Teams, email

Przetwórstwo surowców 

roślinnych  i zwierzecych
dr inż. Andrzej Cendrowski (INoŻ, KTŻiOJ) Realizacja na Microsoft Teams Realizacja na Microsoft Teams

zgodnie z planem od 

13.05.2020

zgodnie z planem od 

14.05.2020
Microsoft Teams, email

Seminarium dyplomowe dr hab. Dorota Pietrzak brak

Udostępnianie materiałów poprzez 

chmurę lub platformę Teams, 

kontakt ze studentami z 

wykorzystaniem dostępnych metod 

komunikacji na odległość (email, 

Teams)

08.05.2020

Kontakt ze studentami w 

trakcie zajęć i (w razie 

potrzeby) poza zajęciami, 

z wykorzystaniem 

dostępnych metod 

komunikacji na odległość 

(email, Teams)

TECHNOLOGIA MIĘSA
Surowce pochodzenia 

roślinnego i zwierzecego
dr hab. Tomasz Florowski

Udostępnianie materiałów tj. 

wykładów i instrukcji realizacji 

ćwiczeń poprzez chmurę lub 

platformę Teams, kontakt ze 

studentami z wykorzystaniem 

dostępnych metod komunikacji na 

odległość (email, Teams)

08.05.2020 

(harmonogram 

realizacji poda 

Koordynator)

13.05.2020 

(harmonogram 

realizacji poda 

Koordynator)

Kontakt ze studentami w 

trakcie zajęć i (w razie 

potrzeby) poza zajęciami, 

z wykorzystaniem 

dostępnych metod 

komunikacji na odległość 

(email, Teams)

Przetwórstwo surowców 

roślinnych  i zwierzecych
dr hab. Tomasz Florowski

Udostępnianie materiałów tj. 

wykładów i instrukcji realizacji 

ćwiczeń poprzez chmurę lub 

platformę Teams, kontakt ze 

studentami z wykorzystaniem 

dostępnych metod komunikacji na 

odległość (email, Teams)

29.05.2020 

(harmonogram 

realizacji poda 

Koordynator)

02.06.2020 

(harmonogram 

realizacji poda 

Koordynator)

Kontakt ze studentami w 

trakcie zajęć i (w razie 

potrzeby) poza zajęciami, 

z wykorzystaniem 

dostępnych metod 

komunikacji na odległość 

(email, Teams)

Seminarium dyplomowe dr hab. Elżbieta Dłużewska
zajęcia realizowane w czasie 

rzeczywistym na platformie Teams
nie dotyczy

zgodnie z planem - 

7.05. 

w czasie rzeczywistym w 

trakcie zajęć na platformie 

Teams online oraz 

mailowo

TECHNOLOGIA TŁUSZCZÓW I KONCENTRATÓW 

SPOŻYWCZYCH

Surowce pochodzenia 

roślinnego i zwierzecego
dr inż. Katarzyna Ratusz

Zajęcia realizowane w czasie 

rzeczywistym na platformie Teams 

lub link do wykładu 

zamieszczonego w chmurze 

przekazany studentom w czasie 

umozliwiającym zapoznanie się z 

nim zgodnie z planem

Zajęcia realizowane w czasie 

rzeczywistym na platformie Teams 

lub po omówieniu  online realizacja 

zajęć przez studentów, część ćwiczeń 

(10 h) zostanie zrealizowana po 

powrocie 

zgodnie z planem - 

7.05. 

zgodnie z planem 

12.05

w czasie rzeczywistym w 

trakcie zajęć na platformie 

Teams online, mailowo 

lub inne formy i 

komunikatory 

zaproponowane przez 

studentów (np.. Skype…) i 

w czasie "dyżurów" 

ustalonych ze studentami 

Przetwórstwo surowców 

roślinnych  i zwierzecych
dr inż. Katarzyna Ratusz

Zajęcia realizowane w czasie 

rzeczywistym na platformie Teams 

lub link do wykładu 

zamieszczonego w chmurze 

przekazany studentom w czasie 

umozliwiającym zapoznanie się z 

nim zgodnie z planem

Zajęcia realizowane w czasie 

rzeczywistym na platformie Teams 

lub po omówieniu  online realizacja 

zajęć przez studentów, część ćwiczeń 

(10 h) zostanie zrealizowana po 

powrocie 

zgodnie z planem zgodnie z planem 

w czasie rzeczywistym w 

trakcie zajęć na platformie 

Teams online, mailowo 

lub inne formy i 

komunikatory 

zaproponowane przez 

studentów (np.. Skype…) i 

w czasie "dyżurów" 

ustalonych ze studentami 

Nazwa przedmiotu

Sposób prowadzenia zajęć i udostępniania materiałów 

dydaktycznych

* zgodnie z komunikatem Rektora 

SGGW z dnia 24 kwietnia 2020 r. o 

funkcjonowaniu uczelni w okresie 

od dnia 27 kwietnia 2020 r. do dnia 

24 maja 2020 r. do tego czasu 

zajęcia będą realizowane zdalnie, po 

tym terminie ALBO będą 

kontynuowane zajęcia zdalne ALBO 

studenci powrócą na Uczelnię

Sposób konsultacji ze 

studentami

LEGENDA - realizacja zajęć zdalnie

Termin rozpoczęcia zajęć zdalnych
Koordynator przedmiotu (Instytut, 

Katedra)


