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Lp. Nazwa przedmiotu Wykłady Ćwiczenia Formy realizacji zdalnych 

wykładów 

Formy realizacji zdalnych ćwiczeń  

1 Ekonomia 

 

(semestr 1) 

dr inż. Mariusz Chądrzyński 

(mariusz_chadrzynski@sggw.ed

u.p) 

dr inż. Mariusz Chądrzyński 

(mariusz_chadrzynski@sggw.edu.

pl) 

Zajęcia będą odbywały się przez 

platformę MS Teams. Materiały będą 

udostępniane na platformie w formie 

plików z prezentacjami. 

Zajęcia będą odbywały się przez 

platformę MS Teams. Materiały będą 

udostępniane na platformie w formie 

plików z prezentacjami i zadaniami.  

2 Matematyka  

 

(semestr 1) 

dr hab. Elżbieta Wójcik-Gront 

(elzbieta_wojcik_gront@sggw.ed

u.pl) 

dr hab. Jakub Paderewski 

(jakub_paderewski@sggw.edu.pl

) 

dr hab. Elżbieta Wójcik-Gront Zajęcia będą się odbywały przez 

platformę MS Teams. Studenci będą 

mogli dołączyć w czasie 

zaplanowanym na wykład. Podczas 

wykładu będzie można zadawać 

pytania. Prowadzący udostępni 

studentom służbowy email do 

kontaktów. Studenci będą otrzymywali 

zadania dodatkowe (przez MS Teams 

lub stronę internetową prowadzącego), 

których rozwiązania będą mogli 

konsultować z prowadzącym. 

Przewidziane jest także użycie 

ogólnodostępnych programów do 

obliczeń matematycznych np. 

WolftamAlpha, wxMaxima, do 

obsługi których studenci otrzymają 

instrukcję. 

Zajęcia będą się odbywały przez 

platformę MS Teams. Wymagane jest 

aktywne uczestnictwo w zajęciach 

zdalnych. Na każdych ćwiczeniach 

będzie sprawdzana lista obecności. 

Podczas ćwiczeń będzie można 

konsultować zadania udostępniane na 

wykładzie. 

3 Chemia ogólna i 

nieorganiczna 

 

(semestr 1) 

dr inż. Agata Fabiszewska 

(agata_fabiszewska@sggw.edu.p

l) 

dr inż. Diana Mańko-Jurkowska 

dr inż. Katarzyna Tarnowska 

dr inż. Ewa Majewska 

prof. dr hab. Ewa Raczyńska  

Zajęcia na platformie Teams z 

wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnych oraz form 

wizualizacji w czasie rzeczywistym 

notatek wykonywanych przez 

wykładowcę. 

Zajęcia na platformie Teams z 

wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnych oraz form 

wizualizacji w czasie rzeczywistym 

notatek wykonywanych przez 

wykładowcę, filmy edukacyjne 

(pokazy). 

4 Biologia 

 

(semestr 1) 

dr Bartłomiej Woźniak 

dr Mirosława Górecka 

(miroslawa_gorecka1@sggw.edu

.pl) 

dr Bartłomiej Woźniak 

dr Karolina Jasińska 

mgr inż. Piotr Kowal 

dr hab. Dagny Krauze-Gryz 

dr Mirosława Górecka 

dr Katarzyna Otulak-Kozieł 

dr Ewa Muszyńska 

dr Wojciech Kurek 

Wykłady na platformie MS Teams w 

formie prezentacji. 

Część zoologiczna - zajęcia na 

platformie MS Teams z 

wykorzystaniem eksponatów 

dydaktycznych. Przekazanie przez 

platformę informacji na temat pracy w 

domu, która będzie opierała się na 

wypełnieniu formularzy dotyczących 

wybranych gatunków zwierząt. 

Część botaniczna - zajęcia z 

wykorzystaniem MS Teams  Office 

365: prezentacje Power Point, 
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przekazanie informacji potrzebnych do 

wykonania schematycznych rysunków 

anatomicznych i morfologicznych 

roślin.  

5 Podstawy produkcji 

roślinnej 

 

(semestr 1) 

prof. dr hab. Jan Rozbicki 

(jan_rozbicki@sggw.edu.pl) 

dr hab. Barbara Borawska-

Jarmułowicz 

dr hab. Maria Janicka  

Zajęcia będą się odbywały przez 

platformę MS Teams w czasie 

rzeczywistym z wykorzystaniem 

narzędzi multimedialnych. Podczas 

zajęć będzie można zadawać pytania. 

Możliwość konsultacji także przy 

pomocy maila. 

Zajęcia będą się odbywały przez 

platformę MS Teams w czasie 

rzeczywistym z wykorzystaniem 

narzędzi multimedialnych. Podczas 

zajęć będzie można zadawać pytania. 

Możliwość konsultacji także przy 

pomocy maila. 

6 Technologia informacyjna 

 

(semestr 1) 

dr inż. Leszek Sieczko 

(Leszek_Sieczko@sggw.edu.pl) 

dr hab. Marcin Stadnicki 

dr Małgorzata Dudkiewicz 

MS Teams w sposób synchroniczny, 

wspomaganie materiałami 

przekazanymi studentom w formie e-

wykładu na e.sggw.pl. Na wykładzie 

będą udostępniane krótkie ankiety w 

celu zaktywowania studentów, które 

maksymalnie dają 5% punktów do 

końcowej oceny. 

MS Teams w sposób synchroniczny, 

Office 365 (zdalnie), stacjonarnie 

Office 2016. 

7 Ochrona własności 

intelektualnej 

 

(semestr 1) 

dr hab. Aneta Cegiełka 

(aneta_cegielka@sggw.edu.pl) 

 Wykład będzie realizowany zdalnie za 

pośrednictwem platformy MS Teams 

w czasie rzeczywistym (tj. W 

godzinach przewidzianych w planie 

zajęć). W trakcie wykładu będzie 

możliwość zadawania pytań. Pytania 

mogą być także przesyłane przez czat 

w zespole wykładowym. Istnieje 

możliwość przygotowania zwięzłych 

materiałów wykładowych w formie 

prezentacji zamieszczonej w zespole 

wykładowym na platformie MS Teams 

(po uzgodnieniu ze studentami). 

 

8 Historia filozofii 

 

(semestr 1) 

dr Zbigniew Wyżewski dr Michał Węsierski 

(michal_wesierski@sggw.edu.pl) 

Wykłady będą realizowane przez 

platformę MS Teams w czasie 

rzeczywistym, zgodnie z planem. 

Ćwiczenia będą prowadzone planowo 

za pomocą platformy MS Teams. 

 

9 Najnowsza historia Polski 

 

(semestr 1) 

Dr hab. Stanisław Stępka, prof. 

SGGW 

(stanislaw.stepka@wp.pl) 

 

Dr hab. Stanisław Stępka, prof. 

SGGW (stanislaw.stepka@wp.pl) 

Dr hab. Piotr Swacha 

(piotr_swacha@sggw.edu.pl) 

 

Wykłady będą realizowane przez 

platformę MS Teams w czasie 

rzeczywistym, zgodnie z planem. 

Możliwy będzie kontakt z 

prowadzącym w czasie wykładu, jak i 

w trakcie wyznaczonego dyżuru 

(również przez MS Teams). 

Zajęcia będą się odbywały przez 

platformę MS Teams, w czasie 

rzeczywistym. Dokumentowane 

będzie uczestnictwo studentów w 

zajęciach (lista obecności).  W celu 

realizacji zakładanych efektów 

kształcenia przewidziane są 

mailto:stanislaw.stepka@wp.pl
mailto:piotr_swacha@sggw.edu.pl
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Dodatkowo studenci będą mogli 

nawiązać kontakt z prowadzącym 

poprzez pocztę elektroniczną. 

 

zróżnicowane formy zaangażowania 

studentów: dyskusja nad dokumentami 

źródłowymi (które zostaną przekazane 

przez grupy w MS Teams); 

opracowanie i przedstawienie przez 

studentów prezentacji z wybranych 

tematów; prezentacja dostępnych 

materiałów archiwalnych (fragmenty 

nagrań radiowych i telewizyjnych, 

plakaty itp.) 

10 Socjologia 

 

(semestr 1) 

dr Agnieszka Maj 

(agnieszka_maj@sggw.edu.pl) 

dr Małgorzata Herudzińska 

dr Agnieszka Maj 

Wykłady będą się odbywały za 

pośrednictwem MS TEAMS w czasie 

rzeczywistym, zgodnie z planem, z 

wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnych. Możliwy jest 

kontakt z prowadzącym w czasie 

wykładu oraz przez pocztę 

elektroniczną. 

Miejsce realizacji zajęć: MS Teams 

zgodnie z siatką zajęć; konsultacje: za 

pośrednictwem poczty 

elektronicznej/MS Teams; osiągnięcie 

zakładanych efektów kształcenia przez 

Studentów i Studentki: zgodnie z 

sylabusem przedmiotu.  

11 Język obcy 

 

(semestr 3) 

 Język angielski 

Mgr Beata Kabicz 

MgrAgnieszka Lewandowska 

Język rosyjski 

Mgr Małgorzata Resztak 

Język francuski 

Mgr Izabela Wielicka 

Język niemiecki 

Mgr Ewa Magowska 

 

 Zajęcia będą się odbywały przez 

platformę MS Teams, w czasie 

rzeczywistym. Dokumentowane 

będzie uczestnictwo studentów w 

zajęciach (lista obecności).  W celu 

realizacji zakładanych efektów 

kształcenia przewidziane są 

zróżnicowane formy zaangażowania 

studentów: dyskusja, omawianie 

zagadnień leksykalno-gramatycznych, 

opracowanie i przedstawienie przez 

studentów prezentacji z wybranych 

tematów. Przez cały czas trwania zajęć 

prowadzący jest w stałym kontakcie ze 

studentem. Student aktywnie 

uczestniczy w ćwiczeniach. Studenci 

będą mogli kontaktować się z 

prowadzącym poprzez aplikację 

Teams lub służbowy email. 

 

12 Chemia fizyczna 

 

(semestr 3) 

dr inż. Bożena Parczewska-

Plesnar 

(bozena_parczewska_plesnar@sg

gw.edu.pl) 

dr inż. Bożena Parczewska-Plesnar 

dr Dorota Kowalska 

Wykłady będą się odbywały poprzez 

platformę MS Teams w czasie 

przewidzianym planem zajęć. Będą 

prowadzone z wykorzystaniem 

Ćwiczenia laboratoryjne będą 

odbywały się w systemie 

hybrydowym, zgodnie z 

zaplanowanym harmonogramem. 
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prezentacji PowerPoint i krótkich 

filmów lub animacji ilustrujących 

omawiane treści.  

Harmonogram przewiduje 2 zajęcia 

zdalne na platformie MS Teams. W 

ramach zajęć zdalnych będą 

prezentowane filmy przedstawiające 

wykonanie wybranych ćwiczeń oraz 

będą objaśniane sposoby interpretacji 

wyników. W tym celu będą 

wykorzystywane prezentacje 

multimedialne oraz wizualizacje 

sporządzania wykresów i 

wykonywania obliczeń.  Podczas zajęć 

zdalnych przewidywany jest aktywny 

udział studentów. 

13 Biochemia 

 

(semestr 3) 

dr inż. Sławomir Orzechowski 

(slawomir_orzechowski@sggw.e

du.pl) 

dr Anna Rybarczyk-Płońska  

dr Joanna Szewińska  

dr inż. Sławomir Orzechowski 

MS Teams – prezentacja – wykład i 

filmy dotyczące zagadnień 

wykładowych. 

 

MS Teams – prezentacja, filmy dt. 

zajęć laboratoryjnych, nakręcone przez 

pracowników KBiM w IB, wiedza 

cząstkowa sprawdzana będzie poprzez 

zdalnie wykonywane testy – MS 

Forms 

14 Analiza i ocena jakości 

żywności 

 

(semestr 3) 

dr hab. Rafał Wołosiak 

(rafal_wolosiak@sggw.edu.pl) 

dr inż. Elwira Worobiej 

dr inż. Marta Ciecierska 

dr hab. Małgorzata Piecyk 

Wykłady będą się odbywały przez 

platformę MS Teams w czasie 

rzeczywistym zgodnie z planem zajęć. 

Wykłady prowadzone będą w sposób 

interaktywny, w oparciu o prezentację 

multimedialną z komentarzem 

głosowym, z wykorzystaniem form 

wizualizacji w czasie rzeczywistym. 

Podczas wykładu będzie można 

zadawać pytania. Studenci będą mogli 

także konsultować się z prowadzącym 

poprzez aplikację MS Teams lub 

służbowy email. 

W ramach zajęć zdalnych (MS Teams) 

będą prezentowane filmy 

przedstawiające wykonanie wybranych 

ćwiczeń nakręcone przez 

pracowników ZOJŻ oraz będą 

objaśniane sposoby obliczeń i 

interpretacji wyników (prezentacje 

multimedialne na platformie MS 

Teams, udostępnianie w czasie 

rzeczywistym notatek wykonywanych 

przez prowadzącego zajęcia). Podczas 

zajęć zdalnych przewidywany jest 

aktywny udział studentów. 

15 Mikrobiologia ogólna 

 

(semestr 3) 

prof. dr hab. Stanisław Błażejak 

(stanislaw_blazejak@sggw.edu.p

l) 

dr hab. Marek Kieliszek 

dr hab. Elżbieta Hać-Szymańczuk 

 

Wykłady będą się odbywały poprzez 

platformę MS Teams w czasie 

przewidzianym planem zajęć. Będą 

prowadzone z wykorzystaniem 

prezentacji PowerPoint. 

Ćwiczenia będą odbywały się poprzez 

platformę MS Teams w czasie 

przewidzianym planem zajęć. 

16 Podstawy metrologii w 

przemyśle spożywczym 

 

(semestr 3) 

prof. dr hab. Ewa Domian 

(ewa_domian@sggw.edu.pl) 

prof. dr hab. Ewa Domian 

dr hab. Hanna Kowalska, prof. 

SGGW 

dr hab. Anna Kamińska-

Dwórznicka 

Wykłady będą się odbywały przez 

platformę MS Teams w czasie 

rzeczywistym zgodnie z planami zajęć. 

Studenci będą mogli dołączyć w czasie 

zaplanowanym na wykład. Podczas 

Ćwiczenia obliczeniowe: każde z zajęć 

odbędzie się zdalnie przez platformę 

MS Teams. Harmonogram zajęć, 

regulamin zaliczenia przedmiotu, 

materiały dydaktyczne, instrukcje 
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dr hab. Agnieszka Ciurzyńska 

dr hab. Karolina Szulc 

dr hab. Emilia Janiszewska-Turak 

dr inż. Sabina Galus 

mgr inż. Katarzyna Rybak 

mgr Alicja Barańska 

wykładu będzie można zadawać 

pytania. Studenci będą mogli 

kontaktować się z prowadzącymi 

poprzez aplikację MS Teams lub 

służbowy email. Dodatkowo w kanale 

MS Teams przedmiotu będą 

umieszczane materiały związane z 

tematyką wykładu. 

wykonania, oceny zaliczenia będą 

zamieszczane na platformie MS 

Teams. Na każdych ćwiczeniach 

będzie sprawdzana lista obecności. 

Wymagane jest aktywne uczestnictwo 

w zajęciach. Przygotowanie się do 

zajęć będzie sprawdzane w formie 

krótkich zaliczeń przez platformę MS 

Teams. Studenci będą mogli 

kontaktować się z prowadzącymi 

poprzez aplikację MS Teams. 

17 Prawo żywnościowe 

 

(semestr 5) 

dr hab. Ewa Majewska 

(ewa_majewska1@sggw.edu.pl) 

dr hab. Ewa Majewska Wykład na platformie MS Teams z 

wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnych w czasie 

rzeczywistym. 

Ćwiczenia na platformie MS Teams z 

wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnych oraz aktywny udział 

studentów w czasie rzeczywistym. 

18 Toksykologia żywności 

 

(semestr 5) 

dr inż. Elwira Worobiej 

(elwira_worobiej@sggw.edu.pl) 

dr inż. Beata Drużyńska 

dr hab. Rafał Wołosiak 

dr hab. Małgorzata Piecyk 

dr inż. Elwira Worobiej 

dr inż. Beata Drużyńska 

dr inż. Marta Ciecierska 

dr hab. Dorota Derewiaka 

Wykład na platformie MS Teams z 

wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnych w czasie 

rzeczywistym. 

 

W ramach zajęć zdalnych (platforma 

MS Teams) będą prezentowane filmy 

przedstawiające wykonanie wybranych 

ćwiczeń oraz będą objaśniane sposoby 

obliczeń i interpretacji wyników 

(prezentacje multimedialne na 

platformie MS Teams, udostępnianie 

w czasie rzeczywistym notatek 

wykonywanych przez prowadzącego 

zajęcia). Podczas zajęć zdalnych 

przewidywany jest aktywny udział 

studentów. 

19 Instrumentalne metody 

oceny bezpieczeństwa i 

jakości żywności 

 

(semestr 5) 

dr hab. Rafał Wołosiak 

(rafal_wolosiak@sggw.edu.pl) 

prof. dr hab. Piotr Koczoń 

dr hab. Ewa Ostrowska-Ligęza, 

prof. 

dr hab. Dorota Derewiaka 

dr inż. Marta Ciecierska 

dr hab. Ewa Ostrowska-Ligęza, 

prof.  

prof. dr hab. Piotr Koczoń 

Wykłady będą się odbywały przez 

platformę MS Teams w czasie 

rzeczywistym zgodnie z planem zajęć. 

Wykłady prowadzone będą w sposób 

interaktywny, w oparciu o prezentację 

multimedialną z komentarzem 

głosowym. Podczas wykładu będzie 

można zadawać pytania. Studenci będą 

mogli także konsultować się z 

prowadzącym poprzez aplikację MS 

Teams lub służbowy email. 

Ćwiczenia zdalne będą realizowane 

online na platformie MS Teams z 

wykorzystaniem dostępnych narzędzi 

multimedialnych, w tym prezentacji 

oraz filmów. 

20 Podstawy biologii 

molekularnej i inżynierii 

genetycznej 

 

prof. dr hab. Grzegorz 

Bartoszewski 

(grzegorz_bartoszewski@sggw.e

du.pl) 

dr inż. Piotr Gawroński 

Mgr Emilia Olechowska 

Wykład na platformie Teams z 

wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnych w czasie 

rzeczywistym. 

Część ćwiczeń (4) na platformie 

Teams z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnych w czasie 

rzeczywistym. 
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(semestr 5) 

21 Mikrobiologia żywności 

 

(semestr 5) 

dr hab. Edyta Lipińska 

(edyta_lipinska@sggw.edu.pl) 

dr hab. Marek Kieliszek 

dr inż. Karolina Kraśniewska 

dr Kamil Piwowarek 

Wykład na platformie Teams z 

wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnych w czasie 

rzeczywistym. 

Ćwiczenia  na platformie Teams z 

wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnych w czasie 

rzeczywistym. 

22 Alternatywne surowce do 

otrzymywania olejów 

jadalnych 

 

FAKULTET 

(semestr 5) 

dr hab. Małgorzata Wroniak, 

prof. SGGW  

(malgorzata_wroniak@sggw.edu.

pl) 

dr inż. Katarzyna Ratusz 

dr hab. Iwona Gientka, prof. 

SGGW 

 Wykłady będą się odbywały przez 

platformę MS Teams w czasie 

planowanych zajęć.  Podczas wykładu 

będzie możliwość zadawania pytań, 

studenci będą mogli tez kontaktować 

się z prowadzącymi wykłady poprzez 

służbowy email oraz platformę MS 

Teams. 

 

23 Etyka biznesu 

 

FAKULTET 

(semestr 5) 

dr inż. Agnieszka Tyburcy 

(agnieszka_tyburcy@sggw.edu.p

l) 

 Wykłady będą realizowane na 

platformie My Own Conference. 

Studenci mogą wchodzić na platformę 

za pomocą linku do klasy wirtualnej 

wysłanego przez prowadzącego. 

Podczas zajęć będzie możliwa 

komunikacja “głosowa” oraz na 

czacie. Wykłady będą nagrywane. 

Komunikacja z wykładowcą za 

pomocą maila.  

 

24 Kreatywne myślenie 

 

FAKULTET 

(semestr 5) 

dr inż. Agnieszka Tyburcy 

(agnieszka_tyburcy@sggw.edu.p

l) 

 Zajęcia będą realizowane na 

platformie Big Blue Button. Studenci 

mogą wchodzić na platformę po 

założeniu konta na Moodle’u. Podczas 

zajęć będzie możliwa komunikacja 

“głosowa” oraz na czacie. Wykłady 

będą nagrywane. Komunikacja z 

wykładowcą za pomocą maila oraz 

zasobu “ogłoszenia” na Moodle’u.  

 

25 Miód i inne produkty 

pszczele 

 

FAKULTET 

(semestr 5) 

dr. hab. Tomasz Florowski 

(tomasz_florowski@sggw.edu.pl

) 

dr hab. Dorota Pietrzak 

dr hab. Aneta Cegiełka 

dr hab. Ewa Majewska 

 Wykłady będą realizowane przez 

platformę MS Teams w czasie 

rzeczywistym, zgodnie z planem zajęć. 

Podczas wykładu będzie można 

zadawać pytania. Studenci będą mogli 

kontaktować się z prowadzącymi 

poprzez aplikację Teams lub służbowy 

email. 

 

26 Przekąski i napoje 

bezalkoholowe - 

dr inż. Iwona Ścibisz 

(iwona_scibisz@sggw.edu.pl) 

 Wykłady będą realizowane przez 

platformę MS Teams w czasie 
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charakterystyka i 

technologia 

FAKULTET 

(semestr 5) 

dr hab. Stanisław Kalisz rzeczywistym, zgodnie z planem zajęć. 

Podczas wykładu będzie można 

zadawać pytania. Studenci będą mogli 

kontaktować się z prowadzącymi 

poprzez aplikację Teams lub służbowy 

email. 

27 Polskie superowoce 

 

FAKULTET 

(semestr 5) 

dr inż. Andrzej Cendrowski 

(andrzej_cendrowski@sggw.edu.

pl)  

dr hab. Stanisław Kalisz 

dr inż. Bartosz Kruszewski 

 Wykłady będą realizowane przez 

platformę MS Teams w czasie 

rzeczywistym, zgodnie z planem zajęć. 

Podczas wykładu będzie można 

zadawać pytania. Studenci będą mogli 

kontaktować się z prowadzącymi 

poprzez aplikację Teams lub służbowy 

email. 

 

28 Mykologia w technologii 

żywności  

 

FAKULTET  

(semestr 5) 

dr hab. Iwona Gientka, prof. 

SGGW 

(iwona_gientka@sggw.edu.pl) 

 Wykłady będą realizowane przez 

platformę MS Teams w czasie 

rzeczywistym, zgodnie z planem zajęć. 

Podczas wykładu studenci będą mogli 

zadawać pytania. Studenci będą mogli 

kontaktować się z prowadzącą poprzez 

aplikację Teams lub służbowy email. 

 

29 Towaroznawstwo 

surowców i produktów 

przemysłu spożywczego 

 

FAKULTET 

(semestr 5) 

dr hab. Antoni Pluta, prof. 

dr hab. Anna Berthold-Pluta 

(anna_berthold @sggw.edu.pl) 

 Wykłady będą realizowane przez 

platformę MS Teams w czasie 

rzeczywistym, zgodnie z planem zajęć. 

Podczas wykładu będzie można 

zadawać pytania. Studenci będą mogli 

kontaktować się z prowadzącymi 

poprzez aplikację Teams lub służbowy 

email. 

 

30 Zamrażalnictwo żywności 

 

FAKULTET 

(semestr 5) 

dr hab. Stanisław Kalisz 

(stanislaw_kalisz@sggw.edu.pl) 

 Wykłady będą się odbywały przez 

platformę MS Teams w czasie 

rzeczywistym planowanych zajęć, z 

wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnych i filmów. Studenci 

będą mogli dołączyć w czasie trwania 

wykładu. Podczas wykładu będzie 

możliwość zadawania pytań. Studenci 

będą mogli kontaktować się z 

prowadzącymi wykłady poprzez 

służbowy email oraz platformę MS 

Teams.  

 

31 Systemy zarządzania  dr hab. Jolanta Kowalska  Ćwiczenia będą realizowane z 

mailto:andrzej_cendrowski@sggw.edu.pl
mailto:andrzej_cendrowski@sggw.edu.pl
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jakością i 

bezpieczeństwem 

żywności 

 

(semestr 7) 

mgr inż. Bogumiła Urbańska 

(jolanta_kowalska@sggw.edu.pl) 

wykorzystaniem platformy MS Teams 

w czasie rzeczywistym. 

32 Seminarium dyplomowe 

 

(semestr 7) 

 dr hab. Antoni Pluta, prof. SGGW 

dr hab. Małgorzata Piecyk 

dr hab. Dorota Pietrzak 

dr hab. Krzysztof Dasiewicz 

prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz 

Prof. dr hab. Anna Żbikowska  

dr hab. Małgorzata Wroniak, prof. 

SGGW 

dr hab. Agata Marzec, prof. 

SGGW 

 Ćwiczenia (prezentacje studentów i 

dyskusja) będą się odbywały przez 

platformę MS Teams w czasie 

rzeczywistym zgodnie z planami zajęć. 

Studenci będą mogli kontaktować się z 

prowadzącymi poprzez aplikację MS 

Teams lub służbowy email. 

 

33 Zintegrowane zarządzanie 

środowiskiem w łańcuchu 

żywnościowym 

 

(semestr 7) 

dr hab. Agata Marzec, prof. 

SGGW 

(agata_marzec@sggw.edu.pl) 

dr hab. Hanna Kowalska, prof. 

SGGW 

dr inż. Lesław Janowicz 

 Wykłady będą się odbywały przez 

platformę MS Teams w czasie 

rzeczywistym zgodnie z planami zajęć. 

Studenci będą mogli dołączyć w czasie 

zaplanowanym na wykład. Podczas 

wykładu będzie można zadawać 

pytania. Studenci będą mogli 

kontaktować się z prowadzącymi 

poprzez aplikację MS Teams lub 

służbowy email. 

 

34 Percepcja sensoryczna 

żywności 

 

FAKULTET 

(semestr 7) 

dr hab. Agata Marzec, prof. 

SGGW 

(agata_marzec@sggw.edu.pl) 

 

 Wykłady będą się odbywały przez 

platformę MS Teams w czasie 

rzeczywistym zgodnie z planami zajęć. 

Studenci będą mogli dołączyć w czasie 

zaplanowanym na wykład. Podczas 

wykładu będzie można zadawać 

pytania. Studenci będą mogli 

kontaktować się z prowadzącymi 

poprzez aplikację MS Teams lub 

służbowy email. 

 

35 Przechowalnictwo 

żywności - warunki i 

zmiany w trakcie 

przechowywania 

FAKULTET 

(semestr 7) 

dr inż. Iwona Ścibisz 

(iwona_scibisz@sggw.edu.pl) 

dr inż. Andrzej Cendrowski 

 Wykłady będą realizowane przez 

platformę MS Teams w czasie 

rzeczywistym, zgodnie z planem zajęć. 

Podczas wykładu będzie można 

zadawać pytania. Studenci będą mogli 

kontaktować się z prowadzącymi 

poprzez aplikację Teams lub służbowy 
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email. 

36 Systemy zapewnienia 

jakości 

 

FAKULTET 

(semestr 7) 

dr hab. Jolanta Kowalska 

jolanta_kowalska@sggw.edu.pl 

 

 Wykłady są planowane do 

zrealizowania z wykorzystaniem 

platformy MS Teams w czasie 

rzeczywistym. 

 

37 Tłuszcze w technologii 

żywności 

FAKULTET 

(semestr 7) 

dr inż. Katarzyna Ratusz 

(katarzyna_ratusz@sggw.pl) 

dr hab. Małgorzata Wroniak, 

prof. SGGW 

Prof. dr hab. Anna Żbikowska  

 Wykłady będą się odbywały przez 

platformę MS Teams w czasie 

planowanych zajęć. Studenci będą 

mogli dołączyć w trakcie trwania 

wykładu. Podczas wykładu będzie 

możliwość zadawania pytań, studenci 

będą mogli też kontaktować się z 

prowadzącymi wykłady poprzez 

służbowy email oraz platformę MS 

Teams. 

 

38 Wykorzystanie drożdży w 

technologii 

 

FAKULTET 

(semestr 7) 

dr hab. Edyta Lipińska 

(edyta_lipinska@sggw.edu.pl) 

 Realizacja wykładów jest planowana 

na platformie MS Teams w czasie 

rzeczywistym. Podczas wykładu 

będzie możliwość zadawania pytań, 

studenci będą mogli tez kontaktować 

się z prowadzącymi wykłady poprzez 

służbowy email oraz platformę MS 

Teams. 

 

39 Żywność specjalna 

 

FAKULTET 

(semestr 7) 

dr inż. Katarzyna Ratusz 

dr hab. Katarzyna Marciniak-

Łukasiak  

dr inż. Anna Florowska 

 Wykłady będą się odbywały przez 

platformę MS Teams w czasie 

planowanych zajęć. Studenci będą 

mogli dołączyć w trakcie trwania 

wykładu. Podczas wykładu będzie 

możliwość zadawania pytań, studenci 

będą mogli też kontaktować się z 

prowadzącymi wykłady poprzez 

służbowy email oraz platformę MS 

Teams. 

 

40 Domowy wyrób serów i 

wędlin 

FAKULTET 

(semestr 7) 

Dr hab. Krzysztof Dasiewicz 

(krzysztof_dasiewicz@sggw.edu.

pl) 

dr hab. Antoni Pluta, prof. 

 Wykłady będą się odbywały na 

platformie MS Teams. Studenci będą 

mogli dołączyć w czasie trwania 

wykładu. Podczas wykładu będzie 

możliwość zadawania pytań. Studenci 

będą mogli kontaktować się z 

prowadzącymi wykłady poprzez 

służbowy email oraz platformę MS 
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Teams. 

41 Drożdże jako 

mikroorganizm 

modelowy w badaniach 

biotechnologicznych 

FAKULTET 

(semestr 7) 

Dr hab. Marek Kieliszek 

(marek_kieliszek@sggw.edu.pl) 

 

 

 Wykłady będą się odbywały na 

platformie MS Teams. Studenci będą 

mogli dołączyć w czasie trwania 

wykładu. Podczas wykładu będzie 

możliwość zadawania pytań. Studenci 

będą mogli kontaktować się z 

prowadzącymi wykłady poprzez 

służbowy email oraz platformę MS 

Teams. 

 

42 Niekonwencjonalne 

metody produkcji piwa 

FAKULTET 

(semestr 7) 

Dr inż. Alicja Synowiec 

(alicja_synowiec@sggw.edu.pl) 

 Wykłady będą się odbywały na 

platformie MS Teams. Studenci będą 

mogli dołączyć w czasie trwania 

wykładu. Podczas wykładu będzie 

możliwość zadawania pytań. Studenci 

będą mogli kontaktować się z 

prowadzącymi wykłady poprzez 

służbowy email oraz platformę MS 

Teams. 

 

43 Tradycja i nowoczesność 

w produkcji spirytusu i 

wódek 

FAKULTET 

(semestr 7) 

Dr hab. Edyta Lipińska 

(edyta_lipinska@sggw.edu.pl) 

 Wykłady będą się odbywały przez 

platformę MS Teams. Studenci będą 

mogli dołączyć w czasie trwania 

wykładu. Podczas wykładu będzie 

możliwość zadawania pytań. Studenci 

będą mogli kontaktować się z 

prowadzącymi wykłady poprzez 

służbowy email oraz platformę MS 

Teams. 

 

 


