
Rok 

akademicki: 
Od 2017/18 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy: TŻ I ns 1.1 

 

Nazwa przedmiotu:   EKONOMIA ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
ECONOMICS 

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu:  dr inż. Jacek Maśniak 

Prowadzący zajęcia:  dr inż. Jacek Maśniak, dr inż. Piotr Adamczyk 

Jednostka realizująca: Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany: Wydział Nauk o Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiot obligatoryjny b) stopień I rok I   
c) niestacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem nauczania przedmiotu jest dostarczenie studiującym wiedzy o kategoriach 

ekonomicznych, zasadach działania podmiotów gospodarujących oraz regułach 

zachowania się na rynku jego uczestników – producentów, konsumentów, sprzedawców, 

nabywców. Jak również zapoznanie studentów z ogólną problematyką dotyczącą 

zachodzących w gospodarce procesów w ujęciu makroekonomicznym. Zagadnienia 

poruszane w ramach tematycznych przedmiotu umożliwiają pełniejsze zrozumienie 

mechanizmów ekonomicznych funkcjonujących w gospodarce. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 16;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 16;  

Metody dydaktyczne: 
wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu, studium przypadku, analiza i interpretacja 

tekstów źródłowych, konsultacje. 

Pełny opis przedmiotu: 

Wykłady.  

Zagadnienia wstępne. Zasada racjonalnego gospodarowania. Czynniki produkcji. Krzywa 

transformacji. Podstawowe kategorie rynkowe. Popyt. Podaż. Równowaga rynkowa. 

Elastyczność popytu i podaży. Podstawy teorii wyboru konsumenta. Teoria 

przedsiębiorstwa. Równowaga przedsiębiorstwa w różnych modelach rynku. Pieniądz. 

System bankowy. Inflacja. Metody pomiaru inflacji. Bezrobocie. Polityka państwa a 

bezrobocie Rachunek dochodu narodowego. Cykl koniunkturalny. Handel zagraniczny. 

Budżet państwa.  

Ćwiczenia.  

Wyznaczanie indeksów i równowagi rynkowej. Obliczanie i interpretacja elastyczności 

popytu i podaży. Wyznaczanie równowagi konsumenta. Obliczanie poszczególnych 

kategorii produkcji, kosztów, utargów, zysków oraz wyznaczanie równowagi 

przedsiębiorstwa w różnych modelach rynku. Wyznaczanie podaży pieniądza. Wartość 

przyszła i bieżąca pieniądza. Zastosowanie różnych mierników inflacji. Wyznaczanie 

poziomu bezrobocia. Obliczanie poszczególnych kategorii dochodu narodowego. 

Korzyści z handlu zagranicznego. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
- 

Założenia wstępne: Wiedza i umiejętności matematyczne w zakresie podstawowym. 

Efekty kształcenia: 

01  zna podstawowe kategorie 

ekonomiczne związane z rynkiem i 

zależności między nimi;  

02   wyznacza i rozumie znaczenia 

elastyczności popytu i podaży, 

mechanizmów przywracania 

równowagi rynkowej;  

03    zna zasady funkcjonowania 

gospodarstw domowych i 

przedsiębiorstw, wyznacza stany 

równowagi tych podmiotów; 

04 – rozumie zasady i mechanizmy podziału 

dochodów w gospodarce rynkowej;  

05 – posiada umiejętności ekonomicznej oceny 

funkcjonowania gospodarki, interpretacji 

zależności pomiędzy podstawowymi 

wielkościami mikroekonomicznymi i 

makroekonomicznymi, oraz potrafi określić ich 

wpływu na procesy gospodarcze 

 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

efekt 02, 03 ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć;  

efekt 01, 04 obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność);  

efekt 02, 03, 04, 05 kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych;  

efekt 01, 02, 03, 04, 05 egzamin pisemny. 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Obserwacja w trakcie zajęć, obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 

(aktywność), imienne prace pisemne (kolokwium) z oceną, imienny egzamin pisemny z 

oceną. 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową: 

1. ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć – 5%;  

2. obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność) –  5%;  

3. ocena z kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych – 40%;  

4. egzamin pisemny – 50%. 

Miejsce realizacji zajęć:  sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

Nasiłowski M.: System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wydaw. Key Text, Warszawa 2007.  

Milewski R., Kwiatkowski E. (red.): Podstawy ekonomii. PWN, Warszawa 2013. 

Milewski R., Kwiatkowski E. (red.): Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i  zadania. PWN, Warszawa 2013. 

Zawojska A., Daniłowska A.: Zbiór zadań z ekonomii z rozwiązaniami. Wyd. SGGW, Warszawa 2002.  

Zawojska A., Daniłowska A.: Zbiór testów z ekonomii z odpowiedziami. Wyd. SGGW, Warszawa 2004.  

UWAGI: - 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 
75 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 
1,5 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich 

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
0,5 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 zna podstawowe kategorie ekonomiczne związane z rynkiem i 

zależności między nimi  

K_W16 

02 wyznacza i rozumie znaczenie elastyczności popytu i podaży, 

mechanizmów przywracania równowagi rynkowej  

K_W16, K_U05, K_U14, K_K05 

03 zna zasady funkcjonowania gospodarstw domowych i 

przedsiębiorstw, wyznacza stany równowagi tych podmiotów 

K_W16, K_W17, K_U05, K_U14, 

K_K05 

04 rozumie zasady i mechanizmy podziału dochodów w 

gospodarce rynkowej  

K_W16, K_W17, K_U14 

05 posiada umiejętności ekonomicznej oceny funkcjonowania 

gospodarki, interpretacji zależności pomiędzy podstawowymi 

wielkościami mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi, 

oraz potrafi określić ich wpływ na procesy gospodarcze 

K_W16, K_W17, K_U05, K_U06, 

K_U14, K_U16,K_K02, K_K03, 

K_K05 



 

 

Rok akademicki: Od 2016/17 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy: TŻ I ns 1.2 

 

Nazwa przedmiotu1):   Matematyka ECTS 2) 6 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):  Mathematics 

Kierunek studiów4):  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu5):  Mgr Jan Krupa 

Prowadzący zajęcia6):  mgr Jan Krupa, Dr Joanna Kaleta, Dr Jarosław Bojarski 

Jednostka realizująca7): Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Zastosowań Matematyki 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany8): Wydział Nauk o Żywności 

Status przedmiotu9):  a) przedmiot obligatoryjny b) stopień I, rok I c) niestacjonarne 

Cykl dydaktyczny10):  Semestr zimowy Jęz. wykładowy: polski:  

Założenia i cele przedmiotu12): 

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i metodami matematyki wyższej w stopniu 

niezbędnym do abstrakcyjnego rozumienia  problemów z zakresu nauk przyrodniczych, 

technicznych i rolniczych. Przedstawienie podstaw teoretycznych analizy matematycznej i algebry 

liniowej oraz wyćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań rachunkowych w tym zakresie. 

Zaprezentowanie przykładów prostych zastosowań matematyki w fizyce, chemii i naukach 

o żywności. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin13): 

a) wykład - liczba godzin 24 

b) ćwiczenia audytoryjne - liczba godzin 24 

Metody dydaktyczne14): wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu 

Pełny opis przedmiotu15): 

Tematyka wykładów: Zbiory liczbowe. Ogólne własności funkcji. Przegląd funkcji 

elementarnych. Granica i pochodna funkcji jednej zmiennej. Podstawowe interpretacje pochodnej. 

Zastosowanie pochodnej w kinematyce chemicznej. Badanie funkcji za pomocą pochodnych. 

Wyznaczanie najmniejszej i największej wartości funkcji. Całka nieoznaczona i metody 

całkowania. Całka oznaczona oraz jej zastosowania geometryczne i fizyczne. Całka niewłaściwa. 

Funkcje dwóch zmiennych. Pochodne cząstkowe funkcji dwóch zmiennych. Proste całki 

podwójne. Równania różniczkowe zwyczajne. Przykłady zastosowań równań różniczkowych: 

kinetyka procesów mikrobiologicznych, chłodzenie ciał, proces inwersji cukru. Macierze, 

wyznaczniki, układy równań liniowych. Zastosowanie rachunku macierzowego w dietetyce. 

 

Tematyka ćwiczeń: Badanie ogólnych własności funkcji. Obliczanie granic funkcji jednej 

zmiennej, badanie ciągłości funkcji. Obliczanie pochodnych funkcji jednej zmiennej. Wyznaczanie 

równania stycznej do wykresu funkcji. Obliczanie za pomocą pochodnej prędkości reakcji 

chemicznej. Badanie przebiegu zmienności funkcji. Wyznaczanie za pomocą pochodnej 

najmniejszej i największej wartości funkcji. Obliczanie całek nieoznaczonych i oznaczonych. 

Obliczanie za pomocą całek oznaczonych pól figur płaskich, długości łuków oraz objętości brył 

obrotowych. Obliczanie całek niewłaściwych. Wykonywanie działań na macierzach, 

rozwiązywanie układów równań liniowych. Za pomocą układów równań bilansowanie składników 

w diecie.  
Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające)16): 

 

Założenia wstępne17): opanowanie matematyki w zakresie szkoły średniej w profilu podstawowym 

Efekty kształcenia18): 

01   student zna podstawowe własności funkcji 

jednej zmiennej i potrafi je badać 

02  student potrafi posługiwać się definicją 

pochodnej funkcji jednej zmiennej i zna 

podstawowe interpretacje pochodnej 

03  student opanował umiejętność obliczania 

pochodnych i potrafi ją zastosować do 

badania przebiegu zmienności funkcji 

04  student potrafi obliczać całki nieoznaczone 

i oznaczone oraz wyznaczać za ich pomocą 

pola figur płaskich 

05  student potrafi obliczać całki niewłaściwe 

w standardowych sytuacjach 

06  student potrafi obliczać wyznaczniki 

macierzy, rozwiązywać układy równań 

liniowych oraz bilansować za ich pomocą 

składniki w diecie 



 

 

 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : 

 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)  
 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01 student zna podstawowe własności funkcji jednej zmiennej i potrafi je badać K_W01, K_W02 

02 student potrafi posługiwać się definicją pochodnej funkcji jednej zmiennej i zna 

podstawowe interpretacje pochodnej 

K_W01, K_W02 

03 student opanował umiejętność obliczania pochodnych i potrafi ją zastosować do 

badania przebiegu zmienności funkcji 

K_W01, K_W02, K_U04 

04 student potrafi obliczać całki nieoznaczone i oznaczone oraz wyznaczać za ich 

pomocą średnie wartości funkcji oraz pola figur płaskich 

K_W01, K_W02, K_U04 

05 student potrafi obliczać całki niewłaściwe w standardowych sytuacjach K_W01, K_W02 

06 student potrafi obliczać wyznaczniki macierzy, rozwiązywać układy równań 

liniowych oraz bilansować za ich pomocą składniki w diecie 

K_W01, K_W02, K_U04, K_U05, 

K_U06, K_U16 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19): 

Kolokwia na zajęciach ćwiczeniowych, praca domowa na ocenę, egzamin pisemny. 

Efekty kształcenia: 

efekt 1  -  kolokwium 1, egzamin 

efekty 2-3  -  kolokwium 2,3,4, egzamin 

efekty 4-5  -  kolokwium 5, 6, egzamin 

efekt 6  -  praca domowa na ocenę, egzamin 
Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 20): 

prace kolokwialne, prace domowe na ocenę, prace egzaminacyjne 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową21): 

a) kolokwia nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 42% 

b) praca domowa na ocenę – 8% 

c) ocena z egzaminu – 50% 

Student powinien uzyskać sumarycznie minimum 25,5% z elementów a, b oraz minimum 25,5% z 

elementu c. W przeciwnym wypadku nie uzyska zaliczenia przedmiotu. 

Miejsce realizacji zajęć22):  Aule wykładowe i sale ćwiczeniowe SGGW 

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):  

Literatura podstawowa: 

1. Leitner R. ,,Zarys matematyki wyższej dla studentów cz. 1, 2” Wydaw. Nauk.-Tech. Warszawa 1995 

2. Krysicki W., Włodarski L. ,,Analiza matematyczna w zadaniach cz. 1, 2” PWN Warszawa 2004 

3. Wojas W., Krupa J. Zestawy zadań pomocniczych dla studentów Wydziału Nauk o Żywności (zestaw 1-4) 

Literatura uzupełniająca:  

1. Smolik S. Zadania z zastosowań matematyki Wydawnictwo SGGW Warszawa 2008 

2. Kazieko H., Kazieko L. Matematyka na studiach inżynierskich cz. 1, 2  Wydawnictwo SGGW Warszawa 2011 

Literatura uzupełniająca dostępna w Katedrze Zastosowań Matematyki: 

1. Batuner L., Pozin M. ,,Metody matematyczne w technice chemicznej.” PWT Warszawa 1956 

2. Czernawski D., Romanowski J., Stiepanowa N .,,Modelowanie matematyczne w biofizyce” PWN 1979 

3. Gutenbaunm J. ,,Modelowanie matematyczne systemów” Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit 2003 

UWAGI24): 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów 
kształcenia18)  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2: 

………150 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: ………2 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, 
projektowe, itp.: 

……….2 ECTS 



 

 



Rok 

akademicki: 
Od 2017/18 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy: TŻ I ns 1.3 

 

Nazwa przedmiotu:   Chemia ogólna i nieorganiczna ECTS 6 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
General and inorganic chemistry 

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu:  dr Mariola Kozłowska 

Prowadzący zajęcia:  Pracownicy Katedry Chemii Wydziału Nauk o Żywności 

Jednostka realizująca: Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany: Wydział Nauk o Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiot obligatoryjny b) stopień I rok I 
c) niestacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z podstaw chemii ogólnej i nieorganicznej oraz 

kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do studiowania przedmiotów 

kierunkowych. Istotnym celem przedmiotu jest także zapoznanie studentów z podstawami 

pracy w laboratorium chemicznym poprzez wprowadzenie wybranych zagadnień z analizy 

jakościowej i ilościowej zawiązków nieorganicznych. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 21;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 21;  

Metody dydaktyczne: 

Wykład z wykorzystaniem metod tradycyjnych oraz technik audiowizualnych. Ćwiczenia 

laboratoryjne – doświadczenia (praca samodzielna lub zespołowa), obserwacje. 

Konsultacje. 

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładu: Nazewnictwo związków nieorganicznych. Typy reakcji 

przebiegających w roztworach wodnych: dysocjacja, hydroliza, reakcje strącania. Reakcje 

utleniania i redukcji. Podstawowe pojęcia chemiczne. Rozwój poglądów na budowę 

atomu. Pozajądrowa budowa atomu. Rodzaje wiązań chemicznych. Roztwory – 

podstawowe pojęcia. Sposoby wyrażania i przeliczania stężeń roztworów – zadania. 

Teoria oraz znaczenie związków kompleksowych (twardość wody - zadania). Teorie 

kwasów i zasad. Elektrolity. Stopień i stała dysocjacji. Pojęcie i sposób obliczania pH 

wodnych roztworów kwasów i zasad. Mieszaniny buforowe. Elementy kinetyki 

chemicznej. Równowaga chemiczna i prawo działania mas. Pojęcie iloczynu 

rozpuszczalności.  

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych: BHP i zasady pracy w laboratorium chemicznym. 

Reakcje chemiczne przebiegające w roztworach wodnych bez zmiany stopnia utleniania 

(reakcje zobojętniania, wytrącania osadów, reakcje związków amfoterycznych, hydrolizy 

soli) oraz ze zmianą stopnia utleniania (reakcje redoks). Prosta analiza jakościowa 

wybranych kationów i anionów. Wstęp do analizy ilościowej – nauka ważenia i 

posługiwania się szkłem miarowym (pipetowanie, miareczkowanie). Kompleksometria – 

ilościowe oznaczenie kationów Mg2+ w badanym roztworze. Alkacymetria – ilościowe 

oznaczenie HCl. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Nie ma 

Założenia wstępne: 

Student powinien znać symbole pierwiastków chemicznych, umieć zapisać podstawowe 

wzory chemiczne i najprostsze równania reakcji chemicznych oraz biegle posługiwać się 

kalkulatorem. 

Efekty kształcenia: 

01 – zna podstawowe pojęcia z zakresu 

chemii ogólnej, typy reakcji 

chemicznych, nazewnictwo związków 

nieorganicznych oraz podstawy 

obliczeń chemicznych 

02 – potrafi zapisać równania reakcji 

chemicznych przebiegających w 

roztworach wodnych oraz wykonać 

niezbędne obliczenia chemiczne 

03 – potrafi przeprowadzić w laboratorium 

chemicznym prostą analizę jakościową i 

ilościową substancji nieorganicznej pracując  

samodzielnie i w zespole 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

01 – egzamin pisemny 

02 – kolokwia pisemne na ćwiczeniach laboratoryjnych 

03 – sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Treść pytań z egzaminu i kolokwiów z ćwiczeń laboratoryjnych oraz imienna lista 

studentów wraz z oceną końcową. 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową: 

Egzamin pisemny – 44,5% 

Kolokwia pisemne na ćwiczeniach laboratoryjnych – 44,5% 

Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych – 11% 

Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania co najmniej 51% możliwych do zdobycia 

punktów z każdego z elementów. 

Miejsce realizacji zajęć:  
Wykład – aule i sale wykładowe SGGW 

Ćwiczenia laboratoryjne – laboratoria Katedry Chemii WNoŻ 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Praca zbiorowa: Ćwiczenia z chemii nieorganicznej i analitycznej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011 i późniejsze 

2. Praca zbiorowa: Zadania z chemii. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000 

3. Drapała T.: Chemia ogólna nieorganiczna z zadaniami. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002 

4. Bielański A.: Podstawy chemii nieorganicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 

5. Bryłka J.: Chemia ogólna z zadaniami. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 1999 

6. Pajdowski L.: Chemia ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998. 

UWAGI:  

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 
150 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 
2,5 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich 

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
2 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 zna podstawowe pojęcia z zakresu chemii ogólnej, typy reakcji 

chemicznych, nazewnictwo związków nieorganicznych oraz 

podstawy obliczeń chemicznych 

K_W01, K_W04 

02 potrafi zapisać równania reakcji chemicznych przebiegających 

w roztworach wodnych oraz wykonać niezbędne obliczenia 

chemiczne 

K_W01, K_U01 

03 potrafi przeprowadzić w laboratorium chemicznym prostą 

analizę jakościową i ilościową substancji nieorganicznej 

pracując samodzielnie i w zespole 

K_W09, K_U01, K_U02, K_K05, 

K_K06 



 

Rok akademicki: 2015/2016 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy: TŻ I ns 1.4 

 

Nazwa przedmiotu1):   Podstawy informatyki ECTS 2) 4 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):  Fundamentals of Computer Science 

Kierunek studiów4):  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu5):  Dr inż. Leszek Sieczko 

Prowadzący zajęcia6):   Pracownicy Katedry Doświadczalnictwa i Bioinformatyki 

Jednostka realizująca7): Wydział Rolnictwa i Biologii,  Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany8): Wydział Nauk o Żywności 

Status przedmiotu9):  a) przedmiot obligatoryjny b) stopień I   rok I c)  niestacjonarne  

Cykl dydaktyczny10):  Semestr zimowy  Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu12): 

Zapoznanie studentów z podstawami technologiami informatycznymi, oprogramowania i zasobów 

sprzętowych. Przekazanie umiejętności wykorzystania systemów informatycznych ze szczególnym 

uwzględnieniem sieci do pozyskiwania informacji. Kształtowanie umiejętności posługiwania się 

edytorem tekstów. Wyrobienie umiejętności pozyskiwania i przetwarzania baz danych 

tabelarycznych, przedstawienie możliwości wykonywania analiz przy pomocy arkusza 

kalkulacyjnego. Tworzenie raportów, tabelarycznych i graficznych (wykresy), oraz wyrobienie 

podstawowych umiejętności samodzielnego wykorzystania arkuszy z użyciem funkcji 

wbudowanych do innych zastosowań związanych z przetwarzaniem informacji. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin13): 
Wykład:  liczba godzin 16   

Ćwiczenia laboratoryjne:  liczba godzin 16    

Metody dydaktyczne14): Rozwiązanie problemu, studium przypadku, praca pod kierunkiem prowadzącego 

Pełny opis przedmiotu15): 

Tematyka wykładów: System komputerowy. Budowa komputera. Organizacja pracy i korzystania 

z komputera, systemy plików, pamięci dyskowe. Sieci komputerowe, budowa i wykorzystanie. 

Systemy Operacyjne. Użytkowanie komputera, możliwości i zasady użytkowania programów 

komputerowych, typy oprogramowania. Charakterystyka systemów informacyjnych. 

Bezpieczeństwo i zdrowie środowiska pracy. Elementy programowania komputerowego. 
 

Tematyka ćwiczeń:  

Podstawy pracy w Windows. Organizacja pracy w tych systemach. Wykorzystywanie możliwości 

sieciowych komputera. Edytor tekstu Writer: formatowanie tekstu, wstawianie i formatowanie 

symboli, tabulatorów, tabel, wstawianie obiektów graficznych, dokumenty wielostronicowe, 

korespondencja seryjna z wykorzystaniem baz danych, edycja wzorów.  
 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające)16): 

Matematyka w zakresie szkoły średniej 

Założenia wstępne17):  

Efekty kształcenia18): 

Student powinien: 

01 – definiować potrzeby i zakres stosowania 

technologii informatycznych 

02 – objaśniać relacje wynikające pomiędzy 

danymi a informacją pozyskaną i przetworzoną 

03 – umieć analizować dane tabelaryczne 

04 –  dobierać właściwą graficzną formą 

prezentacji danych,  

05 – umieć eksplorować dane i na ich podstawie 

obliczać  wskaźniki 

06 – umieć stosować narzędzia prezentacji 

tekstowej i graficznej. 

07 – być świadomym sposobu licencjonowania i 

wykorzystania oprogramowania 

komputerowego 

 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19): 

01, 02, 07 –  test komputerowy 

03, 04, 05, 06 – kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych 

01, 03, 04, 06 – grupowy projekt 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 20): 

Treść pytań egzaminacyjnych z oceną w formie elektronicznej, pliki zadań wykonywanych na 

kolokwiach ćwiczeniowych, raporty projektów grupowych w formie plików elektronicznych,  

karta ocen cząstkowych w formie elektronicznej 
 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową21): 

 Egzamin z części wykładowej 45%; kolokwium praktyczne ze stosowania narzędzi do edycji i 

prezentacji tekstów – 45%;  ocena aktywności studenta na zajęciach – 10% 



 

 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : 

 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)  
 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01 definiować potrzeby i zakres stosowania technologii informatycznych K_W01, K_W10, K_W13, K_W20, 

K_U16, K_K03 

02 objaśniać relacje wynikające pomiędzy danymi a informacją pozyskaną i 

przetworzoną 

K_U04, K_U06, K_U12 

03 umieć analizować dane tabelaryczne K_U04, K_U06, K_U12, K_U14 

04 dobierać właściwą graficzną formą prezentacji danych  K_U04, K_U12 

05 umieć eksplorować dane i na ich podstawie obliczać  wskaźniki K_U04, K_U06, K_U12, K_K05 

06 umieć stosować narzędzia prezentacji tekstowej i graficznej K_U04, K_U09, K_U12, K_U17 

07 być świadomym sposobu licencjonowania i wykorzystania oprogramowania 

komputerowego  

K_W22 

 
 

Miejsce realizacji zajęć22):  
Wykłady – sala dydaktyczna plus elementy kształcenia na odległość (blended learning), ćwiczenia 

– laboratorium komputerowe 
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):  

Książki dostępne w formie eBooków w BG SGGW: 

1. http://kursdlaopornych.pl/ 

2. http://przepis-na-lo.pl/ 

3. Howil W., OpenOffice 2.0 w szkole i nie tylko. Helion 2008. 

4. Howil W., OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Ćwiczenia. Helion 2008.  

5. Howil W., Po prostu OpenOffice.ux.pl 3.x. Helion 2010. 

6.   Zrób to lepiej! O sztuce komputerowego składania tekstu, Wydawnictwo Naukowe PWN/MIKOM, 83-01-14962-0 

7.   Funkcje w Excelu, Wydawnictwo Naukowe PWN/MIKOM, 83-01-14726-1 

8.   Word 2007. Ćwiczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN/MIKOM, 978-83-01-15895-8 

Inna zalecana literatura.  

1.   Mendrala D., Szeliga M.- Windows 7 PL. Kurs. Helion 2010. 

2.  Łuszczyk E., Kopertowska M.,- Word 2003. Ćwiczenia. Mikom. 

3.  Grela G.- Wyszukiwanie informacji w Internecie. Wydawnictwo Mikom, 

4.  Karciarz M., Dutko M., Informacja w Internecie. PWN 2010 

5.  Wróblewski P.- ABC komputera, Helion 2010, wydanie VII. 

6.  Alexander M, Walkenbach J., Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha. Helion 2011. 
 

UWAGI24): 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów 
kształcenia18)  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2: 

100 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 2 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, 
projektowe, itp.: 

2  ECTS 

http://kursdlaopornych.pl/
http://przepis-na-lo.pl/


Rok 

akademicki: 
Od 2017/18 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy: TŻ I ns 1.5 

 

Nazwa przedmiotu:   Podstawy socjologii ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Basic sociology 

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu:  Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska 

Prowadzący zajęcia:  Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, dr hab. Małgorzata Kosicka-Gębska 

Jednostka realizująca: Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji; Zakład Badań Konsumpcji 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany: Wydział Nauk o Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiot obligatoryjny 
b) stopień I

kliknij aby wybrać  rok I 

c) niestacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych procesów i zjawisk 

społecznych oraz ukształtowanie umiejętności ich rozumienia, adaptacji do różnych 

sytuacji społecznych i funkcjonowania w grupach oraz zbiorowościach. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 21  

 

Metody dydaktyczne: 

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; technik aktywizujących 

studentów oraz dyskusji na temat  aktualnych wydarzeń charakteryzujących problemy 

społeczne w kraju i za granicą 

Pełny opis przedmiotu: 

Wykłady: Przedmiot socjologii, wybrane teorie wyjaśniające życie społeczne i 

zachowania społeczne człowieka; Podstawy i formy organizacji życia społecznego. 

Zachowania prospołeczne i antyspołeczne. Jednostka i społeczeństwo; Grupy społeczne i 

inne zbiorowości społeczne. Kontrola społeczna; normy jako uniwersalny element życia 

społecznego. Zmiany społeczne - uwarunkowania, mechanizmy; Osobowość; Metody 

motywacyjne; Komunikowanie interpersonalne.  

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
brak 

Założenia wstępne: Ogólna wiedza o funkcjonowaniu i zachowaniach człowieka w społeczeństwie. 

Efekty kształcenia: 

01 - ma ogólną wiedzę o 

funkcjonowaniu o funkcjonowaniu 

człowieka w grupach społecznych 

02 - posiada podstawową wiedzę 

ekonomiczną, prawną i społeczną 

niezbędną w zakresie produkcji 

żywności i rozumienia zachowań 

żywieniowych, zasad współżycia 

społecznego i oddziaływania norm 

społecznych;  

03 - posiada umiejętności 

wyszukiwania, interpretacji i oceny 

przydatności danych związanych z 

technologią  i gospodarką żywnościową 

04 - posiada umiejętności komunikowania się w 

obszarze problemowym technologii żywności i 

żywienia człowieka 

05 - rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i 

podnoszenia umiejętności zawodowych oraz 

osobistych, a także działania w sposób 

przedsiębiorczy 

06 - potrafi współdziałać i pracować z zespole 

przyjmując w nim różne funkcje 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

01, 02, 03, 04, 05, 06- egzamin pisemny treści wykładowych w formie pytań testowych i 

problemowych 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Protokół ocen, które student uzyskał w ramach egzaminu + praca egzaminacyjna 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową: 

Wykład: egzamin pisemny w formie pytań testowych i 2-3 pytań problemowych 100% 

 

Miejsce realizacji zajęć:  Sala wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Berger P. L. (2002): Zaproszenie do socjologii. Wyd. PWN, Warszawa.  



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

2. Goodman N. (1997): Wstęp do socjologii. Zysk i Ska, Poznań. 

3. Polakowska-Kujawa J. (2004): Socjologia ogólna. Wybrane problemy. Wyd. SGH, Warszawa. 

4. Szacka B. (2003): Wprowadzenie do socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa.  

5. Sztompka P. (2002): Socjologia. Znak, Kraków. 

UWAGI: 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 
75 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 
1,5 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich 

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
0 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 ma ogólną wiedzę o funkcjonowaniu o funkcjonowaniu 

człowieka w grupach społecznych 

K_W02 

02 posiada podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i 

społeczną niezbędną w zakresie produkcji żywności i 

rozumienia zachowań żywieniowych, zasad współżycia 

społecznego i oddziaływania norm społecznych;  

K_W16 

03 posiada umiejętności wyszukiwania, interpretacji i oceny 

przydatności danych związanych z technologią  i 

gospodarką żywnościową 

K_U06 

04 posiada umiejętności komunikowania się w obszarze 

problemowym technologii żywności i żywienia człowieka 

K_U17 

05 rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i podnoszenia 

umiejętności zawodowych oraz osobistych, a także 

działania w sposób przedsiębiorczy 

K_K03 

06 potrafi współdziałać i pracować z zespole przyjmując w 

nim różne funkcje 

K_K06 


