
 

Nazwa zajęć:  Analiza i ocena jakości żywności ECTS 8 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Food analysis and quality assessment 

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia żywności i żywienie człowieka 

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów: 1 

Forma 
studiów:  

stacjonarne 
niestacjonarne 

Status zajęć: 
podstawowe 

kierunkowe 

obowiązkowe 

do wyboru 
Numer semestru: 4 semestr  zimowy 

semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TZ1-Z-04L-19 

 

Koordynator zajęć: Dr hab. inż. Małgorzata Piecyk 

Prowadzący zajęcia: Pracownicy Katedry Technologii i Oceny Żywności Instytutu Nauk o Żywności 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności, Katedra Technologii i Oceny Żywności 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kryteriami jakości żywności, z zasadami  metod analitycznych 
(fizykochemicznych, enzymatycznych i instrumentalnych) stosowanych do ich badania oraz zdobycie przez studentów 
umiejętności samodzielnego przeprowadzenia wybranych procedur analitycznych, dokonywania obliczeń i interpretacji 
uzyskanych wyników. 
Tematyka wykładów: 
1. Podstawowe zagadnienia dotyczące jakości wyników analitycznych (błędy, walidacja metod, systemy zapewnienia 

jakości w laboratoriach). Obowiązkowe i dobrowolne standardy jakości produktów spożywczych. Miejsce i znaczenie 
analizy i oceny żywności (urzędowa kontrola żywności, certyfikacja).  

2. Proces analityczny i jego etapy: 
• zasady pobierania próbek żywności do analiz 
• przygotowywanie próbek żywności do analiz (mineralizacja, klarowanie, ekstrakcja),  
• podstawowe metody instrumentalne stosowane w analizie żywności – podstawy teoretyczne (metody 
spektroskopowe, metody optyczne, chromatografia gazowa i cieczowa, elektroforeza).  

3. Metody stosowane do oceny ilości i charakterystyki składników żywności: białek (m. Kjeldahla, m, 
spektrofotometryczne, analiza składu aminokwasów), tłuszczów (m. ekstrakcyjne, m. objętościowe, liczby tłuszczowe, 
stabilność oksydatywna tłuszczów, wykrywanie zafałszowań tłuszczów, analiza składu kwasów tłuszczowych), 
sacharydów (m. chemiczne i instrumentalne, enzymatyczne, polarymetryczne, chromatograficzne), wody (m. 
termiczne, chemiczne, destylacja azeotropowa, jakość wody technologicznej), witamin, kwasów organicznych 
(kwasowość aktywna, potencjalna, lotna), pierwiastków (metody spektrofotometryczne, ASA, fotometria płomieniowa, 
elektrody jonoselektywne). Charakterystyka popiołu. Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności i metody ich 
analizy.  

4.  Rodzaje metod stosowanych w analizie sensorycznej żywności (metody konsumenckie, metody laboratoryjnej oceny 
sensorycznej. 

Tematyka ćwiczeń:  
Przeprowadzenie oznaczeń zawartości i charakterystyki składników żywności tj. białek, tłuszczów, węglowodanów, wody, 
kwasów organicznych oraz wykonanie obliczeń i interpretacja uzyskanych wyników. Praktyczne wykorzystanie metod 
densymetrycznych, spektrofotometrycznych i optycznych w analizie żywności. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
W – wykład, liczba godzin ...............................24 
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin ....28 

Metody dydaktyczne: Wykład, doświadczenie, praca indywidualna i praca w zespołach 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu chemii ogólnej, chemii organicznej i chemii żywności. Podstawy teoretyczne 
zjawisk fizycznych i chemicznych wykorzystywanych w technikach instrumentalnych. Umiejętność wykonywania czynności 
laboratoryjnych takich jak ważenie, pipetowanie i miareczkowanie. 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 - zna podstawowe kryteria jakości 
żywności oraz zasady wszystkich etapów 
procesu analitycznego stosowanego w ich 
ocenie i wie jak zapewnić wysoką jakość 
wyników analitycznych  
W2 - zna celowość, zasady i podstawowe 
warunki stosowania wybranych, 
podstawowych metod analitycznych 

Umiejętności: 
U1 - potrafi przeprowadzać 
podstawowe analizy chemiczne i 
fizykochemiczne produktów i 
surowców żywnościowych.  
U2 - umie zinterpretować sygnały 
analityczne jakościowo, wykonać na ich 
podstawie obliczenia ilościowe oraz 
zinterpretować uzyskane wyniki 

Kompetencje: 
K1 - zachowuje się w sposób etyczny 
podczas prowadzenia analiz i jest 
świadomy odpowiedzialności 
społecznej za jakość uzyskiwanych 
wyników analitycznych  
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

W1, K1 - egzamin pisemny  
W2 – kolokwia ćwiczeniowe(w przypadku niezaliczenia jednorazowe kolokwium wyjściowe) 
U1 – sprawdzian praktycznych (w przypadku niezaliczenia jeden termin poprawkowy) 
U2, K1- pisemne sprawozdanie, kolokwium ćwiczeniowe (w przypadku niezaliczenia tzw. kolokwium wyjściowe)  
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie efektów uczenia się realizowanych na ćwiczeniach. 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu: 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 
studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 
zajęć na efekt 
kierunkowy*) 

Wiedza – W1 zna podstawowe kryteria jakości żywności oraz zasady wszystkich 
etapów procesu analitycznego stosowanego w ich ocenie i wie jak 
zapewnić wysoką jakość wyników analitycznych 

TZ1_KW02,  
TZ1_KW04 

3 
3 

Wiedza – W2 zna celowość, zasady i podstawowe warunki stosowania 
wybranych, podstawowych metod analitycznych 

TZ1_KW01 2 

Umiejętności – U1 potrafi przeprowadzać analizy chemiczne i fizykochemiczne 
produktów i surowców żywnościowych 

TZ1_KU04 1 

Umiejętności – U2 umie zinterpretować sygnały analityczne jakościowo, wykonać na 
ich podstawie obliczenia ilościowe oraz zinterpretować uzyskane 
wyniki 

TZ1_KU01,  
TZ1_KU06 

2 
2 

Kompetencje – K1 zachowuje się w sposób etyczny podczas prowadzenia analiz i jest 
świadomy odpowiedzialności społecznej za jakość uzyskiwanych 
wyników analitycznych 

TZ_KK02 1 

*)3 – zaawansowany i szczegółowy, 2 – znaczący,1 – podstawowy, 

 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Treść pytań z kolokwiów oraz z egzaminu z ocenami, sprawozdania z ocenami oraz karta oceny umiejętności praktycznych 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się poprzez:  
1. kolokwia ćwiczeniowe (35%) 
2. sprawozdania(10%) 
3. sprawdzian praktyczny (5%) 
4. egzamin pisemny (50%) 

Miejsce realizacji zajęć: Sale dydaktyczne SGGW 

Literatura podstawowa  
1. Obiedziński M. (red): Wybrane zagadnienia z analizy żywności, Wyd. SGGW, Warszawa, 2009; 
2. Klepacka M. (red.): Analiza Żywności. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, 2005 
3. Szczepaniak W.: Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN Warszawa, 2008; Konieczko P., Namieśnik J. (red.): Ocena i kontrola jakości. 
Wyniki pomiarów analitycznych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007 
4. Kealey D., Haines P. J. Chemia analityczna. Krótkie wykłady, PWN, Warszawa, 2005 
5. Konieczko P., Namieśnik J. (red.): Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007. 
6. Aktualne Rozporządzenia MZ, MRiRW, normy 
Literatura dodatkowa: 
1. Nollet Leo M. L.(ed): Handbook of Food Analysis: Physical Characterization and Nutrient Analysis. Marcel Dekker, INC, 2004  
2. Belitzi Grosch: Food Chemistry, Springer-Verlag, Berlin, 1999 

UWAGI 

inne godziny kontaktowe nie ujęte w pensum: kolokwium wyjściowe 1h, egzamin pisemny (2 terminy) 3 h, konsultacje w ramach przedmiotu z wykładowcą i 
pracownikami prowadzącymi ćwiczenia 2, liczba godzin 6 h 
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 202 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 

2 ECTS 



 

 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

Nazwa zajęć:  Ogólna Technologia Żywności ECTS 7 

Nazwa zajęć w j. angielskim: General food technology 

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia żywności i żywienie człowieka 

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów: pierwszy  

Forma 
studiów:  

  stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

 obowiązkowe  

 do wyboru 
Numer semestru:4………..   semestr  zimowy 

  semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TZ1-z-04L-20 

 

Koordynator zajęć: Prof. dr hab. Alicja Ceglińska 

Prowadzący zajęcia: Pracownicy Katedry Technologii i Oceny Żywności Instytutu Nauk o Żywności  

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności, Katedra Technologii i Oceny Żywności 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii  Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi, dotyczącymi 
surowców, prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle spożywczym oraz metodami utrwalania i przetwarzania 
żywności 
Tematyka wykładów: podstawowe definicje w technologii żywności; bilans żywności; główne zadania przemysłu 
spożywczego; charakterystyka surowców uwzględniająca wymagania dla przetwórstwa spożywczego; zanieczyszczenia 
surowca i jego czyszczenie, stosowane operacje i procesy w technologii żywności: mechaniczne, termiczne, typu 
dyfuzyjnego, fizykochemiczne, chemiczne, biotechnologiczne; metody utrwalania żywności: zamrażanie i chłodzenie, 
ogrzewanie, dodatek substancji osmoaktywnych, suszenie, niekonwencjonalne; materiały i techniki pomocnicze: dodatki do 
żywności, mycie urządzeń i opakowań, pakowanie, przechowywanie, kontrola procesu produkcyjnego 
Tematyka ćwiczeń: pasteryzacja, sterylizacja, zamrażanie, obróbka termiczna surowców, czyszczenie, rozdrabnianie, 
wirowanie i homogenizacja,  suszenie, emulgowanie, ekstrakcja,  koagulacja i żelifikacja  procesy membranowe, hydroliza 
enzymatyczna, procesy fermentacyjne      

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
W – wykład,  liczba godzin  24  
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin 28   

Metody dydaktyczne: Wykład, doświadczenie, rozwiązywanie problemu, interpretacja wyników doświadczenia, konsultacje 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Brak 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 – zna ogólną charakterystykę i 
wymagania jakościowe surowców 
przetwarzanych w przemyśle spożywczym 
W2 – zna zasady stosowanych w technologii 
żywności operacji i procesów oraz ich wpływ 
na jakość produktu  
W3 - zna metody utrwalania żywności  
 

Umiejętności: 
U1 - potrafi zastosować podstawowe 
operacje i procesy oraz dobrać 
odpowiednią metodę utrwalania 
żywności w zależności od specyfiki 
surowca 

Kompetencje: 
K1 - jest odpowiedzialny za 
rzetelność prowadzonych 
doświadczeń, uzyskanych wyników, 
ich interpretację i przekazywanie 
społeczeństwu 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Efekt: W1, W2, W3 – egzamin pisemny 
Efekt: U1, K1 – kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych oraz ocena przeprowadzonego doświadczenia 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Kolokwia z zajęć ćwiczeniowych i prace egzaminacyjne  

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: ćwiczenia 40%; egzamin 60%; konieczność zaliczenia ćwiczeń i materiału wykładowego 

Miejsce realizacji zajęć: Laboratorium, sala wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A. – Ogólna Technologia Żywności 
2. Bednarski W. (red.) – Ogólna Technologia Żywności 
3. Bijok B., Bijok F. – Surowce i technologia żywności cz.1 
4. Bijok B., Bijok F., Dąbek A. – Surowce i technologia żywności cz.2 
5. Jarczyk A., Dłużewska E. (red.) – Wybrane zagadnienia z ogólnej technologii żywności 

UWAGI 

inne godziny kontaktowe nie ujęte w pensum (konsultacje, egzaminy), liczba godzin 4 
 



 

Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu: 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*) 

Wiedza – W1 zna ogólną charakterystykę i wymagania jakościowe surowców 
przetwarzanych w przemyśle spożywczym 

TZ1_KW03 2 

Wiedza – W2 zna zasady stosowanych w technologii żywności operacji i procesów 
oraz ich wpływ na jakość produktu  

TZ1_KW02, TZ1_KW04 2 

Wiedza – W3  zna metody utrwalania żywności TZ1_KW04 2 

Umiejętności – U1 potrafi zastosować podstawowe operacje i procesy oraz dobrać 
odpowiednią metodę utrwalania żywności w zależności od 
specyfiki surowca 

TZ1_KU01, TZ1_KU02 2 

Kompetencje – K1 jest odpowiedzialny za rzetelność prowadzonych doświadczeń, 
uzyskanych wyników, ich interpretację i przekazywanie 
społeczeństwu 

TZ1_KK01, TZ1_KK02 2 

*) 3 – zaawansowany i szczegółowy, 2 – znaczący, 1 – podstawowy, 

 

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

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 
210 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
4 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Maszynoznawstwo przemysłu spożywczego ECTS 5 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Food industry machinery 

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia żywności i żywienie człowieka 

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów: pierwszy 

Forma 
studiów:  

 stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

 kierunkowe 

 obowiązkowe  

 do wyboru 
Numer semestru: 4  semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TZ1-Z-04L-21 

 

Koordynator zajęć: Dr hab. inż Karolina Szulc 

Prowadzący zajęcia: Pracownicy Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Instytutu Nauk o Żywności 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celami przedmiotu są: 

- zapoznanie studenta z metodami pomiaru podstawowych parametrów procesów technologicznych, 

- zapoznanie studenta z maszynami i urządzeniami służącymi do przepływu, przemieszczania, magazynowania i mycia w 
instalacjach przemysłu spożywczego przemysłowych. 

 

Tematyka wykładów: Podstawy metrologii przemysłowej. Pomiar temperatury. Pomiar ciśnienia. Pomiar strumienia objętości 
i masy. Budowa i zasada działania maszyn przepływowych stosowanych w przemyśle spożywczym. Przenośniki. Zbiorniki 
magazynowe i pomiar poziomu w zbiornikach. Myjki i systemy mycia w stosowane w zakładach przemysłu spożywczego. 

Tematyka ćwiczeń: Opracowanie wyników pomiarów. Pomiar  temperatury. Pomiar wilgotności powietrza. Pomiar ciśnienia. 
Pomiar strumienia przepływających płynów. Badanie pomp. Badanie urządzenia chłodniczego. Termodynamika powietrza 
wilgotnego. Bilanse masowe i energetyczne 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
W – wykład,  liczba godzin 21  
C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin 8 
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin 20  

Metody dydaktyczne: Wykład, doświadczenie/eksperyment, analiza i interpretacja wyników, dyskusja, konsultacje, rozwiązywanie problemu 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

brak 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 

W1 -  zna urządzenia i rozumie metody 
pomiarów podstawowych parametrów 
procesów technologicznych, stosowanych 
w laboratorium i przemyśle 

W2 -  zna rodzaje i rozumie zasadę 
działania maszyn przepływowych 

W3 - zna rodzaje i rozumie specyfikę 
zastosowań  przenośników, zbiorników 
magazynowych i urządzeń do mycia 
wykorzystywanych przemyśle spożywczym 

 

Umiejętności: 

U1 -  potrafi zbierać i przetwarzać 
dane pomiarowe z wykorzystaniem 
technologii informatycznych, 
sporządzać raporty z wykonanych 
doświadczeń, w tym sporządzać 
podstawowe obliczenia bilansu masy i 
ciepła oraz korzystać z tablic i 
wykresów inżynierskich 

U2 - potrafi organizować pracę w 
sposób indywidualny i podział pracy na 
stanowisku badawczym w 
przewidzianym do tego celu czasie 
oraz potrafi współpracować w zakresie 
podstawowych działań zespołu 

Kompetencje: 

K1 -  jest gotów do uznania 
znaczenia wiedzy w życiu 
zawodowym w zakresie  pomiarów 
podstawowych parametrów 
procesów technologicznych  i 
eksploatacji maszyn 
nietechnologicznych 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Efekty W1, W2. Kolokwia wstępne na zajęciach obejmujące zagadnienia na zdefiniowany temat ćwiczenia laboratoryjnego; 
egzamin pisemny z części wykładowej. 
Efekt W3.  Egzamin pisemny z części wykładowej. 
Efekt U1. Kolokwia wstępne na zajęciach obejmujące zagadnienia na zdefiniowany temat ćwiczenia obliczeniowego.   
sprawozdania  obejmujące samodzielne rozwiązanie zadań. 
Efekty U1, U2, K1. Aktywny udział w realizacji ćwiczeń laboratoryjnych i obliczeniowych, w tym zbieraniu, prezentacji i 
interpretacji wyników pomiarów na zajęciach oraz opracowywaniu sprawozdań z wykonanych zadań i obliczeń. 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

pisemne kolokwia wstępne z ćwiczeń, sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych, pisemne  sprawozdania  obejmujące 
samodzielne rozwiązanie zadań, pisemny egzamin 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

Na ocenę końcową składają się: 
- wynik pisemnego egzaminu z wykładów 50%,  
- ocena z ćwiczeń 50% 

Miejsce realizacji zajęć: Sala wykładowa, dydaktyczna, laboratorium i hala półtechniki 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu: 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla 

programu studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*) 

Wiedza – W1 Student zna urządzenia i rozumie metody pomiarów podstawowych 
parametrów procesów technologicznych, stosowane w laboratorium i 
przemyśle 

TZ1_KW02 2 

Wiedza – W2 Student zna rodzaje i rozumie zasadę działania maszyn przepływowych 
pomp i sprężarek 

TZ1_KW02 2 

Wiedza – W3 Student zna rodzaje i rozumie specyfikę zastosowań  przenośników, 
zbiorników magazynowych i urządzeń do mycia wykorzystywanych 
przemyśle spożywczym  

TZ1_KW02 2 

Umiejętności – U1 Student potrafi zbierać i przetwarzać dane pomiarowe z wykorzystaniem 
technologii informatycznych, sporządzać raporty z wykonanych 
doświadczeń, w tym sporządzać podstawowe obliczenia bilansu masy i 
ciepła oraz korzystać z tablic i wykresów inżynierskich 

TZ1_KU01 2 

Umiejętności – U2 Student potrafi organizować pracę w sposób indywidualny i podział pracy na 
stanowisku badawczym w przewidzianym do tego celu czasie oraz potrafi 
współpracować w zakresie podstawowych działań zespołu  

TZ1_KU06 2 

Kompetencje – K2 Student jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w życiu zawodowym w 
zakresie pomiarów podstawowych parametrów procesów technologicznych 
i eksploatacji maszyn nietechnologicznych 

TZ1_KK01 2 

*) 3 – zaawansowany i szczegółowy, 2 – znaczący, 1 – podstawowy, 

 

Literatura podstawowa: 
1.Wybrane zagadnienia z maszynoznawstwa w przemyśle spożywczym. red. E. Domian i A. Lenart, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019 
 
Literatura uzupełniająca: 
1. Błasiński H., Pyć K.W., Przyski E.: Maszyny i aparatura technologiczna przemysłu spożywczego. Cz. I. Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, Łódź, 1994 
2. Bohdal T., Charun H., Czapp M.: Urządzenia chłodnicze sprężarkowe parowe. WNT, Warszawa 2003. 
3. Domagała A.: Metodyka pomiarów w inżynierii przemysłu spożywczego. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań 1996 
4. Domański R., Jaworski M., Rebow M., Kołtyś J.: Wybrane zagadnienia z termodynamiki w ujęciu komputerowym. PWN, Warszawa 2000 
5. Fodemski  T. R. (red.): Pomiary cieplne, Część I. Podstawowe pomiary cieplne. Wydawnictwa  Naukowo- Techniczne Warszawa, 2001. 
6. Foltynowicz  Z. Wachowski L.: Towaroznawcze i ekologiczne aspekty wprowadzania zamienników freonów i halonów. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu 2009. 
7. Gawęcki W. :Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych, Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2010. 
8. Gutkowski K. Butrymowicz D.L.: Chłodnictwo i klimatyzacja. WNT, Warszawa 2014. 
9. Gutkowski K.: Chłodnictwo. Wybrane zagadnienia obliczeniowe. WNT, Warszawa 1972. 
10. Koch R., Noworyta A.: Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej. WN-T, Warszawa 1998 
11. Kochański B.: Transport cieczy i gazów. W: zadania z procesów podstawowych i aparatury procesowej. (Red. H.Błasiński). Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 
12. Ludwicki M., Ludwicki M. Sterowanie procesami technologicznymi w produkcji żywności. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. 
13. Kucharski S., Głowiński J.: Podstawy obliczeń projektowych w technologii chemicznej. Wyd. II. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005. 
14. Staniszewski B.: Termodynamika. PWN, Warszawa 1982 
15. Szczepański R., Budny J. (1998): Materiały do ćwiczeń z maszynoznawstwa ogólnego i przemysłu spożywczego. Wydawnic-two ART, Olsztyn 1992. 
16. Szymański W., Wolańczyk F.: Termodynamika powietrza wilgotnego. Przykłady i zadania. Wydawnictwo: Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, 2014 
17. Taler D.: Pomiar ciśnienia, prędkości i strumienia przepływu płynu, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006. 
 

UWAGI 

inne godziny kontaktowe nie ujęte w pensum (konsultacje, egzaminy............), liczba godzin 4 
 

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

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 
127 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
2 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa żywnościowego ECTS 5 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Economics and Organization of Enterprice 

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia żywności i żywienie człowieka 

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów:  

Forma 
studiów:  

stacjonarne 
x niestacjonarne 

Status zajęć: podstawowe 
x kierunkowe 

x obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: 5 x semestr  zimowy 
semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TZ1-Z-04L-22 

 

Koordynator zajęć: Dr inż. Agnieszka Tyburcy 

Prowadzący zajęcia: Pracownicy Katedry Technologii  i Oceny Żywności Instytutu Nauk o Żywności 

Jednostka realizująca: 
Instytut Nauk o Żywności, Katedra Technologii  i Oceny Żywności 
 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania 
przedsiębiorstwa oraz elementami analizy ekonomicznej.  
Tematyka wykładów: kryteria podziału przedsiębiorstw, proces produkcyjny i jego struktura, kalkulacje kosztów, 
sprawozdanie finansowe, metody oceny inwestycji,  elementy marketingu. 
Tematyka ćwiczeń: klasyfikacje kosztów, analiza ekonomiczna zasobów ludzkich, próg rentowności, analiza wstępna i 
wskaźnikowa bilansu, proste metody oceny inwestycji,  identyfikacja i analiza czynników ryzyka. 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
W – wykład,  liczba godzin 16  
C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin 16 

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, projekt, analiza przypadku, rozwiązywanie zadań, 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Student powinien znać podstawowe pojęcia ekonomiczne 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 - Student zna podstawowe 
      klasyfikacje kosztów 
W2 - Student zna podstawowe elementy 
      analizy sprawozdania finansowego 
W3 - Student wie, jakie elementy wchodzą 
w skład mieszanki marketingowej 
W4 - Student zna formy organizacyjno-
prawne przedsiębiorstw 
 
 

Umiejętności: 
U1 - Student potrafi obliczyć próg 
      rentowności 
U2 - Student potrafi ocenić projekt 
inwestycyjny używając prostych metod 

Kompetencje: 
 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

W1, W2, U1, U2 – kolokwium; W3 – praca zespołowa; W2, W3, W4 – egzamin z materiału wykładowego 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Oceny cząstkowe i końcowe dla poszczególnych studentów 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: Egzamin z materiału wykładowego - 42,5%, kolokwium - 37,5%, praca zespołowa - 12,5%, aktywność na zajęciach - 7,5%,  

Miejsce realizacji zajęć: Sala seminaryjna. Istnieje możliwość poprowadzenia części zajęć w formie zdalnej ( w zależności od potrzeb studentów)  

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Rybicki P. (2005) „Sprawozdanie źródłem informacji o firmie”, Wyd. Poltext, Warszawa 
2. Sierpińska M., Jachna T. (2006) „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych”, PWN, Warszawa 
3. Bednarski L. i inni (1996) „Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 
4. Szymanowski W., Szczawiński M. (2005) „Elementy nauki o przedsiębiorstwie”, Wyd. SGGW, Warszawa 
5. Kotler P. i in. (2002) „Marketing. Podręcznik europejski”, PWE, Warszawa 
6. Praca zbiorowa pod redakcją H. Króla i A. Ludwiczyńskiego (2006) „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, PWN, Warszawa 
 

UWAGI 

inne godziny kontaktowe nie ujęte w pensum (konsultacje, egzaminy............), liczba godzin 8 
 
 



 

 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu: 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*) 

Wiedza – W1 Student zna podstawowe klasyfikacje kosztów TZ1_KW06 2 

Wiedza – W2 Student zna podstawowe elementy analizy sprawozdania 
finansowego 

TZ1_KW06 2 

Wiedza – W3 Student wie, jakie elementy wchodzą w skład mieszanki 
marketingowej 

TZ1_KW06 2 

Wiedza – W4 Student zna formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw TZ1_KW06 1 

Umiejętności – U1 Student potrafi obliczyć próg  rentowności TZ1_KU04 2 

Umiejętności – U2 Student potrafi ocenić projekt inwestycyjny używając prostych 
metod 

TZ1_KU02, TZ1_KU04 1 

*) 3 – zaawansowany i szczegółowy, 2 – znaczący, 1 – podstawowy, 

 

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

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 
125 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
3 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Język obcy - język angielski 2 ECTS 2 

Nazwa zajęć w j. angielskim: English as a foreign language 2 

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia żywności i żywienie człowieka 

  

Język wykładowy: angielski Poziom studiów: I 

Forma 
studiów:  

 stacjonarne 
x niestacjonarne 

Status zajęć: 
x 

podstawowe 

 kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 4  semestr  zimowy 

x semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TZ1-Z-04L-23 

 

Koordynator zajęć: Mgr Urszula Kosakowska 

Prowadzący zajęcia: Lektorzy i wykładowcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Jednostka realizująca: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Opanowanie przedmiotowego języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, 
osiągnięcie niezależności językowej umożliwiającej efektywne posługiwanie się językiem obcym w zakresie czterech 
sprawności (słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie) w komunikacji zawodowej i naukowej z uwzględnieniem języka 
specjalistycznego dla kierunku studiów.  Słownictwo związane z kształceniem, pracą, nauką, techniką, wymianą informacji, 
środowiskiem oraz z zakresu specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów. Funkcje językowe: opisywanie zjawisk, 
procesów, procedur, prowadzenie korespondencji i dyskusji, sporządzanie notatek, przygotowanie i wygłaszanie prezentacji. 
Gramatyka: prawidłowe użycie form wyrazowych i konstrukcji zdaniowych, słowotwórstwo. Ćwiczenie komunikacji, wymowy 
i pisowni. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin 24   

Metody dydaktyczne: ćwiczenia wykonywane w parach i grupach, dyskusja, symulacja, rozwiązywanie problemu, studium przypadku 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Zaliczenie przedmiotu język obcy 1. Znajomość przedmiotowego języka obcego zgodnie z założeniami dla przedmiotu język 
obcy 1 dla tego języka. 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 - zna słownictwo i struktury potrzebne 
do osiągnięcia efektów U1-U4 
 

Umiejętności: 
U1 - rozumie ustne wypowiedzi w 
języku obcym na tematy ogólne i 
wybrane zawodowe  
U2 - potrafi wypowiadać się na tematy 
ogólne i wybrane zawodowe 
U3-  rozumie sens opracowań, 
artykułów, dokumentów, 
korespondencji 
U4 - potrafi prowadzić korespondencję 
i przygotowywać wybrane rodzaje 
dokumentów 

Kompetencje: 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

ocena bieżąca, kolokwium/prezentacja na zajęciach ćwiczeniowych 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

pisemne kolokwia/streszczenia prezentacji, program wraz z kartą ocen 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: kolokwium/prezentacja 70%, ocena bieżąca 30% 

Miejsce realizacji zajęć: sala dydaktyczna SPNJO SGGW 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Hugh Dellar Andrew Walkley, Outcomes Upper Intermediate Students Book, National Geographic 
2. Hugh Dellar Andrew Walkley, Outcomes Upper Intermediate Workbook, National Geographic 
3. Hugh Dellar Andrew Walkley, Outcomes Advanced Students Book, National Geographic 
4. Hugh Dellar Andrew Walkley, Outcomes Advanced Workbook, National Geographic 
5. Murphy Raymond, English Grammar in Use, Cambridge University Press 2012 
6. Longman Dictionary of Contemporary English, Pearson 2014 
7. Wybrane materiały i artykuły z prasy i portali o tematyce ogólnej i specjalistycznej. 

UWAGI 

inne godziny kontaktowe nie ujęte w pensum (konsultacje, egzaminy............), liczba godzin 10 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu: 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*) 

Wiedza – W1 zna słownictwo i struktury potrzebne do osiągnięcia efektów U1-
U4 

TZ1_KW01 1 

Umiejętności – U1 rozumie ustne wypowiedzi w języku obcym na tematy ogólne i 
wybrane zawodowe  

TZ1_KU05 1 

Umiejętności – U2 potrafi wypowiadać się na tematy ogólne i wybrane zawodowe TZ1_KU05 1 

Umiejętności – U3 rozumie sens opracowań, artykułów, dokumentów, 
korespondencji 

TZ1_KU05 1 

Umiejętności – U4 potrafi prowadzić korespondencję i przygotowywać wybrane 
rodzaje dokumentów 

TZ1_KU05 1 

*) 3 – zaawansowany i szczegółowy, 2 – znaczący, 1 – podstawowy, 

  

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

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 
70 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Język obcy – język francuski 2 ECTS 2 

Nazwa zajęć w j. angielskim: French as a foreign language 2 

Zajęcia dla kierunku studiów: technologia żywności i żywienie  

  

Język wykładowy: francuski Poziom studiów: I 

Forma 
studiów:  

 stacjonarne 
x niestacjonarne 

Status zajęć: 
x 

podstawowe 

 kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 4  semestr  zimowy 

x semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TZ1-Z-04L-23 

 

Koordynator zajęć: Mgr Ewa Sikorska 

Prowadzący zajęcia: Lektorzy i wykładowcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Jednostka realizująca: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Opanowanie przedmiotowego języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, 
osiągnięcie niezależności językowej umożliwiającej efektywne posługiwanie się językiem obcym w zakresie czterech 
sprawności (słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie) w komunikacji zawodowej i naukowej z uwzględnieniem języka 
specjalistycznego dla kierunku studiów.  Słownictwo związane z kształceniem, pracą, nauką, techniką, wymianą informacji, 
środowiskiem oraz z zakresu specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów. Funkcje językowe: opisywanie zjawisk, 
procesów, procedur, prowadzenie korespondencji i dyskusji, sporządzanie notatek, przygotowanie i wygłaszanie prezentacji. 
Gramatyka: prawidłowe użycie form wyrazowych i konstrukcji zdaniowych, słowotwórstwo. Ćwiczenie komunikacji, wymowy 
i pisowni. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin 24   

Metody dydaktyczne: ćwiczenia wykonywane w parach i grupach, dyskusja, symulacja, rozwiązywanie problemu, studium przypadku 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Zaliczenie przedmiotu język obcy 1. Znajomość przedmiotowego języka obcego zgodnie z założeniami dla przedmiotu język 
obcy 1 dla tego języka. 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 - zna słownictwo i struktury potrzebne 
do osiągnięcia efektów U1-U4 
 

Umiejętności: 
U1 - rozumie ustne wypowiedzi w 
języku obcym na tematy ogólne i 
wybrane zawodowe  
U2 - potrafi wypowiadać się na tematy 
ogólne i wybrane zawodowe 
U3 -  rozumie sens opracowań, 
artykułów, dokumentów, 
korespondencji 
U4 -  potrafi prowadzić 
korespondencję i przygotowywać 
wybrane rodzaje dokumentów 

Kompetencje: 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

ocena bieżąca, kolokwium/prezentacja na zajęciach ćwiczeniowych 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

pisemne kolokwia/streszczenia prezentacji, program wraz z kartą ocen 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: kolokwium/prezentacja 70%, ocena bieżąca 30% 

Miejsce realizacji zajęć: sala dydaktyczna SPNJO SGGW 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Poisson-Quinton Sylvie, Festival 2, podręcznik i ćwiczenia, CLE International 2005 
2. Poisson-Quinton Sylvie, Festival 3, podręcznik i ćwiczenia, CLE International 2007 
3. Robert Paul, Le Petit Robert de la langue française, LR 2006 
4. Aküz Anne, Bazelle-Shamaei Bernadette, Bonenfant Joëlle, Exercices de grammaire en contexte, niveau intermédiaire 
7. Wybrane materiały i artykuły z prasy i portali o tematyce ogólnej i specjalistycznej. 

UWAGI 

inne godziny kontaktowe nie ujęte w pensum (konsultacje, egzaminy............), liczba godzin 10 
 
 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu: 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*) 

Wiedza – W1 zna słownictwo i struktury potrzebne do osiągnięcia efektów U1-
U4 

TZ1_KW01 1 

Umiejętności – U1 rozumie ustne wypowiedzi w języku obcym na tematy ogólne i 
wybrane zawodowe  

TZ1_KU05 1 

Umiejętności – U2 potrafi wypowiadać się na tematy ogólne i wybrane zawodowe TZ1_KU05 1 

Umiejętności – U3 rozumie sens opracowań, artykułów, dokumentów, 
korespondencji 

TZ1_KU05 1 

Umiejętności – U4 potrafi prowadzić korespondencję i przygotowywać wybrane 
rodzaje dokumentów 

TZ1_KU05 1 

*) 3 – zaawansowany i szczegółowy, 2 – znaczący, 1 – podstawowy, 

 

  

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

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 
70 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1 ECTS 



 

 

Nazwa zajęć:  Język obcy - język niemiecki 2 ECTS 2 

Nazwa zajęć w j. angielskim: German as a foreign language 2 

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia żywności i żywienie człowieka 

  

Język wykładowy: niemiecki Poziom studiów: I 

Forma 
studiów:  

 stacjonarne 
x niestacjonarne 

Status zajęć: 
x 

podstawowe 

 kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 4  semestr  zimowy 

x semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TZ1-Z-04L-23 

 

Koordynator zajęć: Mgr Teresa Kaszuba-Naglik 

Prowadzący zajęcia: Lektorzy i wykładowcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Jednostka realizująca: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Opanowanie przedmiotowego języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, 
osiągnięcie niezależności językowej umożliwiającej efektywne posługiwanie się językiem obcym w zakresie czterech 
sprawności (słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie) w komunikacji zawodowej i naukowej z uwzględnieniem języka 
specjalistycznego dla kierunku studiów.  Słownictwo związane z kształceniem, pracą, nauką, techniką, wymianą informacji, 
środowiskiem oraz z zakresu specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów. Funkcje językowe: opisywanie zjawisk, 
procesów, procedur, prowadzenie korespondencji i dyskusji, sporządzanie notatek, przygotowanie i wygłaszanie prezentacji. 
Gramatyka: prawidłowe użycie form wyrazowych i konstrukcji zdaniowych, słowotwórstwo. Ćwiczenie komunikacji, wymowy 
i pisowni. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin 24  

Metody dydaktyczne: ćwiczenia wykonywane w parach i grupach, dyskusja, symulacja, rozwiązywanie problemu, studium przypadku 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Zaliczenie przedmiotu język obcy 1. Znajomość przedmiotowego języka obcego zgodnie z założeniami dla przedmiotu język 
obcy 1 dla tego języka. 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 - zna słownictwo i struktury potrzebne 
do osiągnięcia efektów U1-U4 
 

Umiejętności: 
U1 - rozumie ustne wypowiedzi w 
języku obcym na tematy ogólne i 
wybrane zawodowe  
U2 - potrafi wypowiadać się na tematy 
ogólne i wybrane zawodowe 
U3  -rozumie sens opracowań, 
artykułów, dokumentów, 
korespondencji 
U4  - potrafi prowadzić 
korespondencję i przygotowywać 
wybrane rodzaje dokumentów 

Kompetencje: 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

ocena bieżąca, kolokwium/prezentacja na zajęciach ćwiczeniowych 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

pisemne kolokwia/streszczenia prezentacji, program wraz z kartą ocen 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: kolokwium/prezentacja 70%, ocena bieżąca 30% 

Miejsce realizacji zajęć: sala dydaktyczna SPNJO SGGW 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Demme S., Funk H., Kuhn Ch. Studio d B2, Cornelsen 
2. Helbig Gerhard, Buscha Joachim, Übungsgrammatik Deutsch, Langenscheidt 2013 
3. Wahrig Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache, PWN 
7. Wybrane materiały i artykuły z prasy i portali o tematyce ogólnej i specjalistycznej. 

UWAGI 

inne godziny kontaktowe nie ujęte w pensum (konsultacje, egzaminy............), liczba godzin 10 
 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu: 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*) 

Wiedza – W1 zna słownictwo i struktury potrzebne do osiągnięcia efektów U1-
U4 

TZ1_KW01 1 

Umiejętności – U1 rozumie ustne wypowiedzi w języku obcym na tematy ogólne i 
wybrane zawodowe  

TZ1_KU05 1 

Umiejętności – U2 potrafi wypowiadać się na tematy ogólne i wybrane zawodowe TZ1_KU05 1 

Umiejętności – U3 rozumie sens opracowań, artykułów, dokumentów, 
korespondencji 

TZ1_KU05 1 

Umiejętności – U4 potrafi prowadzić korespondencję i przygotowywać wybrane 
rodzaje dokumentów 

TZ1_KU05 1 

*) 3 – zaawansowany i szczegółowy, 2 – znaczący, 1 – podstawowy, 

 

  

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

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 
70 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1 ECTS 



 

 

Nazwa zajęć:  Język obcy - język rosyjski 2 ECTS 2 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Russian as a foreign language 2 

Zajęcia dla kierunku studiów: technologia żywności i żywienie  

  

Język wykładowy: rosyjski Poziom studiów: I 

Forma 
studiów:  

 stacjonarne 
x niestacjonarne 

Status zajęć: 
x 

podstawowe 

 kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 4  semestr  zimowy 

x semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TZ1-Z-04L-23 

 

Koordynator zajęć: Mgr Grażyna Solecka-Wojtyś 

Prowadzący zajęcia: Lektorzy i wykładowcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Jednostka realizująca: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Opanowanie przedmiotowego języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, 
osiągnięcie niezależności językowej umożliwiającej efektywne posługiwanie się językiem obcym w zakresie czterech 
sprawności (słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie) w komunikacji zawodowej i naukowej z uwzględnieniem języka 
specjalistycznego dla kierunku studiów.  Słownictwo związane z kształceniem, pracą, nauką, techniką, wymianą informacji, 
środowiskiem oraz z zakresu specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów. Funkcje językowe: opisywanie zjawisk, 
procesów, procedur, prowadzenie korespondencji i dyskusji, sporządzanie notatek, przygotowanie i wygłaszanie prezentacji. 
Gramatyka: prawidłowe użycie form wyrazowych i konstrukcji zdaniowych, słowotwórstwo. Ćwiczenie komunikacji, wymowy 
i pisowni. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin 24   

Metody dydaktyczne: ćwiczenia wykonywane w parach i grupach, dyskusja, symulacja, rozwiązywanie problemu, studium przypadku 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Zaliczenie przedmiotu język obcy 1. Znajomość przedmiotowego języka obcego zgodnie z założeniami dla przedmiotu język 
obcy 1 dla tego języka. 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 - zna słownictwo i struktury potrzebne 
do osiągnięcia efektów U1-U4 
 

Umiejętności: 
U1 - rozumie ustne wypowiedzi w 
języku obcym na tematy ogólne i 
wybrane zawodowe  
U2 - potrafi wypowiadać się na tematy 
ogólne i wybrane zawodowe 
U3 - rozumie sens opracowań, 
artykułów, dokumentów, 
korespondencji 
U4 -  potrafi prowadzić 
korespondencję i przygotowywać 
wybrane rodzaje dokumentów 

Kompetencje: 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

ocena bieżąca, kolokwium/prezentacja na zajęciach ćwiczeniowych 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

pisemne kolokwia/streszczenia prezentacji, program wraz z kartą ocen 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: kolokwium/prezentacja 70%, ocena bieżąca 30% 

Miejsce realizacji zajęć: sala dydaktyczna SPNJO SGGW 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Esmantova Tatiana,  Русский язык 5 элементов учебник уровень B1, Sankt Petersburg 2012 
2. Cieplicka Maria, Torzewska Danuta, Русский язык – kompedium tematyczno-leksykalne 2, Poznań 2008 
3. Gołubiewa Albina, Kuratczyk Magdalena, Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami PWN, Warszawa 2014 
4. Wielki słownik rosyjsko-polski PWN, Warszawa 2013 
5. Wybrane materiały i artykuły z prasy i portali o tematyce ogólnej i specjalistycznej. 

UWAGI 

inne godziny kontaktowe nie ujęte w pensum (konsultacje, egzaminy............), liczba godzin 10 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu: 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*) 

Wiedza – W1 zna słownictwo i struktury potrzebne do osiągnięcia efektów U1-
U4 

TZ1_KW01 1 

Umiejętności – U1 rozumie ustne wypowiedzi w języku obcym na tematy ogólne i 
wybrane zawodowe  

TZ1_KU05 1 

Umiejętności – U2 potrafi wypowiadać się na tematy ogólne i wybrane zawodowe TZ1_KU05 1 

Umiejętności – U3 rozumie sens opracowań, artykułów, dokumentów, 
korespondencji 

TZ1_KU05 1 

Umiejętności – U4 potrafi prowadzić korespondencję i przygotowywać wybrane 
rodzaje dokumentów 

TZ1_KU05 1 

*) 3 – zaawansowany i szczegółowy, 2 – znaczący, 1 – podstawowy, 

 

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

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 
70 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1 ECTS 


