
Rok 

akademicki: 
Od  2017/2018 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy: TŻ I ns 4.1 

 

Nazwa przedmiotu:   Analiza i ocena jakości żywności ECTS  8 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Food analysis and quality assessment 

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu:  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 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany: 

Wydział Technologii Żywności 

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

Cykl dydaktyczny:  semestr letni Jęz. wykładowy  język polski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kryteriami jakości i żywności oraz z 

podstawami teoretycznymi metod analitycznych (chemicznych i instrumentalnych) 

stosowanych do ich badania oraz zdobycie przez studentów umiejętności samodzielnego 

przeprowadzenia wybranych procedur analitycznych, dokonywania obliczeń i interpretacji 

uzyskanych wyników. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) Wykłady liczba godzin: 21 h 

b) Ćwiczenia laboratoryjne liczba godzin: 28 h 

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

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów:   
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).  

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).  

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), węglowodanów 

(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 żywności i metody ich analizy. 

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. Ocena 

sensoryczna żywności. 

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające): 
Chemia organiczna, chemia fizyczna, chemia żywności, biochemia  

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, przygotowanie roztworów i miareczkowanie. 

Efekty kształcenia: 

01 – zna i rozumie zasady pobierania i przygotowania próbek do analiz oraz metod 

analitycznych stosowanych w ocenie jakości żywności i umie dokonać wyboru odpowiedniej 

metody zgodnie z postawionym celem analizy 



 

 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot  

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  

 

Nr 

/symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla 

programu kształcenia na kierunku 

01 zna i rozumie zasady pobierania i przygotowania próbek do analiz oraz metod 

analitycznych stosowanych w ocenie jakości żywności i umie dokonać wyboru 

odpowiedniej metody zgodnie z postawionym celem analizy 

K_W03. K_05, K_W08. K_W09,  

K_U06 

K_K01, K_K03, K_K05,   

02 potrafi samodzielnie przeprowadzać analizy chemiczne i fizykochemiczne 

produktów i surowców żywnościowych.  

K_W09K_U01, K_U02 

K_K01, K_K05 

03 umie zinterpretować sygnały analityczne jakościowo, wykonać na ich 

podstawie obliczenia ilościowe oraz zinterpretować uzyskane wyniki 

 K_W04K_U04, K_U05, K_U06 

K_K03, 

04 zna podstawowe kryteria jakości żywności, wie jakie dokumenty je regulują i 

rozumie rolę analizy w ich ocenie 

K_W11, K_W12, K_W13,  

K_U06, K_U07  

K_K02, K_K07 

05 ma świadomość odpowiedzialności za jakość wyników analitycznych i zna 

zasady zapewnienia ich rzetelności 

K_W20 

K_U01, K_U05 

K_K02, K_K07 

 

02 - potrafi samodzielnie przeprowadzać analizy chemiczne i fizykochemiczne produktów i 

surowców żywnościowych.  

03 - umie zinterpretować sygnały analityczne jakościowo, wykonać na ich podstawie 

obliczenia ilościowe oraz zinterpretować uzyskane wyniki 

04 –  zna podstawowe kryteria jakości żywności, wie jakie dokumenty je regulują i rozumie 

rolę analizy w ich ocenie  

05 – ma świadomość odpowiedzialności za jakość wyników analitycznych i zna zasady 

zapewnienia ich rzetelności 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekt 01 – kolokwium ćwiczeniowe, egzamin pisemny  

Efekt 02- sprawdzian praktyczny 

Efekt 03 - pisemne sprawozdanie, kolokwium ćwiczeniowe  

Efekty 04, 05- egzamin pisemny 

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia: 

Treść pytań z kolokwiów oraz z egzaminu z ocenami, sprawozdania z ocenami oraz raport z 

oceny umiejętności praktycznych 

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową: 

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się poprzez:  

1. kolokwia ćwiczeniowe (35%) 

2. ocena sprawozdania: poprawność obliczeń i interpretacji wyników (10%) 

3. ocena umiejętności praktycznych (5%) 

4. egzamin pisemny (50%)  

Miejsce realizacji zajęć:  Sala wykładowa, Pracownie i laboratoria Zakładu Oceny Jakości Żywności 

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. Belitz i Grosch: Food Chemistry, Springer-Verlag, Berlin, 1999; 

UWAGI24): 

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

zakładanych efektów kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2: 
202h 

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

nauczycieli akademickich: 
2,0 ECTS 

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

zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
1,0 ECTS 



Rok 

akademicki: 
 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy: TŻ I ns 4.2.1 

 

Nazwa przedmiotu:   Ogólna Technologia Żywności aspekty surowcowe     ECTS 9 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
General Food Technology aspects of raw materials  

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu:  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 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany: 
Wydział Technologii  Żywności 

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

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami teoretycznymi i 

praktycznymi, dotyczącymi wymagań stawianych surowcom wykorzystywanych w 

przemyśle spożywczym oraz z podstawowymi procesami technologicznymi stosowanymi 

do wytwarzania i utrwalania żywności      

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 24;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 28;  

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

konsultacje      

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów: podstawowe definicje w technologii żywności; bilans żywności; 

główne zadania przemysłu spożywczego, podstawowe zasady racjonalnego żywienia, 

charakterystyka surowców uwzględniająca wymagania dla przetwórstwa spożywczego; 

zanieczyszczenia surowca i jego czyszczenie, podstawowe operacje i procesy w 

technologii żywności, metody utrwalania żywności, podstawowe informacje o pakowaniu, 

przechowywaniu i kontroli procesu produkcyjnego 

Tematyka ćwiczeń: czyszczenie surowców, obróbka wstępna surowców, rozdrabnianie, 

podstawowe operacje i procecy wykorzystywane do produkcji i utrwalania 

żywności      

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
      

Założenia wstępne:       

Efekty kształcenia: 

01 - zna charakterystykę i wymagania 

jakościowe stawiane surowcom 

przetwarzanym w przemyśle 

spożywczym 

02 - zna zasady podstawowych operacji 

i procesów stosowanych w technologii 

żywności oraz ich wpływ na jakość 

produktu  

03 - zna podstawowe zasady racjonalnego 

żywienia 

04 - potrafi ocenić jakość surowca oraz dobrać 

dobrać metody jego wstępnej obróbki i 

utrwalania  

05 - jest odpowiedzialny za rzetelność 

prowadzonych doświadczeń, uzyskanych 

wyników i ich interpretację      

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekt: 01, 02, 03 – egzamin pisemny 

Efekt: 04, 05 – kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych oraz ocena przeprowadzonego 

doświadczenia       

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Kolokwia z zajęć ćwiczeniowych i prace egzaminacyjne       

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową: ćwiczenia 40%; egzamin 60%      

Miejsce realizacji zajęć:  Laboratorium, sala wykładowa      

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A. 2004. Ogólna Technologia Żywności. WNT Warszawa 

2. Bednarski W. (red.) 1996. Ogólna Technologia Żywności. Wyd. ATR Olsztyn 



 

 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

3. Bijok B., Bijok F. 1998. Surowce i technologia żywności cz.1. WSP Warszawa 

4. Bijok B., Bijok F., Dąbek A. 1998. Surowce i technologia żywności cz.2.  WSP Warszawa 

5. Dłużewska E., Leszczyński K. (red.) 2013. Ogólna technologia żywności.  Wyd. SGGW Warszawa      

UWAGI: Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie minimum 51% sumarycznej liczby punktów niezależnie z 

ćwiczeń i z egzaminu. Sumaryczną liczbę punktów wylicza się po uwzględnieniu elementów i wagi. Student, który uzyskał 

sumaryczną liczbę punktów 51-60% i ma zaliczony każdy efekt kształcenia otrzymuje ocenę 3,0; 61-70% - 3,5; 71-80% - 

4,0; 81-90% - 4,5; 91-100 – 5,0.      

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

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

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

nauczycieli akademickich: 
4 ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
3 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 zna charakterystykę i wymagania jakościowe stawiane 

surowcom przetwarzanym w przemyśle spożywczym 

K_W01, K_W04      

02 zna zasady podstawowych operacji i procesów stosowanych w 

technologii żywności oraz ich wpływ na jakość produktu  

K_W02, K_W05, K_W06, 

K_W07      

03 zna podstawowe zasady racjonalnego żywienia K_W15, K_U11      

04 potrafi ocenić jakość surowca oraz dobrać dobrać metody jego 

wstępnej obróbki i utrwalania  

K_W06, K_U03, K_U10      

05 jest odpowiedzialny za rzetelność prowadzonych doświadczeń, 

uzyskanych wyników i ich interpretację           

K_U01, K_U05, K_K06      



Rok 

akademicki: 
Od 2016/17 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy: TŻ I ns 4.2.2 

 

Nazwa przedmiotu:   Ogólna Technologia Żywności aspekty procesowe     ECTS 9 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
General Food Technology process aspects  

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu:  Prof. dr hab. Mirosław Słowiński 

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

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

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany: Wydział Technologii Żywności 

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

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami teoretycznymi i 

praktycznymi, dotyczącymi procesów i operacji wykorzystywanych w przetwórstwie i 

utrwalaniu surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego       

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 24;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 28;  

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

konsultacje      

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów: podstawowe definicje w technologii żywności; bilans żywności; 

główne zadania przemysłu spożywczego, podstawowe zasady racjonalnego żywienia, 

podstawowe informacje o surowcach dla przemysłu spożywczego, charakterystyka 

operacji i procesów wykorzystywanych do przetwarzania i utrwalania surowców 

pochodzenia roślinnedo i zwierzęcego, podstawowe informacje o pakowaniu, 

przechowywaniu i kontroli procesu produkcyjnego 

Tematyka ćwiczeń: obróbka wstępna surowców, operacje i procecy wykorzystywane do 

produkcji i utrwalania żywności: pasteryzacja, sterylizacja, zamrażanie, wirowanie i 

homogenizacja, suszenie, emulgowanie, ekstrakcja,  koagulacja i żelifikacja  procesy 

membranowe, hydroliza enzymatyczna, procesy fermentacyjne           

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
      

Założenia wstępne:       

Efekty kształcenia: 

01 - zna podstawową charakterystykę i 

wymagania jakościowe stawiane 

surowcom przetwarzanym w przemyśle 

spożywczym 

02 - zna zasady operacji i procesów 

stosowanych w technologii żywności 

oraz ich wpływ na jakość produktu  

03 - zna podstawowe zasady racjonalnego 

żywienia 

04 - potrafi dobrać metodę przetwarzania i 

utrwalania surowców w aspekcie ich specyfiki  

05 - jest odpowiedzialny za rzetelność 

prowadzonych doświadczeń, uzyskanych 

wyników i ich interpretację      

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekt: 01, 02, 03 – egzamin pisemny 

Efekt: 04, 05 – kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych oraz ocena przeprowadzonego 

doświadczenia       

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Kolokwia z zajęć ćwiczeniowych i prace egzaminacyjne       

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową: ćwiczenia 40%; egzamin 60%      

Miejsce realizacji zajęć:  Laboratorium, sala wykładowa      

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A. 2004. Ogólna Technologia Żywności. WNT Warszawa 

2. Bednarski W. (red.) 1996. Ogólna Technologia Żywności. Wyd. ATR Olsztyn 

3. Bijok B., Bijok F. 1998. Surowce i technologia żywności cz.1. WSP Warszawa 

4. Bijok B., Bijok F., Dąbek A. 1998. Surowce i technologia żywności cz.2.  WSP Warszawa 



 

 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

5. Dłużewska E., Leszczyński K. (red.) 2013. Ogólna technologia żywności.  Wyd. SGGW Warszawa      

UWAGI: Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie minimum 51% sumarycznej liczby punktów niezależnie z 

ćwiczeń i z egzaminu. Sumaryczną liczbę punktów wylicza się po uwzględnieniu elementów i wagi. Student, który uzyskał 

sumaryczną liczbę punktów 51-60% i ma zaliczony każdy efekt kształcenia otrzymuje ocenę 3,0; 61-70% - 3,5; 71-80% - 

4,0; 81-90% - 4,5; 91-100 – 5,0.      

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

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

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

nauczycieli akademickich: 
4 ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
3 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 zna podstawową charakterystykę i wymagania jakościowe 

stawiane surowcom przetwarzanym w przemyśle 

spożywczym      

K_W01, K_W04      

02 zna zasady operacji i procesów stosowanych w technologii 

żywności oraz ich wpływ na jakość produktu       

K_W02, K_W05, K_W06, 

K_W07      

03 zna podstawowe zasady racjonalnego żywienia      K_W15, K_U11      

04 potrafi dobrać metodę przetwarzania i utrwalania surowców w 

aspekcie ich specyfiki  

K_W06, K_U03, K_U10      

05 jest odpowiedzialny za rzetelność prowadzonych doświadczeń, 

uzyskanych wyników i ich interpretację           

K_U01, K_U05, K_K06      



Rok 

akademicki: 
2017/2018 Grupa przedmiotów: kierunkowe Numer katalogowy: TŻ I ns 4.3 

 

Nazwa przedmiotu:   Maszynoznawstwo przemysłu spożywczego ECTS 6 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Food industry machinery 

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu:  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 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany: 
Wydział Technologii Żywności 

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

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celami przedmiotu są: 

- zapoznanie studenta z metodami pomiaru podstawowych parametrów procesów 

technologicznych, 

- zapoznanie studenta z zasadą działania maszyn i urządzeń służących do przepływu, 

przemieszczania, magazynowania i mycia w instalacjach przemysłu spożywczego 

przemysłowych. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 21;  

b) ćwiczenia audytoryjne: liczba godzin 10;  

c) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 18  

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

konsultacje, rozwiązywanie problemu 

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów: Podstawy metrologii przemysłowej. Pomiar temperatury. Pomiar 

ciśnienia.  Pomiar strumienia objętości i masy. Budowa i zasada działania pomp 

stosowanych w przemyśle spożywczym. Budowa i zasada działania sprężarek i 

wentylatorów. 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 płynu. Badanie pomp. 

Badanie urządzenia chłodniczego.  Termodynamika powietrza wilgotnego. Bilanse 

masowe i energetyczne. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Matematyka, fizyka 

Założenia wstępne: brak 

Efekty kształcenia: 

Po zakończeniu przedmiotu student: 

1. Klasyfikuje, stosowane w 

laboratorium i przemyśle, 

urządzenia do pomiarów 

podstawowych parametrów 

procesów technologicznych. 

2. Klasyfikuje i wyjaśnia zasadę 

działania pomp i sprężarek. 

3. Wymienia rodzaje i zna specyfikę 

zastosowań  przenośników, 

zbiorników magazynowych i 

urządzeń do mycia 

wykorzystywanych przemyśle 

spożywczym.  

4. Potrafi sporządzać podstawowe 

5. Potrafi zbierać i przetwarzać dane 

pomiarowe z wykorzystaniem technologii 

informatycznych, sporządzać raporty z 

wykonanych doświadczeń. 

6. Organizuje podział pracy na stanowisku 

badawczym w przewidzianym do tego celu 

czasie, współpracuje z kolegami z zespołu 

podczas sporządzania sprawozdania,  ma 

świadomość zasad pracy w zespole i 

ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie 

realizowane zadania.  

7. rozumie potrzebę uczenia się przez całe 

życie oraz ma świadomość ważności i 

rozumie pozatechniczne aspekty 

działalności związanej z  pomiarami 



 

 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

obliczenia bilansu masy i ciepła 

oraz korzystać z tablic i wykresów 

inżynierskich. 

podstawowych parametrów procesów 

technologicznych  i eksploatacją maszyn 

nietechnologicznych . 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekty 1, 2, 7. Kolokwia wstępne na zajęciach obejmujące zagadnienia na zdefiniowany 

temat ćwiczenia laboratoryjnego.  Egzamin pisemny z części wykładowej. 

Efekt 3.  Egzamin pisemny z części wykładowej. 

Efekt 4. Kolokwia wstępne na zajęciach obejmujące zagadnienia na zdefiniowany temat 

ćwiczenia obliczeniowego.  Sprawdziany obejmujące samodzielne rozwiązanie zadań 

Efekty 5, 6. Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych. Obserwacja aktywności na 

zajęciach 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

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 i laboratorium 

Literatura podstawowa: 

1. Maszynoznawstwo Przemysłu Spożywczego. red. A. Lenart, Wydawnictwo SGGW, 2003;   

 

Literatura uzupełniająca:  

2. Staniszewska B.: Termodynamika, PWN, Warszawa, 1982 

3. Romer E.: Miernictwo przemysłowe. PWN, Warszawa, 1992 

4. Błasiński H., Pyć K.W., Przyski E.: Maszyny i aparatura technologiczna przemysłu spożywczego. Cz. I. Wydawnictwa 

Politechniki Łódzkiej, Łódź, 1994 

5. Domagała A.: Metodyka pomiarów w inżynierii przemysłu spożywczego. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 

Poznań 1996 

UWAGI:  Ćwiczenia realizowane w grupach 16 osobowych 

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

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 
127 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.: 
3 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 Student klasyfikuje, stosowane w laboratorium i przemyśle, 

urządzenia do pomiarów podstawowych parametrów procesów 

technologicznych 

K_W03,  K_W07,  K_W08,  K_W09,  

K_W10,  K_W11,  K_U06,  

K_U16 

02 Student klasyfikuje i wyjaśnia zasadę działania pomp i 

sprężarek 

K_W03,  K_W07,  K_W08,  K_W09,  

K_W10,  K_W11,  K_U06,  

K_U16 

03 Student wymienia rodzaje i zna specyfikę zastosowań  

przenośników, zbiorników magazynowych i urządzeń do mycia 

wykorzystywanych przemyśle spożywczym  

K_W03,  K_W07,  K_W08,  K_W09,  

K_W10,  K_W11,  K_U06,  

K_U16 

04 Student potrafi sporządzać podstawowe obliczenia bilansu 

masy i ciepła oraz korzystać z tablic i wykresów inżynierskich  

K_W20,  K_U01,  K_U02,  

K_U04,  K_U12 

05 Student potrafi zbierać i przetwarzać dane pomiarowe z K_W20,  K_U01,  K_U02,  



 

wykorzystaniem technologii informatycznych, sporządzać 

raporty z wykonanych doświadczeń 

K_U04,  K_U05,  K_U12 

06 Student organizuje podział pracy na stanowisku badawczym w 

przewidzianym do tego celu czasie, współpracuje z kolegami z 

zespołu podczas sporządzania sprawozdania,  ma świadomość 

zasad pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 

wspólnie realizowane zadania 

K_K06 

07 Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz ma 

świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty 

działalności związanej z  pomiarami podstawowych 

parametrów procesów technologicznych  i eksploatacją maszyn 

nietechnologicznych  

K_K01,  K_K02,  K_K03,  K_K05,  

K_K08 



Rok 

akademicki: 
Od 2017/18 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy: TŻ I ns 4.4 

 

Nazwa przedmiotu:   BHP i Ergonomia ECTS 1 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Safety and Workplace Hygien and Ergonomy 

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu:  Dr hab. Iwona Kowalczuk 

Prowadzący zajęcia:  Dr hab. Iwona Kowalczuk 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedra Badań Rynku i Konsumpcji 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany: Wydział Technologii Żywności 

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

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: Dodaj tekst 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 10;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 0;  

Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystanie multimediów, analiza materiałów źródłowych 

Pełny opis przedmiotu: 

Wykłady: Etapy rozwoju zawodowego człowieka. Fizjologiczne aspekty pracy. Rodzaje i 

metody pomiaru obciążenia pracą fizyczną i psychiczną. Rodzaje zmęczenia. Parametry 

charakteryzujące sylwetkę człowieka (antropometria). Definicje, cele, zakres i rodzaje 

ergonomii. Ergonomiczne zasady kształtowania strefy pracy. Czynniki materialne 

środowiska pracy. BHP – zakres problemowy. Rodzaje zagrożeń występujących w 

procesie pracy. Przyczyny  wypadków przy pracy i postępowanie powypadkowe. Choroby 

zawodowe  - przyczyny i sposoby zapobiegania. Podstawowe przepisy BHP. Zasady 

udzielenia pierwszej pomocy.   

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
brak 

Założenia wstępne: brak 

Efekty kształcenia: 

01_W -  zna etymologię, cele, rodzaje i  

zakres pojęcia ergonomia, potrafi 

wymienić i scharakteryzować rodzaje 

pracy,  przedstawić sposoby ich 

pomiaru, rozumie psychospołeczne 

aspekty pracy,  rozumie i potrafi 

wyjaśnić zależność pomiędzy 

pomiarami antropometrycznymi  a  

projektowaniem stanowiska pracy,  zna 

zalecenia dotyczące optymalnych 

parametrów  środowiska pracy   

02_W - posiada wiedzę w zakresie  zagrożeń 

występujących w procesie pracy, podstawowych 

przepisów BHP oraz przyczyn wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych, zna  podstawowe 

zasady udzielania pierwszej pomocy  

03_U - potrafi wyszukiwać niezbędne 

informacje w Kodeksie Pracy  

04_K - rozumie konieczność stałej aktualizacji 

wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa pracy 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 
Kolokwium pisemne 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Prace pisemne, protokoły ocen 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową: 100% wynik kolokwium 

Miejsce realizacji zajęć:  Sala wykładowa ze sprzetem audiowizualnym 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Kodeks Pracy; www.pracuj.pl. 

2. W. Bukała, K. Szczęch (2013): Bezpieczeństwo i higiena pracy, WSiP, Warszawa  

3. W.Ł. Nowacka (2013): Ergonomia i Ochrona pracy. Wyd. SGGW, Warszawa.  

4. J. Nowakowski  (1991): Nauka o pracy. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.  

UWAGI: Dodaj tekst 



 

 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

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

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

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

nauczycieli akademickich: 
0,5 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 zna etymologię, cele, rodzaje i  zakres pojęcia ergonomia, 

potrafi wymienić i scharakteryzować rodzaje pracy, 

przedstawić sposoby ich pomiaru, rozumie psychospołeczne 

aspekty pracy, rozumie i potrafi wyjaśnić zależność pomiędzy 

pomiarami antropometrycznymi  a  projektowaniem stanowiska 

pracy,  zna zalecenia dotyczące  optymalnych parametrów  

środowiska pracy 

K_W21 

02 posiada wiedzę w zakresie  zagrożeń występujących w procesie 

pracy, podstawowych przepisów BHP oraz przyczyn 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zna  podstawowe 

zasady udzielania pierwszej pomocy  

 

K_W21 

K_K08 

03 potrafi wyszukiwać niezbędne informacje w Kodeksie Pracy  K_U16 

 

04 rozumie konieczność stałej aktualizacji wiedzy z dziedziny 

bezpieczeństwa pracy 

K_K03 



 

 
 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

 

 

 

Rok akademicki: Od 2017/18 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy: TŻ I ns 4.5 

 

Nazwa przedmiotu:   Język obcy II – angielski ECTS 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski:  English as a foreign language II 

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu:  Mgr Urszula Kosakowska 

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

Jednostka realizująca: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany: 

Wydział Technologii Żywności 

Status przedmiotu:  
a) przedmiot obligatoryjno-
fakultatywny 

b) stopień I    rok II c)  niestacjonarne 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: angielski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Przygotowanie do opanowania języka obcego w stopniu przybliżającym osiągnięcie poziomu B2  
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego lub wyższego w zakresie czterech 
sprawności (słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie) w komunikacji zawodowej i naukowej z 
uwzględnieniem języka specjalistycznego dla kierunku studiów. 

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

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

Pełny opis przedmiotu): 

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. 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające): 

Zaliczenie pierwszego semestru języka obcego 

Założenia wstępne: Opanowanie języka angielskiego zgodnie z wymaganiami dla pierwszego semestru języka obcego. 

Efekty kształcenia: 

01 – rozumie ustne wypowiedzi obcojęzyczne na tematy ogólne i wybrane zawodowe 
02 – potrafi wypowiadać się na tematy ogólne i wybrane zawodowe 
03 – rozumie sens opracowań, artykułów, dokumentów i korespondencji 
04 – potrafi prowadzić korespondencję i przygotowywać wybrane rodzaje dokumentów 
05 – zna słownictwo i struktury potrzebne do osiągnięcia powyższych efektów 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: efekty 01-05 – ocena bieżąca, kolokwium/prezentacja na zajęciach ćwiczeniowych 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia: 

kolokwium/zarys prezentacji, program wraz z kartą ocen 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową: 

kolokwium/prezentacja końcowa - 70%, ocena bieżąca - 30% 

Miejsce realizacji zajęć:  sala dydaktyczna SPNJO 

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: 

 

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

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

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

nauczycieli akademickich: 
1 ECTS 

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

zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
1 ECTS 



 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 rozumie ustne wypowiedzi obcojęzyczne na tematy ogólne i 

wybrane zawodowe 

K_U17 

02 potrafi wypowiadać się na tematy ogólne i wybrane zawodowe K_U17 

03 rozumie sens opracowań, artykułów, dokumentów i 

korespondencji 

K_U17 

04 potrafi prowadzić korespondencję i przygotowywać wybrane 

rodzaje dokumentów 

K_U17 

05 zna słownictwo i struktury potrzebne do osiągnięcia powyższych 

efektów 

K_U17, K_W23 



 

 

 

 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

 

 

 

Rok 
akademicki: 

Od 2017/18 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy: TŻ I ns 4.5 

 

Nazwa przedmiotu:   Język obcy II – francuski ECTS 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski:  French as a foreign language II 

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu:  Mgr Ewa Sikorska 

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

Jednostka realizująca: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany: 

Wydział Technologii Żywności 

Status przedmiotu:  
a) przedmiot obligatoryjno-
fakultatywny 

b) stopień I    rok II c)  niestacjonarne 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: francuski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Przygotowanie do opanowania języka obcego w stopniu przybliżającym osiągnięcie poziomu B2  
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego lub wyższego w zakresie czterech sprawności 
(słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie) w komunikacji zawodowej i naukowej z uwzględnieniem języka 
specjalistycznego dla kierunku studiów. 

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

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

Pełny opis przedmiotu): 

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. 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające): 

Zaliczenie pierwszego semestru języka obcego 

Założenia wstępne: Opanowanie języka przedmiotowego zgodnie z wymaganiami dla pierwszego semestru języka obcego.. 

Efekty kształcenia: 

01 – rozumie ustne wypowiedzi obcojęzyczne na tematy ogólne i wybrane zawodowe 
02 – potrafi wypowiadać się na tematy ogólne i wybrane zawodowe 
03 – rozumie sens opracowań, artykułów, dokumentów i korespondencji 
04 – potrafi prowadzić korespondencję i przygotowywać wybrane rodzaje dokumentów 
05 – zna słownictwo i struktury potrzebne do osiągnięcia powyższych efektów 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia: 

efekty 01-05 – ocena bieżąca, kolokwium/prezentacja na zajęciach ćwiczeniowych 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia: 

kolokwium/zarys prezentacji, program wraz z kartą ocen 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową: 

kolokwium/prezentacja końcowa - 70%, ocena bieżąca - 30% 

Miejsce realizacji zajęć:  sala dydaktyczna SPNJO 

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 
5. Wybrane materiały i artykuły z prasy i portali o tematyce specjalistycznej związanej z kierunkiem studiów. 

UWAGI: 

 

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

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

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

nauczycieli akademickich: 
1 ECTS 

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

zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
1 ECTS 

http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Anne+Ak%C3%BCz&search-alias=books-fr&field-author=Anne+Ak%C3%BCz&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Bernadette+Bazelle-Shamaei&search-alias=books-fr&field-author=Bernadette+Bazelle-Shamaei&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/Jo%C3%ABlle-Bonenfant/e/B004MOR76A/ref=dp_byline_cont_book_3


 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 rozumie ustne wypowiedzi obcojęzyczne na tematy ogólne i  

wybrane zawodowe 

K_U17 

02 potrafi wypowiadać się na tematy ogólne i wybrane zawodowe K_U17 

03 rozumie sens opracowań, artykułów, dokumentów i 

korespondencji 

K_U17 

04 potrafi prowadzić korespondencję i przygotowywać wybrane 

rodzaje dokumentów 

K_U17 

05 zna słownictwo i struktury potrzebne do osiągnięcia powyższych 

efektów 

K_U17, K_W23 



 

 

 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

 

 

 

 

Rok 
akademicki: 

Od 2017/18 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy: TŻ I ns 4.5 

 

Nazwa przedmiotu:   Język obcy II – niemiecki ECTS 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski:  German as a foreign language II 

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu:  Mgr Teresa Kaszuba-Naglik 

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

Jednostka realizująca: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany: 

Wydział Technologii Żywności 

Status przedmiotu:  
a) przedmiot obligatoryjno-
fakultatywny 

b) stopień I    rok II c)  niestacjonarne 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: niemiecki  

Założenia i cele przedmiotu: 

Przygotowanie do opanowania języka obcego w stopniu przybliżającym osiągnięcie poziomu B2  
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego lub wyższego w zakresie czterech sprawności 
(słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie) w komunikacji zawodowej i naukowej z uwzględnieniem języka 
specjalistycznego dla kierunku studiów. 

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

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

Pełny opis przedmiotu): 

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. 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające): 

Zaliczenie pierwszego semestru języka obcego 

Założenia wstępne: Opanowanie języka przedmiotowego zgodnie z wymaganiami dla pierwszego semestru języka obcego. 

Efekty kształcenia: 

01 – rozumie ustne wypowiedzi obcojęzyczne na tematy ogólne i wybrane zawodowe 
02 – potrafi wypowiadać się na tematy ogólne i wybrane zawodowe 
03 – rozumie sens opracowań, artykułów, dokumentów i korespondencji 
04 – potrafi prowadzić korespondencję i przygotowywać wybrane rodzaje dokumentów 
05 – zna słownictwo i struktury potrzebne do osiągnięcia powyższych efektów 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia: 

efekty 01-05 – ocena bieżąca, kolokwium/prezentacja na zajęciach ćwiczeniowych 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia: 

kolokwium/zarys prezentacji, program wraz z kartą ocen 

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

Miejsce realizacji zajęć:  sala dydaktyczna SPNJO 

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  
4. Wybrane materiały i artykuły z prasy i portali o tematyce specjalistycznej związanej z kierunkiem studiów. 

UWAGI: 

 

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

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

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

nauczycieli akademickich: 
1 ECTS 

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

zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
1 ECTS 



 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 rozumie ustne wypowiedzi obcojęzyczne na tematy ogólne i 

wybrane zawodowe 

K_U17 

02 potrafi wypowiadać się na tematy ogólne i wybrane zawodowe K_U17 

03 rozumie sens opracowań, artykułów, dokumentów i 

korespondencji 

K_U17 

04 potrafi prowadzić korespondencję i przygotowywać wybrane 

rodzaje dokumentów 

K_U17 

05 zna słownictwo i struktury potrzebne do osiągnięcia powyższych 

efektów 
K_U17, K_W23 



 

 

 

 

 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

 

 

Rok 
akademicki: 

Od 2017/18 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy: TŻ I ns 4.5 

 

Nazwa przedmiotu:   Język obcy II – rosyjski ECTS 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski:  Russian as a foreign language II 

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu:  Mgr Grażyna Solecka-Wojtyś 

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

Jednostka realizująca: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany: 

Wydział Technologii Żywności 

Status przedmiotu:  
a) przedmiot obligatoryjno-
fakultatywny 

b) stopień I    rok II c)  niestacjonarne 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: rosyjski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Przygotowanie do opanowania języka obcego w stopniu przybliżającym osiągnięcie poziomu B2  
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego lub wyższego w zakresie czterech sprawności 
(słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie) w komunikacji zawodowej i naukowej z uwzględnieniem języka 
specjalistycznego dla kierunku studiów. 

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

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

Pełny opis przedmiotu): 

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. 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające): 

Zaliczenie pierwszego semestru języka obcego 

Założenia wstępne: Opanowanie języka przedmiotowego zgodnie z wymaganiami dla pierwszego semestru języka obcego. 

Efekty kształcenia: 

01 – rozumie ustne wypowiedzi obcojęzyczne na tematy ogólne i wybrane zawodowe 
02 – potrafi wypowiadać się na tematy ogólne i wybrane zawodowe 
03 – rozumie sens opracowań, artykułów, dokumentów i korespondencji 
04 – potrafi prowadzić korespondencję i przygotowywać wybrane rodzaje dokumentów 
05 – zna słownictwo i struktury potrzebne do osiągnięcia powyższych efektów 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia: 

efekty 01-05 – ocena bieżąca, kolokwium/prezentacja na zajęciach ćwiczeniowych 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia: 

kolokwium/zarys prezentacji, program wraz z kartą ocen 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową: 

kolokwium/prezentacja końcowa - 70%, ocena bieżąca - 30% 

Miejsce realizacji zajęć:  sala dydaktyczna SPNJO 

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 specjalistycznej związanej z kierunkiem studiów. 

UWAGI: 

 

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

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

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

nauczycieli akademickich: 
1 ECTS 

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

zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
1 ECTS 



 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 rozumie ustne wypowiedzi obcojęzyczne na tematy ogólne i 

wybrane zawodowe 

K_U17 

02 potrafi wypowiadać się na tematy ogólne i wybrane zawodowe K_U17 

03 rozumie sens opracowań, artykułów, dokumentów i 

korespondencji 

K_U17 

04 potrafi prowadzić korespondencję i przygotowywać wybrane 

rodzaje dokumentów 

K_U17 

05 zna słownictwo i struktury potrzebne do osiągnięcia powyższych 

efektów 
K_U17, K_W23 


