
 

Nazwa zajęć:  Język obcy – język angielski 2 ECTS 4 

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:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
x 

podstawowe 

 kierunkowe 

x obowiązkowe  

x do wyboru 

Numer semestru: 4  semestr  zimowy 

x semestr  letni  

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

 

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 60   

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 wypowiedzi obcojęzyczne 
na poziomie B2 związane z kierunkiem 
studiów 
U2 -  potrafi precyzyjnie wypowiadać 
się i wygłaszać prezentacje na tematy 
związane z kierunkiem studiów na 
poziomie B2 
U3 - rozumie opracowania, artykuły, 
dokumenty i korespondencję związaną 
z kierunkiem studiów na poziomie B2  
U4 -  potrafi przygotowywać 
korespondencję, dokumenty i 
opracowania dotyczące zagadnień 
szczegółowych związanych z 
kierunkiem studiów na poziomie B2 

Kompetencje: 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

efekty W1, U1-U4: egzamin końcowy 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

treść zadań egzaminacyjnych, listy studentów z wynikami egzaminu 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: egzamin końcowy 100% 

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 



 

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 wypowiedzi obcojęzyczne na poziomie B2 związane z 
kierunkiem studiów  

TZ1_KU05 1 

Umiejętności – U2 potrafi precyzyjnie wypowiadać się i wygłaszać prezentacje na 
tematy związane z kierunkiem studiów na poziomie B2 

TZ1_KU05 1 

Umiejętności – U3 rozumie opracowania, artykuły, dokumenty i korespondencję 
związaną z kierunkiem studiów na poziomie B2 

TZ1_KU05 1 

Umiejętności – U4 potrafi przygotowywać korespondencję, dokumenty i opracowania 
dotyczące zagadnień szczegółowych związanych z kierunkiem 
studiów na poziomie B2 

TZ1_KU05 1 

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

 

 

  

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 12 

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: 
120 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
2 ECTS 



Nazwa zajęć:  Język obcy – język francuski 2 ECTS 4 

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

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia żywności i żywienie człowieka 

  

Język wykładowy: francuski Poziom studiów: I 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
x 

podstawowe 

 kierunkowe 

x obowiązkowe  

x do wyboru 

Numer semestru: 4  semestr  zimowy 

x semestr  letni  

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

 

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 60   

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 wypowiedzi obcojęzyczne 
na poziomie B2 związane z kierunkiem 
studiów 
U2 - potrafi precyzyjnie wypowiadać się 
i wygłaszać prezentacje na tematy 
związane z kierunkiem studiów na 
poziomie B2 
U3 - rozumie opracowania, artykuły, 
dokumenty i korespondencję związaną 
z kierunkiem studiów na poziomie B2  
U4 -  potrafi przygotowywać 
korespondencję, dokumenty i 
opracowania dotyczące zagadnień 
szczegółowych związanych z 
kierunkiem studiów na poziomie B2 

Kompetencje: 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

efekty W1, U1-U4: egzamin końcowy 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

treść zadań egzaminacyjnych, listy studentów z wynikami egzaminu 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: egzamin końcowy 100% 

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 
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 12 



 

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 wypowiedzi obcojęzyczne na poziomie B2 związane z 
kierunkiem studiów  

TZ1_KU05 1 

Umiejętności – U2 potrafi precyzyjnie wypowiadać się i wygłaszać prezentacje na 
tematy związane z kierunkiem studiów na poziomie B2 

TZ1_KU05 1 

Umiejętności – U3 rozumie opracowania, artykuły, dokumenty i korespondencję 
związaną z kierunkiem studiów na poziomie B2 

TZ1_KU05 1 

Umiejętności – U4 potrafi przygotowywać korespondencję, dokumenty i opracowania 
dotyczące zagadnień szczegółowych związanych z kierunkiem 
studiów na poziomie B2 

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: 
120 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
2 ECTS 



Nazwa zajęć:  Język obcy - język niemiecki 2 ECTS 4 

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:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
x 

podstawowe 

 kierunkowe 

x obowiązkowe  

x do wyboru 

Numer semestru: 4  semestr  zimowy 

x semestr  letni  

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

 

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 60   

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 wypowiedzi obcojęzyczne 
na poziomie B2 związane z kierunkiem 
studiów 
U2 -  potrafi precyzyjnie wypowiadać 
się i wygłaszać prezentacje na tematy 
związane z kierunkiem studiów na 
poziomie B2 
U3  - rozumie opracowania, artykuły, 
dokumenty i korespondencję związaną 
z kierunkiem studiów na poziomie B2  
U4 -  potrafi przygotowywać 
korespondencję, dokumenty i 
opracowania dotyczące zagadnień 
szczegółowych związanych z 
kierunkiem studiów na poziomie B2 

Kompetencje: 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

efekty W1, U1-U4: egzamin końcowy 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

treść zadań egzaminacyjnych, listy studentów z wynikami egzaminu 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: egzamin końcowy 100% 

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 
4. 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 12 



 

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 wypowiedzi obcojęzyczne na poziomie B2 związane z 
kierunkiem studiów  

TZ1_KU05 1 

Umiejętności – U2 potrafi precyzyjnie wypowiadać się i wygłaszać prezentacje na 
tematy związane z kierunkiem studiów na poziomie B2 

TZ1_KU05 1 

Umiejętności – U3 rozumie opracowania, artykuły, dokumenty i korespondencję 
związaną z kierunkiem studiów na poziomie B2 

TZ1_KU05 1 

Umiejętności – U4 potrafi przygotowywać korespondencję, dokumenty i opracowania 
dotyczące zagadnień szczegółowych związanych z kierunkiem 
studiów na poziomie B2 

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: 
120 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
2 ECTS 



Nazwa zajęć:  Język obcy – język rosyjski 2 ECTS 4 

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

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia żywności i żywienie człowieka 

  

Język wykładowy: rosyjski Poziom studiów: I 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
x 

podstawowe 

 kierunkowe 

x obowiązkowe  

x do wyboru 

Numer semestru: 4  semestr  zimowy 

x semestr  letni  

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

 

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 60   

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 wypowiedzi obcojęzyczne 
na poziomie B2 związane z kierunkiem 
studiów 
U2 -  potrafi precyzyjnie wypowiadać 
się i wygłaszać prezentacje na tematy 
związane z kierunkiem studiów na 
poziomie B2 
U3 - rozumie opracowania, artykuły, 
dokumenty i korespondencję związaną 
z kierunkiem studiów na poziomie B2  
U4 - potrafi przygotowywać 
korespondencję, dokumenty i 
opracowania dotyczące zagadnień 
szczegółowych związanych z 
kierunkiem studiów na poziomie B2 

Kompetencje: 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

efekty W1, U1-U4: egzamin końcowy 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

treść zadań egzaminacyjnych, listy studentów z wynikami egzaminu 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: egzamin końcowy 100% 

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 12 



 

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 wypowiedzi obcojęzyczne na poziomie B2 związane z 
kierunkiem studiów  

TZ1_KU05 1 

Umiejętności – U2 potrafi precyzyjnie wypowiadać się i wygłaszać prezentacje na 
tematy związane z kierunkiem studiów na poziomie B2 

TZ1_KU05 1 

Umiejętności – U3 rozumie opracowania, artykuły, dokumenty i korespondencję 
związaną z kierunkiem studiów na poziomie B2 

TZ1_KU05 1 

Umiejętności – U4 potrafi przygotowywać korespondencję, dokumenty i opracowania 
dotyczące zagadnień szczegółowych związanych z kierunkiem 
studiów na poziomie B2 

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: 
120 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
2 ECTS 



 

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-S-04L-22 

 

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, derywatyzacja),  
• 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. Wybrane metody stosowane do oceny prawidłowości stosowania substancji dodatkowych. Analiza cech 
fizycznych żywności (gęstość, barwa). 

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

Tematyka ćwiczeń:  
Zasady pracy w laboratorium, błędy w procesach analitycznych. Przeprowadzenie oznaczeń zawartości i charakterystyki 
składników żywności tj. białek, tłuszczów, sacharydów, wody, witamin, kwasów organicznych, popiołu oraz wykonanie 
obliczeń i interpretacja uzyskanych wyników. Praktyczne wykorzystanie metod densymetrycznych, spektrofotometrycznych, 
optycznych oraz konduktometrii w analizie żywności. Ocena sensoryczna żywności. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
W – wykład, liczba godzin ...............................35  
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin ....60  

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. BelitziGrosch: Food Chemistry, Springer-Verlag, Berlin, 1999 

UWAGI 

inne godziny kontaktowe nie ujęte w pensum: kolokwium wyjściowe 2h, egzamin pisemny (2 terminy) 4 h, konsultacje w ramach przedmiotu z wykładowcą i 
pracownikami prowadzącymi ćwiczenia 8, liczba godzin 14 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: 

4 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Inżynieria procesowa ECTS 9 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Proces Engineering 

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów: pierwszy stopień  

Forma 
studiów:  

 stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 
 kierunkowe 

 obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: IV………..  semestr  zimowy 
 semestr  letni  

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

 

Koordynator zajęć: Dr hab. inż Ewa Gondek 

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: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi procesami występującymi przy wytwarzaniu żywności, z 
uwzględnieniem ich podziału na procesy mechaniczne rządzone prawami mechaniki ciał stałych i cieczy, procesy cieplne 
polegające na zmianie stanu termicznego środowiska oraz procesy dyfuzyjne, w których zachodzi ruch składnika lub 
składników. Dla wszystkich omawianych procesów podstawowych przedstawiona zostanie natura danego procesu, 
parametry decydujące o jego przebiegu oraz sposób bilansowania. 
Tematyka wykładów: 
Definicja procesu, zasady bilansowania strumieni, wprowadzenie do analizy wymiarowej. Przepływ płynów. Fluidyzacja i 
transport pneumatyczny. Filtracja. Mieszanie. Wirowanie. Przenoszenie ciepła – przewodzenie, konwekcja, promieniowanie. 
Opory ruchu ciepła. Wymiana ciepła z przemianą fazową – wrzenie, skraplanie, zamrażanie. Wymienniki ciepła. Przenoszenie 
masy – molekularne i konwekcyjne. Opory ruchu masy. Suszenie, ekstrakcja, krystalizacja, destylacja i rektyfikacja.  
Tematyka ćwiczeń: 
Wyznaczanie strat ciśnienia podczas przepływu płynu w rurociągu. Badanie procesu fluidyzacji. Badanie procesu filtracji 
przy stałym ciśnieniu. Badanie procesu mieszania płynnych produktów spożywczych. Ruch ciepła. Złożona wymiana ciepła w 
wymiennikach. Bilans ciepła procesu odparowania. Badanie procesu zamrażania produktów spożywczych. Badanie kinetyki 
suszenia konwekcyjnego. Badanie procesu destylacji. Badanie procesu ekstrakcji w układzie ciecz-ciało stałe. Badanie 
procesu krystalizacji. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
W – wykład,  liczba godzin  30h......  
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin  75h...... 

Metody dydaktyczne: Wykład, eksperyment, dyskusja, rozwiązywanie zadań 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
- 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 - Zna i rozumie podstawowe procesy 
jednostkowe w inżynierii żywności 
W2 - Zna i rozumie wpływ warunków 
procesu na właściwości i jakość produktu 
oraz wpływ właściwości surowca na 
przebieg procesu jednostkowego  
 

Umiejętności: 
U1 - Potrafi przeprowadzić 
eksperyment zgodnie z instrukcją i 
opracować zebrane wyniki 
U2 - Potrafi zastosować wiedzę 
podstawową do rozwiązywania zadań z 
określonego zakresu  
U3 - Potrafi pracować w zespole, 
pełniąc w nim różne funkcje  
 

Kompetencje: 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

efekt W1, W2, U1, U3 – ocena opracowania i dyskusji wyników zebranych podczas prowadzenia eksperymentów 
(sprawozdanie) 
efekt W1, W2, U2, U3 – ocena prac pisemnych sprawdzających przygotowanie teoretyczne do przeprowadzenia 
eksperymentów oraz umiejętność rozwiązywania zadań podczas sprawdzianów  
efekt W1, W2, U2, – egzamin (dwuczęściowy: część pisemna - zadania - i ustna - teoria) 
 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Kolokwia wejściowe, sprawozdania, zaliczenia cząstkowe; forma zaliczenia końcowego: egzamin 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: Ocena z ćwiczeń 50%, egzamin 50% 

Miejsce realizacji zajęć: Hala Półtechniki, pracownie Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, sale wykładowe 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
Literatura podstawowa 



 

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 i rozumie podstawowe procesy jednostkowe w inżynierii 
żywności 

TZ1_KW01, TZ1_KW02, TZ1_KW04, 

TZ1_KW05, 

3 

Wiedza – W2 Zna i rozumie wpływ warunków procesu na właściwości i jakość 
produktu oraz wpływ właściwości surowca na przebieg procesu 
jednostkowego  

TZ1_KW01, TZ1_KW03, TZ1_KW04, 

TZ1_KW05, 

3 

Umiejętności – U1 Potrafi przeprowadzić eksperyment zgodnie z instrukcją i 
opracować zebrane wyniki 

TZ1_KU03, TZ1_KU06 3 

Umiejętności – U2 Potrafi zastosować wiedzę podstawową do rozwiązywania zadań z 
określonego zakresu  

TZ1_KU01, TZ1_KU02,  3 

Umiejętności – U3 Potrafi pracować w zespole, pełniąc w nim różne funkcje TZ1_KU05,TZ1_KU06 3 

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

 

1. Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego. Część I. Ćwiczenia laboratoryjne (red. P.P. Lewicki, D. Witrowa-Rajchert), Wydawnictwo SGGW, 
Warszawa 2002  

2. Wybrane zagadnienia obliczeniowe inżynierii żywności (red. D. Witrowa-Rajchert, P.P. Lewicki), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012 
3. Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego (red. P.P. Lewicki), WNT Warszawa, 1999 

Literatura uzupełniająca: 
1. Bukowski J.: Mechanika płynów, PWN, Warszawa 1976 
2. Ciborowski J.: Inżynieria procesowa. WNT, Warszawa, 1973 
3. Koch R., Noworyta A.: Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej. WNT, Warszawa 1998 
4. Kubasiewicz A.: Wyparki. Konstrukcja i obliczanie. WNT, Warszawa 1977 

 

UWAGI 

inne godziny kontaktowe nie ujęte w pensum (konsultacje, egzaminy............), liczba godzin 14h 
 

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: 
240………. h 

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

innych osób prowadzących zajęcia: 
4,5……. ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Technologia przemysłu fermentacyjnego ECTS  3 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Fermentation industry technology 

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia żywności i żywienie człowieka  

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów: pierwszy 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x 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-S-04L-24 

 

Koordynator zajęć: Dr hab. inż.  Edyta Lipińska 

Prowadzący zajęcia: Pracownicy  Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Instytutu Nauk o Żywności 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

 
Poznanie i zrozumienie technologii produkcji piwa, wina i fermentowanych napojów winiarskich, wyrobów spirytusowych 
oraz drożdży piekarskich w zakresie surowców, metod produkcji i charakterystyki wyrobów gotowych. Poznanie metod 
analitycznych dotyczących oceny surowców oraz produktów przemysłu fermentacyjnego. 
Tematyka wykładów: 
Winiarstwo - wiadomości o wyrobach winiarskich zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, przygotowanie nastawu do 
fermentacji, fermentacja, leżakowanie win, klarowanie i stabilizacja, choroby win, rozlew win, inne wybrane typy win; 
Browarnictwo - wiadomości ogólne o piwie, charakterystyka surowców piwowarskich, produkcja słodu, śrutowanie; 
zacieranie, filtracja zacieru, gotowanie brzeczki z chmielem; chłodzenie brzeczki, drożdże nastawne, fermentacja  
i leżakowanie, rozlew piwa, metoda ciśnieniowa produkcji piwa. 
Gorzelnictwo rolnicze - wiadomości ogólne; surowce gorzelnicze; przechowywanie i transport surowców gorzelniczych; 
parowanie surowców; zacieranie; metoda BUS; proces fermentacji; destylacja spirytusu; rektyfikacja spirytusu;  
Technologia drożdżownictwa - ogólne wiadomości o produkcji drożdży piekarskich; surowce i ich przygotowanie; technologia 
namnażania drożdży piekarskich, wydzielanie biomasy komórkowej drożdży piekarskich, prasowanie drożdży piekarskich na 
filtrach próżniowych; pakowanie drożdży, przechowywanie i ich transport; kontrola jakości. 
Tematyka ćwiczeń: 
Ocena towaroznawcza ziemniaków i ich przetworów; technologia produkcji spirytusu i ocena jakości spirytusu; technologia 
produkcji piwa i ocena jego jakości; zadania rachunkowe z technologii fermentacyjnych i drożdżownictwa, ocena jakościowa 
drożdży piekarskich. 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
W – wykład,  liczba godzin ..24.....  
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin ...15....  

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

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Podstawowa wiedza z zakresu przemian białek, tłuszczów i węglowodanów oraz udziału enzymów w tych procesach, 
całokształt wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w ramach takich przedmiotów jak mikrobiologia czy też ogólna 
technologia żywności. 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 – ma wiedzę dotyczącą technologii 
przemysłu fermentacyjnego (winiarstwo, 
browarnictwo, gorzelnictwo, 
drożdżownictwo) w zakresie surowców, 
metod produkcji i charakterystyki wyrobów 
gotowych 

Umiejętności: 
U1 – umie wykonać podstawową 
analizę piwa, drożdży piekarskich, 
spirytusu i ziemniaków  
 
 

Kompetencje: 
K1 - rozwiązuje zadania z technologii 
fermentacyjnych i produkcji drożdży, 
jest gotowy do pracy indywidualnej i 
samodzielnego rozwiązywania 
problemów 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

W1, U1, K1 – kolokwia na zajęciach laboratoryjnych 
U1 - ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć - sprawozdanie 
W1, K1 - egzamin 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Imienne wykazy cząstkowych ocen z kolokwiów wraz z tymi kolokwiami, sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych, treści pytań 
egzaminacyjnych wraz z ocenami 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

Kolokwia na zajęciach laboratoryjnych – 37,5% 
Ocena za sprawozdanie z wykonywanego eksperymentu – 12,5% 
Ocena z egzaminu – 50% 

Miejsce realizacji zajęć: Laboratorium i sala wykładowa 



 

 

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 ma wiedzę dotyczącą technologii przemysłu fermentacyjnego 
(winiarstwo, browarnictwo, gorzelnictwo, drożdżownictwo) w 
zakresie surowców, metod produkcji i charakterystyki wyrobów 
gotowych 

TZ1_KW01, TZ1_KW02, TZ1_KW03, 
TZ1_KW04, TZ1_KW05 

2 

Umiejętności – U1 umie wykonać podstawową analizę piwa, drożdży piekarskich, 
spirytusu i ziemniaków 

TZ1_KU01, TZ1_KU04 1 

Kompetencje – K1 rozwiązuje zadania z technologii fermentacyjnych i produkcji 
drożdży, jest gotowy do pracy indywidualnej i samodzielnego 
rozwiązywania problemów 

TZ1_KK01 1 

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

 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Wzorek W., Pogorzelski E., 1998. Technologia winiarstwa owocowego i gronowego, SIGMA NOT. 
 2. Obowiązujące akty prawne dotyczące wyrobów winiarskich.  
3. Kunze W. 1999. Technologia piwa i słodu, Piwochmiel. 
4. Dylkowski W., 1986. Browarnictwo, WSiP. 
5. Hlavaček F., Lhotsky 1976. Piwowarstwo, WNT.  
6. Błażejak St. (red), 2014. Wybrane zagadnienia z technologii przemysłu fermentacyjnego, wyd. SGGW. 
7. Jarosz K., Jarociński J., 1994: Gorzelnictwo i drożdżownictwo. WSiP, Warszawa. 
8. PN -A-79005. Drożdże. Metody badań. 

UWAGI 

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

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: 
75 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
2 ECTS 



 

 

  

Nazwa zajęć:  Ochrona własności intelektualnej ECTS 1 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Protection of intellectual property 

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia żywności i żywienie człowieka 

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów: I stopień 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 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-S-04L-25 

 

Koordynator zajęć: Dr hab. inż. Aneta Cegiełka 

Prowadzący zajęcia: Dr hab. inż. Aneta Cegiełka 

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

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Geneza rozwoju ochrony własności intelektualnej na świecie i w Polsce; zasady systemu ochrony własności intelektualnej; 
znaczenie ochrony własności intelektualnej dla przedsiębiorców i konsumentów; działalność organizacji międzynarodowych 
i wspólnotowych w zakresie ochrony własności intelektualnej;  kompetencje i działalność Urzędu Patentowego RP w 
zakresie ochrony własności przemysłowej oraz rola rzeczników patentowych; istota wynalazku patentowalnego; zasady 
udzielania patentów; znak towarowy – zasady rejestracji; wspólnotowy znak towarowy; wzór użytkowy; wzór przemysłowy; 
utwór jako przedmiot prawa autorskiego; ochrona prawna utworów w Polsce i na świecie (prawo autorskie); problem 
„piractwa” i "plagiatu"; ochrona praw pokrewnych w Polsce; konsekwencje cywilnoprawne i karnoprawne naruszania praw 
własności intelektualnej. 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: W – wykład,  liczba godzin 15   

Metody dydaktyczne: wykład 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
- 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 – student zna i rozumie podstawowe 
pojęcia związane z ochroną własności 
intelektualnej oraz zasady prawnej ochrony 
dóbr własności przemysłowej i utworów 

Umiejętności: 

U1  student potrafi stosować  normy 
prawne i zasady etyki w korzystaniu z 
przedmiotów własności intelektualnej 
oraz zna konsekwencje naruszania 
praw własności intelektualnej 

Kompetencje: 
K1 – student rozumie rolę własności 
intelektualnej w prowadzeniu 
działalności gospodarczej oraz pracy 
naukowej 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Efekty: W1, U1 i K1 zaliczenie na ocenę 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Treść pytań zaliczenia pisemnego z oceną 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: Efekt W1- 33,33%, efekt U1- 33,33%,  efekt K1- 33,33% 

Miejsce realizacji zajęć: sala wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. aktualne akty prawne związane z ochroną własności intelektualnej: Ustawa prawo własności przemysłowej, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
2.”Ochrona własności intelektualnej – aspekty praktyczne. Materiały dla przedsiębiorców, studentów i pedagogów”. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź, 
2007. (http://www.frp.lodz.pl/antypirat/pobierz/Ochrona_Wlasnosci_Intelektualnej.pdf) 
3. Załucki M. „Prawo własności intelektualnej. Repetytorium”. Wyd. Difin, Wyd. II, 2010. 
4. Marek D., Kostański P. „Prawo własności intelektualnej. Testy dla studentów”. Wyd. Wolters Kluwer, 2008. 
5. Golat R. „Prawo autorskie i prawa pokrewne”. Wyd. C.H. Beck, 2001. 

UWAGI 

inne godziny kontaktowe nie ujęte w pensum (konsultacje, egzaminy............), liczba godzin 2 



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 i rozumie podstawowe pojęcia związane z ochroną 
własności intelektualnej oraz zasady prawnej ochrony dóbr 
własności przemysłowej i utworów 

TZ1_KW07 1 

Umiejętności – U1 student potrafi stosować  normy prawne i zasady etyki w 
korzystaniu z przedmiotów własności intelektualnej oraz zna 
konsekwencje naruszania praw własności intelektualnej 

TZ1_KU02 1 

Kompetencje – K1 student rozumie rolę własności intelektualnej w prowadzeniu 
działalności gospodarczej oraz pracy naukowej 
 

TZ1_KK02 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: 
30 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Opakowania żywności ECTS 3 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Food packaging 

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia żywności i żywienie człowieka 

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów:  

Forma 
studiów:  

X stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 
X 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-S-04L-26 

 

Koordynator zajęć: Dr hab. inż. Anna Żbikowska, prof. SGGW 

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 zagadnieniami związanymi z charakterystyką opakowań i materiałów 
opakowaniowych do produktu żywnościowego, w aspekcie jakościowym i technologicznym, a także z innymi 
uwarunkowaniami obowiązującymi w tym zakresie. 
Tematyka wykładów: Definicje i funkcje współczesnych opakowań do żywności. Kryteria klasyfikacji, charakterystyka 
funkcjonalna, kontrola jakości. Znakowanie, grafika, formy i wygląd. Opakowania w strategii nowego produktu. Opakowania 
i jednostki transportowe. Kryteria doboru opakowań. Surowce do produkcji materiałów opakowaniowych. Technika i 
technologia pakowania żywności. Specyficzne sposoby pakowania. Innowacyjne opakowania (tzw. inteligentne, aktywne, 
biodegradowalne). Opakowania a ochrona środowiska. Tendencje rozwojowe i perspektywy w zakresie opakowań do 
żywności. 
Tematyka ćwiczeń: Funkcje i cechy opakowań żywności: szczegółowa analiza funkcji handlowych opakowań i zgodności ich 
znakowania z przepisami. Ocena i analiza materiałów opakowaniowych i różnych opakowań. Analiza jakości i funkcji 
opakowań zbiorczych i ich znakowania. Projektowanie opakowań do produktów spożywczych. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
W – wykład,  liczba godzin  15......  
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin  15...... 

Metody dydaktyczne: Wykład, doświadczenie, studium przypadku, dyskusja 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Podstawowa wiedza z zakresu chemii i mikrobiologii oraz znajomość podstawowych procesów i technologii i stosowanych w 
produkcji żywności 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 - ma wiedzę i potrafi dokonać oceny 
jakości materiałów opakowaniowych i 
opakowań do żywności  
W2 - ma wiedzę dotyczącą funkcji 
współczesnych opakowań i potrafi dokonać 
charakterystyki materiałów 
opakowaniowych, opakowań, wpływu 
opakowania i warunków pakowania na 
zapakowany produkt spożywczy i na 
środowisko oraz ma świadomość potrzeby 
pakowania żywności w odpowiednie 
opakowania i zna możliwości oraz 
zagrożenia w tym zakresie. 

Umiejętności: 
U1 - potrafi dokonać oceny 
współczesnych opakowań do żywności 
i posiada wiedzę w tym zakresie. Zna 
rodzaje, właściwości materiałów 
opakowaniowych i opakowań oraz 
posiada umiejętności praktycznego 
wykorzystania wiedzy w zakresie oceny 
i zaprojektowania opakowania do 
żywności. 

Kompetencje: 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

W1, U1   - kolokwia lub sprawozdania na ćwiczeniach 
W2 – kolokwium wykładowe 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Zeszyt z ocenami z kolokwiów z ćwiczeń, sprawozdań, kolokwium wykładowe z oceną 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych 50% i kolokwium wykładowe 50% 

Miejsce realizacji zajęć: sala laboratoryjna i sala wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Praca zbiorowa (pod red. Leszczyński K., Żbikowska A.), 2016: Opakowania i pakowanie żywności. Wybrane zagadnienia. Wyd. SGGW.   
2. Praca zbiorowa (pod red. Czerniawski B., Michniewicz J.), 1998: Opakowania żywności. Wyd. Agrofood Technology, Czeladź. 
3. Opakowanie. Miesięcznik Techniczno-Ekonomiczny. Wyd. Sigma NOT. 



 

 

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 ma wiedzę i potrafi dokonać oceny jakości materiałów 
opakowaniowych i opakowań do żywności . 

TZ1_KW02 
 

2 

Wiedza – W2 ma wiedzę dotyczącą funkcji współczesnych opakowań i potrafi 
dokonać charakterystyki materiałów opakowaniowych, opakowań, 
wpływu opakowania i warunków pakowania na zapakowany 
produkt spożywczy i na środowisko oraz ma świadomość potrzeby 
pakowania żywności w odpowiednie opakowania i zna możliwości 
oraz zagrożenia w tym zakresie 

TZ1_KW04 2 

Umiejętności – U1 potrafi dokonać oceny współczesnych opakowań do żywności i 
posiada wiedzę w tym zakresie. Zna rodzaje, właściwości 
materiałów opakowaniowych i opakowań oraz posiada 
umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy w zakresie oceny 
i zaprojektowania opakowania do żywności 

TZ1_KU02 
TZ1_KU03 

2 
2 

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

 

UWAGI 

inne godziny kontaktowe nie ujęte w pensum (konsultacje, egzaminy............), liczba godzin 6…… 
 

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: 
…90……. h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
……2…. ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Toksykologia żywności ECTS 2 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Food toxicology 

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia żywności i żywienie człowieka  

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów: I stopień 

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-S-04L-27 

 

Koordynator zajęć: Dr inż. Katarzyna Kozłowska 

Prowadzący zajęcia: Pracownicy Katedry Żywienia Człowieka Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedra Żywienia Człowieka 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom wiedzy o zasadach oceny toksykologicznej substancji chemicznych, 
uwarunkowaniach toksykologicznych stosowania substancji dodatkowych, źródłach zanieczyszczeń żywności substancjami 
chemicznymi oraz kształtowanie umiejętności oceny ryzyka. Łącznie z przedmiotami dotyczącymi higieny produkcji i 
zarządzania jakością żywności dostarcza wiedzy i umiejętności odnośnie produkcji żywności o odpowiedniej jakości 
zdrowotnej i ochrony konsumenta w tym zakresie.  
Wykłady: Ogólne wiadomości o truciznach i zatruciach. Losy substancji obcych w organizmie. Czynniki warunkujące 
powstawanie i przebieg zatruć. Ocena toksyczności substancji chemicznych. Wyznaczanie ADI, TDI, TWI. Wyliczanie 
dopuszczalnej zawartości substancji obcych w produktach spożywczych. Ocena ryzyka związanego z narażeniem na 
substancje obce poprzez żywność. Wybrane naturalne substancje szkodliwe w produktach: charakterystyka zagrożenia i 
okoliczności narażenia. Wybrane substancje obce dodawane do żywności celowo: definicje, podział, legislacja, ocena i 
zastrzeżenia toksykologiczne. Wybrane zanieczyszczenia chemiczne żywności: źródła zanieczyszczeń żywności, działanie 
szkodliwe na organizm człowieka, dopuszczalne pobranie, limity pozostałości w produktach spożywczych. Monitoring 
zanieczyszczeń chemicznych żywności. 
Ćwiczenia: Wyznaczanie dawki LD50 na podstawie danych eksperymentalnych. Oznaczanie zawartości szczawianów 
rozpuszczalnych w naparach herbaty i kawy.  Wykrywanie i identyfikacja syntetycznych barwników w produktach 
spożywczych. Oznaczanie chemicznych substancji konserwujących w przetworach owocowo-warzywnych. Oszacowanie 
pobrania z dietą wybranych substancji obcych. Właściwości użytkowe i toksykologiczne pestycydów. Oznaczanie migracji 
formaldehydu z papieru opakowaniowego. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
W – wykład, liczba godzin: 15 
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin: 15  

Metody dydaktyczne: 

Wykłady: prezentacja multimedialna, wykłady problemowe, elementy e-Learningu (http://e.sggw.pl); zadanie do 
samodzielnego lub zespołowego opracowania 
Ćwiczenia: doświadczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań problemowo-obliczeniowych (indywidualne i zespołowe), 
elementy e-Learningu (Platforma Moodle http://e.sggw.pl) 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Niezbędna wiedza z zakresu podstaw fizjologii człowieka, żywienia człowieka, chemii żywności i ogólnej technologii żywności 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 – student zna substancje potencjalnie 
niebezpieczne dla zdrowia, obecne w 
żywności oraz skutki zdrowotne dla 
konsumenta, wynikające z narażenia na te 
substancje  
W2 – student zna elementy prawa 
żywnościowego w zakresie stosowania 
dodatków do żywności oraz dopuszczalnych 
ilości zanieczyszczeń chemicznych w 
produktach spożywczych  

Umiejętności: 
U1 – student umie dobierać i 
analizować źródła, dotyczące 
zagadnień związanych z 
bezpieczeństwem żywności  
 

Kompetencje: 
K1 – student zdaje sobie sprawę ze  
znaczenia aktualnej wiedzy 
toksykologicznej dla zapewnienia 
bezpieczeństwa żywności i żywienia 
podczas działań związanych z 
produkcją żywności  

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

W1 - egzamin 
W2 – kolokwia i sprawozdania z ćwiczeń 
U1 – zadanie do samodzielnego wykonania 
K1 – egzamin  

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Protokół ocen, które student uzyskał z ćwiczeń (w tym kolokwiów i sprawozdań) oraz z egzaminu 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

Ocena z egzaminu oraz zadania (wykłady) - 50% 
Ocena z ćwiczeń – 50%, w tym wyniki z 3 kolokwiów, wyniki ze sprawozdań z ćwiczeń 

Miejsce realizacji zajęć: Sale wykładowe i laboratoria  

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Seńczuk W. (2017): Toksykologia współczesna. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa. 
2. Brzozowska A. (red.) (2010): Toksykologia żywności – przewodnik do ćwiczeń. Wyd. SGGW, Warszawa. 
3. Kolarczyk E. (red.) (2016): Antyodżywcze i antyzdrowotne aspekty żywienia człowieka. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.  

http://e.sggw.pl/


 

 

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 substancje potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia, 
obecne w żywności oraz skutki zdrowotne dla konsumenta, 
wynikające z narażenia na te substancje 

TZ1_KW05 1 

Wiedza – W2 Student zna elementy prawa żywnościowego w zakresie 
stosowania dodatków do żywności oraz dopuszczalnych ilości 
zanieczyszczeń chemicznych w produktach spożywczych  

TZ1_KW06 1 

Umiejętności – U1 Student umie dobierać i analizować źródła, dotyczące zagadnień 
związanych z bezpieczeństwem żywności  

TZ1_KU02 1 

Kompetencje – K1 Student zdaje sobie sprawę ze  znaczenia aktualnej wiedzy 
toksykologicznej dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i 
żywienia podczas działań związanych z produkcją żywności  

TZ1_KK01 1 

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

 

4. Piotrowski J. (2017): Podstawy toksykologii, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa. 
5. Ludwicki K. (red.) (2013): Przewodnik po terminologii. Toksykologia, bezpieczeństwo żywności, zdrowie publiczne, ocena ryzyka. Wyd. NIZP-PZH, Warszawa. 
6. Mutschler E., Geisslinger G., Kroemer H.K., Ruth P., Schafer-Korting M. (2012): Farmakologia i toksykologia. Wyd. MedPharm, Wrocław. 
7. Klaassen C.D., Watkins III J.B. (2014): Casarett & Doull’s podstawy toksykologii. Wyd. MedPharm, Wrocław. 
8. Obowiązujące akty prawne krajowe i UE z zakresu substancji obcych w żywności. 

UWAGI 

inne godziny kontaktowe nie ujęte w pensum (konsultacje, egzaminy), liczba godzin: 6 

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: 
60 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1 ECTS 


