
Rok 

akademicki: 
2019/2020 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
Tow Ist 6.1 

 

Nazwa przedmiotu:   Logistyka ECTS 4 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Logistics 

Kierunek studiów:  Towaroznawstwo 

Koordynator przedmiotu:  
Dr Joanna Domagała 

Prowadzący zajęcia:  
Pracownicy Katedry Logistyki i Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 

Jednostka realizująca: 
Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Logistyki i Katedra Ekonomiki i Organizacji 

Przedsiębiorstw 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 

Wydział Technologii Żywności 

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

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

W ramach zajęć studenci zapoznają się z kluczowymi zagadnieniami logistyki we 

współczesnych organizacjach. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na problemy: 

organizacji i zarządzania procesami logistycznym, w tym - sterowania zapasami, 

magazynowania, tworzenia ładunków logistycznych, transportu, zarządzania informacją 

logistyczną, projektowania sieci logistycznych, zagadnienia logistycznych elementów 

obsługi klienta i pomiaru efektywności procesów logistycznych, oraz nowoczesnych 

metod zarządzania logistyką. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 30;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 15;  

Metody dydaktyczne: 

Tematyka wykładów będzie realizowana głownie w formie podającej – wykładu z 

prezentacją multimedialną oraz wykładu połączonego z dyskusją. Ćwiczenia prowadzone 

będą w formie zajęć laboratoryjnych z przewagą aktywności własnej studentów 

(ćwiczenia, case study, dyskusja).  

Pełny opis przedmiotu: 

Wykłady: Zagadnienia wstępne (pojęcie logistyki, kategorie logistyki, determinanty 

rozwoju, istota i rola procesów logistycznych w funkcjonowaniu organizacji, organizacja i 

zarządzanie procesami logistycznym w organizacjach); Sterowanie zapasami (metoda 

ekonomicznej wielkości zamówienia, model sterowania zapasami w warunkach pewności, 

modele sterowania zapasami w warunkach niepewności – metoda stałego punktu 

zamówienia i jej modyfikacje, metoda stałego cyklu zamówienia, klasyfikacja materiałów 

metodą ABC i metodą XYZ, kombinowana analiza ABC-XYZ); Magazynowanie (funkcje 

logistyczne magazynów, typy magazynów i ich wyposażenie, podstawowe decyzje 

dotyczące składowania – magazyny własne czy obce, scentralizowane czy rozproszone, 

reguła pierwiastka kwadratowego, rozplanowanie powierzchni magazynu); Opakowania i 

tworzenie ładunków logistycznych (funkcje i typy opakowań, zasady tworzenia jednostek 

logistycznych, opakowania modułowe, palety, kontenery); Transport (potrzeby 

przewozowe, gałęzie transportu, transport intermodalny, stawki transportowe a globalne 

koszty logistyczne); Zarządzanie informacją logistyczną (przepływy informacyjne, 

logistyczny system informacji, kody kreskowe i system RFID, elektroniczna wymiana 

danych); Projektowanie sieci logistycznej i lokalizacja jej węzłów (lokalizacja obiektów a 

logistyka, klasyczne teorie lokalizacji, metody wspomagające decyzje lokalizacyjne ze 

szczególnym uwzględnieniem metody sieciowej); Planowanie potrzeb materiałowych 

przedsiębiorstw i potrzeb dystrybucyjnych (MRP, DRP); Ocena efektywności procesów 

logistycznych (klasyfikacje kosztów logistycznych, analiza kosztów logistycznych w 

ujęciu statycznym i dynamicznym, rachunek opłacalności założonego poziomu obsługi 

dostawczej klienta); Nowoczesne metody zarządzania logistyką (Just-in-Time, Quick 

Response, Efficient Customer Response, lean management). 

Ćwiczenia: Wprowadzenie - porównanie systemów logistycznych przedsiębiorstw 

produkcyjnych, handlowych i usługowych; Sterowanie zapasami (Określenie norm 

zużycia, Zastosowanie analizy ABC/XYZ, Określenie optymalnej partii dostawy metodą 

EWZ); Magazynowanie (Zastosowanie prawa pierwiastka kwadratowego); Transport 

(Planowanie i optymalizacja przepływów w transporcie); Zarządzanie informacją 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

logistyczną (Zastosowanie MRP, Budowa kodów kreskowych); Projektowanie sieci 

logistycznej i jej węzłów (Zastosowanie metody sieciowej) 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
brak 

Założenia wstępne: brak 

Efekty kształcenia: 

1. Student rozumie istotę i rolę 

logistyki w sprawnym funkcjonowaniu 

organizacji w zmieniającym się 

otoczeniu.  

2. Student zna i umie stosować zasady 

organizacji procesów logistycznych w 

zakresie przepływów materiałów i 

produktów, oraz związanych z nimi 

przepływów informacyjnych w całym 

łańcuchu dostaw 

3.Student potrafi wykorzystać metod ilościowe 

w zarządzaniu zasobami materiałowymi w 

zaopatrzeniu i dystrybucji 

 

 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekty weryfikowane są poprzez sprawdzian w formie pisemnej. Sprawdzian odzielnie 

jest przeprowadzany z wykładów i oddzielnie z ćwiczeń. 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Treść pytań ze sprawdzianów wraz z oceną 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

Waga sprawdzianu z wykładów - 0,6 

Waga sprawdzianu z ćwiczeń - 0,4 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

sale dydaktyczne 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

Literatura podstawowa: 

-Baran J. i in. Logistyka. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008  

-Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J.: Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002. 

-Pfohl H. Ch.: Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998. 

-Gołembska E. (red.): Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań 1999. 

Literatura uzupełniająca: 

-Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S., Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009 

-Rokicki T., Ekonomika i organizacja transportu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014 

-Beier F. J., Rutkowski K.: Logistyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000.   

-Christopher M. „Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży”, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.   

-Sarjusz-Wolski Z., Skowronek C.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2003 

-Blaik P.: Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2001 

-Fertsch. M.: Logistyka produkcji. Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznań 2003. 

-Lysons K.: Zakupy zaopatrzeniowe. PWE Warszawa 2004.  

UWAGI: Dodaj tekst
 

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

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

 65 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.: 
1 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 Student rozumie istotę i rolę logistyki w sprawnym 

funkcjonowaniu organizacji w zmieniającym się otoczeniu.  

K_W10 

02 Student zna i umie stosować zasady organizacji procesów 

logistycznych w zakresie przepływów materiałów i produktów, 

oraz związanych z nimi przepływów informacyjnych w całym 

łańcuchu dostaw 

K_U03, K_U12  

03 Student potrafi wykorzystać metody ilościowe w zarządzaniu 

zasobami materiałowymi w zaopatrzeniu i dystrybucji 

K_U03, K_U07 



Rok 

akademicki: 
2019/2020 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
Tow Ist 6.2 

 

Nazwa przedmiotu:   Zarządzanie bezpieczeństwem żywności  ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Food safety management 

Kierunek studiów:  Towaroznawstwo w biogospodarce 

Koordynator przedmiotu:  dr inż. Beata Drużyńska 

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

Jednostka realizująca: Instytutu 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 

kliknij aby wybrać 

c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dobrowolnymi normami i standardami 

zawierającymi wskazówki i wytyczne w zakresie zarządzania  bezpieczeństwem 

żywności. Problematyka związana z zapewnieniem bezpiecznego wyrobu jest złożona, a 

wytyczne zawarte w dobrowolnych systemach pomagają w określeniu środków i metod, 

wspomagajających wytworzenie produktu spełniającego wytyczne prawne.   

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 20;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 20;  

Metody dydaktyczne: 
grupowe projekty, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, wykłady, dyskusja, 

konsultacje 

Pełny opis przedmiotu: 

Wykłady: Zagrożenia w żywności; Omówienie obligatoryjnych systemów jakości na 

podstawie unijnych i krajowych wymogów prawnych; Codex Alimentarius jako zbiór 

zasad wspomagających zapewnienie bezpieczeństwa produktu; Weryfikacja i kontrola - 

na podstawie ISO 19011; Omówienie dobrowolnych norm ISO z serii 9000 - ich 

praktyczne zastosowanie; Omówienie wytycznych normy ISO 22000 - traceability, 

praktyczne zastosowanie, rola certyfikacji dla systemu HACCP; Omówienie wytycznych 

norm ISO z serii 14000 oraz PN-N-18001; Standardy żywnościowe i ich rola w 

zapewnieniu bezpieczeństwa żywności  

Ćwiczenia: Wprowadzenie do systemów - jakość i bezpieczeństwo; Omówienie Dobrej 

Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej w oparciu o wymagania prawne; Opracowanie 

procedur, instrukcji i kart zapisów dla wybranego zakładu produkcyjnego; Ocena 

dokumentacji pod względem ich zgodności z zapisami w odpowiednich rozporządzeniach 

i ustawach; Wprowadzenie teoretyczne do systemu HACCP; Przygotowanie księgi jakości 

dla wybranego przedsiębiorstwa z branży spożywczej; Siedem zasad systemu HACCP - 

opracowanie dla dowolnego zakładu produkcyjnego z branży spożywczej; Opracowanie 

wykazu niezbędnej dokumentacji i przygotowanie procedur, instrukcji, kart zapisów i 

harmonogramów; Wprowadzenie do audytowania systemów zarządzania jakością według 

normy ISO 19011; Przygotowanie harmonogramu audytów, opracowanie pytań 

audytowych dla przygotowanego projektu dokumentacji, określenie zgodności 

opracowania z wymaganiami prawnymi, raport z auditu - określenie niezgodności, 

ustosunkowanie się do raportu 
Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 

 

brak 

Założenia wstępne: brak 

Efekty kształcenia: 

01 - potrafi korzystać z zapisów w 

aktach prawnych i je interpretować 

02 - zna zasady identyfikowania 

zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa w 

łańcuchu żywnościowym i żywieniu 

człowieka oraz ich eliminowania 

03 - zna zasady i potrafi opracować oraz 

zweryfikować dokumentację niezbędną do 

właściwego funkcjonowania systemu w danym 

obszarze jednostki w branży spożywczej, podjąć 

dyskusję na tematy technologiczne, 

uargumentować swoje zdanie 

04 - potrafi współpracować w grupie i 

dostosować się do pełnienia różnych funkcji w 

zespole 



 

 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 

 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekty 02-03 -  weryfikowane są przez kolokwium zaliczeniowe  

Efekty 01-04 - weryfikowane są przez projekty grupowe, prezentacje multimedialne, 

udział w interpretacji przygotowanych prac 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Treść pytań z kolokwium zaliczeniowego z listą ocen studentów  

grupowe prezentacje multimedialne, projekty, prace, case study 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 Kolokwium zaliczeniowe – 100% 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Rozporządzenie (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny 

środków spożywczych  

2. Rozporządzenie (WE) NR 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające 

szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego 

3. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.) z 

późniejszymi zmianami 

4. Kołożyn-Krajewska D. i Sikora T., 2010: Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka,. Wydawnictwo 

C.H.Beck. 

5. Kowalska J., Majewska E., Obiedziński M., Zadernowski M. 2006: Nowe prawo żywnościowe Unii Europejskiej a 

systemy GMP, GHP, HACCP, ODDK, Gdańsk. 

6. Jankiewicza M. i Kędziora Z. (pod redakcją), 2003: Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i 

biotechnologii. Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań. 

7. Dzwolak W., Ziajka S.2000: Dokumentowanie systemu HACCP w przemyśle spożywczym. Studio 108, Olsztyn. 

8. PN EN ISO 22005 (aktualne wydanie normy) -  Zarządzanie bezpieczeństwem żywności 

9. PN EN ISO 14001 (aktualne wydanie normy)- Systemy Zarządzania Środowiskowego. Wymagania i wytyczne  

    stosowania. 

10. PN -N- 18001(aktualne wydanie) - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wymagania. 

11. Nitecka E., Obiedziński M. W. (pod redakcją), 2002: Prawo Żywnościowe Unii Europejskiej. Wyd. II, Wyd „ FAPA,  

    MRiRW. 

12. PN-EN ISO 19011(aktualne wydanie normy). Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania 

UWAGI: Dodaj tekst
 

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

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

 78 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.: 
1 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 potrafi korzystać z zapisów w aktach prawnych i je 

interpretować 

K_W06, K_W03, K_W07 

 

02 zna zasady identyfikowania zagrożeń w zakresie  

bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym i żywieniu 

człowieka 

K_W11, K_W09 

03 potrafi opracować i zweryfikować  dokumentację niezbędną do 

właściwego funkcjonowania systemu w danym obszarze 

jednostki w branży spożywczej, podjąć dyskusję na tematy 

technologiczne, uargumentować swoje zdanie 

K_U12 

 

04 potrafi współpracować w grupie i dostosować się do pełnienia 

różnych funkcji w zespole 

K_U13 

 

   



Rok 

akademicki: 
2019/2020 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
Tow Ist 6.3 

 

Nazwa przedmiotu:   Technologie materiałowe ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Material technologies 

Kierunek studiów:  Towaroznawstwo 

Koordynator przedmiotu:  
dr inż. Magdalena Dadan 

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 III 
c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi technologiami materiało- i 

energooszczędnego przetwarzania surowców. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 20;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 20;  

Metody dydaktyczne: 
Wykłady z wykorzystaniem technik audiowizualnych, doświadczenie/eksperyment, 

dyskusja, projekt zespołowy, zajęcia terenowe  

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów:  

Właściwości fizyczne materiałów. Projektowanie produktów. Opakowania – podział, 

charakterystyka, dobór materiału opakowaniowego do wytwarzanego produktu. 

Biotechnologiczne wytwarzanie materiałów dla różnych gałęzi przemysłu. Bilanse masy i 

energii. Gospodarka paliwami. Zrównoważony rozwój. Nowe źródła energii. 

Zmniejszanie energochłonności i materiałochłonności przetwarzania surowców 

 

Tematyka ćwiczeń: Analiza zużycia energii i materiałów w procesach technologicznych, 

Bilanse masy i energii wybranych procesów i operacji jednostkowych. Zapoznanie się z 

pracą zakładu produkcyjnego. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 

Materiałoznawstwo i inżynieria materiałowa, Ekologia i ochrona środowiska, Aparatura i 

inżynieria procesów produkcyjnych 

Założenia wstępne: 
Znajomość aparatury procesowej oraz podstawowych zagadnień dot. materiałoznawstwa i 

inżynierii materiałowej. 

Efekty kształcenia: 

01-Wykazuje znajomość 

podstawowych metod, technik, 

technologii i materiałów 

wykorzystywanych w kształtowaniu 

jakości towarów, stosowanych przy 

rozwiązywaniu prostych zadań 

inżynierskich z zakresu 

towaroznawstwa 

 

02-Posiada umiejętność wyszukiwania, 

zrozumienia, analizy i wykorzystania 

potrzebnych informacji pochodzących z różnych 

źródeł oraz wykonuje pod kierunkiem opiekuna 

naukowego proste zadania projektowe 

dotyczące szeroko rozumianego agrobiznesu, 

prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga 

wnioski 

03-Prawidłowo interpretuje, identyfikuje i 

rozstrzyga problemy oraz przygotowuje projekty 

związane z pracą towaroznawcy 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekt 01 – prace pisemne z materiału wykładowego 

Efekt 02 – kolokwium/ prezentacja pracy zespołowej/ sprawozdania z zajęć terenowych 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Prace pisemne i sprawozdania z ćwiczeń wraz z oceną, prezentacje zespołowe, prace 

pisemne z materiału wykładowego 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

Prace pisemne z materiału wykładowego – 50% 

Minimum 90% obecności na zajęciach ćwiczeniowych oraz ocena prac pisemnych z zajęć 

ćwiczeniowych i sprawozdań – 50%  

Miejsce realizacji zajęć: 
 

sale dydaktyczne, laboratorium, zakład produkcyjny 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1.Praca zbiorowa pod redakcją  Z. Pałachy, I. Sitkiewicz. 2010. Właściwości fizyczne żywności. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne  

2. Earle M., Earle R., Anderson A. 2007. Opracowanie produktów spożywczych – podejście marketingowe. WNT, Warszawa 

3. Fuller G.W. 1994 New Food Product Development. From Concept to Marketplace, CRC Press, New York. 

4.  Leszczyński K., Żbikowska A. 2016: Opakowania i pakowanie. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo SGGW. 

5. Adamczak M., Bednarski W., Fiedurek J. 2019. Podstawy biotechnologii przemysłowej. Wydawnictwa Naukowe PWN 

6. Dadan M., Gondek E. 2019. Bilans masy i energii. W: Wybrane zagadnienia z maszynoznawstwa w przemyśle spożywczym (red. E. 

Domian, A. Lenart), Wydawnictwo SGGW 

7. Wojdalski J., Domagała A., Kaleta A., Janus P. 1998: Energia i jej użytkowanie w przemyśle rolno-spożywczym. Wydawnictwo 

SGGW. 

8.  Kołodziej B., Matyka M. 2012. Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne, Poznań 

9. Lewandowski W. M., 2012. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 

10.  Błędzki A. K., Jeziórska R.,, Kijeński J. 2019. Odzysk i recykling materiałów polimerowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 

11.  Ultrasound Technologies for Food and Bioprocessing (eds. H. Feng, G.V. Barosa-Canovas, J. Weiss), LLC, New York 

UWAGI: -
 

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

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

 90 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.: 
1 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 Wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, 

technologii, narzędzi i materiałów wykorzystywanych w 

kształtowaniu jakości towarów, stosowanych przy 

rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu 

towaroznawstwa  

K_W12 

02 Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i 

wykorzystania potrzebnych informacji pochodzących z różnych 

źródeł oraz wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego 

proste zadania projektowe dotyczące szeroko rozumianego 

agrobiznesu, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga 

wnioski 

K_U05, K_U06 

03 Prawidłowo interpretuje, identyfikuje i rozstrzyga problemy 

oraz przygotowuje projekty związane z pracą towaroznawcy 

K_S04 



 

Rok 

akademicki: 
2018/2019 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
Tow Ist 6.4 

 

Nazwa przedmiotu
1)

:   Towaroznawstwo drzewnych i niedrzewnych produktów leśnictwa
 

ECTS 
2)

 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski
3)

:  
Science of commodities of wood and  non-wood forest products 

Kierunek studiów
4)

:  Towaroznawstwo 

Koordynator przedmiotu
5)

:  dr hab. inż. Paweł Staniszewski 

Prowadzący zajęcia
6)

:  Pracownicy Katedry Użytkowania Lasu Instytutu Nauk Leśnych 

Jednostka realizująca
7)

: Instytut Nauk Leśnych, Katedra Użytkowania Lasu 

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany
8)

:
 Wydział Technologii Żywności 

Status przedmiotu
9)

:  a) przedmiot podstawowy b) stopień I rok III c)  stacjonarne 

Cykl dydaktyczny
10)

:  Semestr letni Jęz. wykładowy
11)

: polski  

Założenia i cele przedmiotu
12)

: 

Poznanie budowy, właściwości, kierunków wykorzystania i przemysłowego przerobu drewna i 

innych produktów leśnictwa. Poznanie struktury i zasad funkcjonowania rynku drzewnego oraz 

obrotu surowców niedrzewnych. Poznanie zasad oznaczania jakości oraz określania wartości 

drewna i leśnych produktów niedrzewnych. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin
13)

: 

a) wykłady; liczba godzin 20.;   

b) ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne; liczba godzin 20;   

Metody dydaktyczne
14)

: Wykład, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje 

Pełny opis przedmiotu
15)

: 

Wykłady: Drewno jako surowiec. Chemiczna, submikroskopowa, mikroskopowa i makroskopowa 

budowa drewna. Fizykomechaniczne właściwości drewna. Trwałość drewna. Ocena jakości 

technicznej oraz wartości drewna na pniu i po ścięciu. Wady drewna okrągłego. Obowiązujące 

normy na surowiec drzewny. Baza surowcowa podstawowych gatunków lasotwórczych w Polsce. 

Zasoby leśne Polski, Europy i świata. Obrót surowcami, półproduktami i produktami leśnymi. 

Kierunki wykorzystania drewna w Polsce, w Europie i na świecie. Przemysłowy przerób drewna. 

Zakres i znaczenie użytkowania leśnych surowców niedrzewnych. Stan obecny i perspektywy 

rozwoju użytkowania surowców leśnych w trwałej i zrównoważonej gospodarce leśnej. Prawne i 

ekonomiczne uwarunkowania użytkowania leśnych surowców niedrzewnych w Polsce. 

Możliwości wykorzystania wydzielin drzew leśnych (żywica, kauczuk, guta, sok brzozowy i 

klonowy itp.). Przemysłowe wykorzystanie surowców żywicznych. Żywicowanie sosny i 

modrzewia w Polsce. Skład chemiczny i wartość użytkowa owocników leśnych grzybów 

jadalnych. Zatrucia powodowane przez grzyby. Skład chemiczny i wartość użytkowa cetyny, 

listowia i kory drzew leśnych oraz możliwości ich wykorzystania. Baza surowcowa leśnych 

surowców ubocznych w Polsce, metody inwentaryzacji zasobów. Badania naukowe z zakresu 

użytkowania surowców leśnych w Polsce i na świecie – stan obecny i perspektywy. 

Ćwiczenia: Makroskopowe rozpoznawanie podstawowych rodzimych gatunków drewna będących 

w obrocie handlowym. Surowce i produkty otrzymywane z igliwia. Oznaczanie zawartości 

olejków eterycznych w igliwiu. Ocena wartości oraz określanie właściwości wybranych gatunków 

leśnych roślin leczniczych, przemysłowych i owocodajnych; podstawy ich użytkowania, 

przetwórstwa i uprawy. Podstawy oznaczania i rozpoznawania leśnych grzybów 

wielkoowocnikowych; przegląd wybranych gatunków grzybów jadalnych i trujących. Grzyby 

jadalne dopuszczone do obrotu w Polsce. Przetwórstwo grzybów. 

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)
16)

: 

Fizyka, Chemia organiczna, Materiałoznawstwo i inżynieria materiałowa, Podstawy produkcji 

leśnej 

Założenia wstępne
17)

: - 

Efekty kształcenia
18)

: 

01 - Ma wiedzę dotyczącą budowy drewna oraz jego właściwości fizykomechanicznych. 

02 - Zna metody oceny jakości technicznej oraz wartości drewna i jego wybranych produktów.   

03 - Posiada wiedzę z zakresu przemysłowego towaroznawstwa leśnych surowców, półproduktów 

i produktów drzewnych i niedrzewnych. 

04 - Posiada wiedzę z zakresu kierunków i możliwości wykorzystania i przemysłowego przerobu 

surowców leśnych. 

05 - Ma wiedzę w zakresie budowy, składu chemicznego oraz wartości użytkowych wybranych 

leśnych produktów niedrzewnych. 

06 - Ma umiejętność makroskopowego rozpoznawania najważniejszych handlowych gatunków 

drewna.  

07 - Ma podstawową wiedzę z zakresu oznaczania gatunków dostarczających leśnych produktów 

niedrzewnych (grzyby jadalne, rośliny owocodajne, lecznicze i przemysłowe). 



 

 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : 
 

 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)  
 

Nr /symbol 
efektu 

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

01 Ma wiedzę dotyczącą budowy drewna oraz jego właściwości fizykomechanicznych. K_W01, K_W11, K_U05 

02 Zna metody oceny jakości technicznej oraz wartości drewna i jego wybranych produktów.   K_W01, K_W11, K_W12, K_U04, K_U05, 

K_S02 

03 Posiada wiedzę z zakresu przemysłowego towaroznawstwa leśnych surowców, półproduktów i 

produktów drzewnych i niedrzewnych. 

K_W01, K_W11, K_W12, K_U04, K_U05, 

K_U07, K_S02 

04 Posiada wiedzę z zakresu kierunków i możliwości wykorzystania i przemysłowego przerobu 
surowców leśnych. 

K_W01, K_W11, K_W12, K_W13, K_U04, 

K_U05, K_S02 

05 Ma wiedzę w zakresie budowy, składu chemicznego oraz wartości użytkowych wybranych leśnych 
produktów niedrzewnych. 

K_W01, K_W11, K_U05 

06 Ma umiejętność makroskopowego rozpoznawania najważniejszych handlowych gatunków drewna.  K_W01, K_U05 

07 Ma podstawową wiedzę z zakresu oznaczania gatunków dostarczających leśnych produktów 

niedrzewnych (grzyby jadalne, rośliny owocodajne, lecznicze i przemysłowe). 

K_W01, K_W11, K_U05 

 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia
19)

: 

Zaliczenie ćwiczeń – cz. I - Efekt 06 

Zaliczenie ćwiczeń – cz. II – Efekt 05, 07 

Egzamin pisemny – Efekt 01, 02, 03, 04, 05 (warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie 

ćwiczeń)  

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 
20)

: 
dokumentacja dotycząca zaliczenia ćwiczeń, treść pytań egzaminacyjnych wraz z oceną 

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową
21)

:
 

Zaliczenie ćwiczeń – cz. I  - 23,5% 

Zaliczenie ćwiczeń – cz. II – 23,5% 

Egzamin pisemny – 53% (warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń) 

Miejsce realizacji zajęć
22)

: 
 

sala wykładowa i laboratoryjna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca
23)

:  

1. Krzysik F. 1976. Nauka o drewnie PWRiL Warszawa. 

2. Kubiak M., Rogaliński K. 1970. Użytkowanie lasu – tom I (Nauka o surowcu drzewnym). PWRiL Warszawa. 

3. Kubiak M., Laurow Z. 1994. Surowiec drzewny. Fundacja rozwój SGGW. Warszawa. 

4. Kokociński W. 2002. Anatomia drewna. Skrypt Akademii Rolniczej. Poznań. 

5. Kokociński W. 2004. Drewno – pomiary właściwości fizycznych i mechanicznych. Skrypt Akademii Rolniczej. Poznań. 

6. Grochowski W. 1990. Uboczna produkcja leśna. PWN Warszawa 

7. Staniszewski P. (red.) 2007. Las to nie tylko drewno. Wydawnictwo Świat. Warszawa. 

8. Podbielkowski Z. 1992. Rośliny użytkowe. Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne. Warszawa. 

9. Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa (red.: Strzelecka H., Kowalski J.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000. 

10. Leksykon roślin leczniczych (red.: Rumińska A., Ożarowski A.). PWRiL, Warszawa 1990.  

11. Paschalis-Jakubowicz P. (red.) 2002. Użytkowanie lasu w wielofunkcyjnym, zrównoważonym gospodarstwie leśnym. KUL SGGW, 

KNL PAN. Wyd. SGGW Warszawa. 

12. Paschalis-Jakubowicz P. 2004. Polskie leśnictwo w Unii Europejskiej. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa. 

13. Czasopisma: Sylwan, Postępy Techniki w Leśnictwie, Głos Lasu, Echa Leśne, Las Polski i in. 

UWAGI
24)

:
 

- 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia18)  - 

na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2: 83 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.: 1 ECTS  



Rok 

akademicki: 
2019/2020 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
Tow Ist 6.5.1 

 

Nazwa przedmiotu:   Ekonomika i organizacja rynku żywnościowego ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Economics and organization of the food market  

Kierunek studiów:  Towaroznawstwo 

Koordynator przedmiotu:  
dr inż. Agnieszka Tyburcy 

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

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

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 

Wydział Technologii Żywności 

Status przedmiotu:  
a) przedmiot 

obligatoryjno-fakultatywny 

b) stopień 

kliknij aby wybrać rok III 

c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 
Dostarczenie studentom wiedzy z zakresu ekonomiki i organizacji rynku żywnościowego. 

Zapoznanie studentów ze specyfiką celami, funkcją i zadaniami rynku żywnościowego. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 20;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 20;  

Metody dydaktyczne: 
Wykłady z wykorzystaniem technik multimedialnych,  

Praca samodzielna studenta: zadania problemowe dotyczące specyfiki wybranego rynku 

Pełny opis przedmiotu: 

Pojęcie rynku (teoretyczne podstawy, modele, rodzaje, struktura, uczestnicy rynku); 

Popyt i czynniki determinujące jego rozmiary; Podaż; Metody wspierania rynku rolno-

spożywczego – interwencjonizm i protekcjonizm rolny; Wspólna polityka rolna krajów 

Unii EuropejskiejInstytucje i organizacja rynku rolnego pierwotnego i wtórnego; Aukcje i 

giełdy towarowe jako przykłady organizacji rynku wtórnego; Konsument żywności i jego 

zachowania na rynku; Międzynarodowy rynek rolno-spożywczy oraz rola WTO i innych 

porozumień.  

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Mikroekonomia, Makroekonomia 

Założenia wstępne: Student zna podstawy ekonomii, rynek żywnościowy i podmioty na nim działające 

Efekty kształcenia: 

01 - ma podstawową wiedzę o 

człowieku działającym w strukturach 

rynkowych 

02 - zna metody i narzędzia, w tym 

techniki pozyskiwania danych 

właściwe dla towaroznawstwa  

03 - posiada umiejętność rozumienia i 

analizowania zachowań konsumentów 

na rynku towarów i usług szeroko 

rozumianego agrobiznesu  

04 - posiada umiejętność wyszukiwania, 

zrozumienia, analizy i wykorzystania 

potrzebnych informacji pochodzących z różnych 

źródeł (w tym z wykorzystaniem technologii 

informatycznych) właściwych dla 

towaroznawstwa  

05 - ma świadomość swojego poziomu wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się 

dokształcania i samodoskonalenia w zakresie 

towaroznawstwa przez całe życie 

06 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, 

przyjmując w niej różne role 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

01-06 - zaliczenie pisemne 

02-05 - inne: praca własna studenta 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Protokół ocen, które student uzyskał w ramach zaliczenia pisemnego (wykłady), oceniona 

praca studenta 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

Ocena zaliczenia treści wykładowych – 50% 

Ocena pracy samodzielnej studenta – 50%  

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Sala dydaktyczna, zajęcie w terenie 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Rynek …. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – 

Państwowy Instytut Badawczy, Agencja Rynku Rolnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

2. Czasopisma branżowe (Przegląd Mleczarski, Przemysł Spożywczy, Forum Mleczarskie, Food Trendy, Wiadomości 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

Statystyczne, i wiele innych) 

3. Roczniki Statystyczne GUS 

4. Budżety Gospodarstw Domowych 

5. Analizy rynkowe firm badawczych (SMG/KRC, GfK Polonia, Demoskop, OBOP i inne) 

6. Rejman K., Halicka E.: Gospodarka żywnościowa. Przewodnik do ćwiczeń. SGGW Warszawa 2001 

7. Krajewski K., Borkowski B.: Organizacja, regulacje i informacja na rynku rolnym Unii Europejskiej. SGGW Warszawa 

2002 

8. Krawczyk E., Wojnarowski J.: Podstawy gospodarki rynkowej. SGGW Warszawa 1991 

UWAGI:  

W miarę możliwości i zainteresowania weźmiemy udział w Forum Rynku Żywnościowego.
 

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

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

 75 h 

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

nauczycieli akademickich: 
2 ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
1 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 Ma podstawową wiedzę o człowieku działającym w strukturach 

rynkowych 

K_W04 

02 Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych 

właściwe dla towaroznawstwa  

K_W05 

03 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zachowań 

konsumentów na rynku towarów i usług szeroko rozumianego 

agrobiznesu  

K_U04 

04 Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i 

wykorzystania potrzebnych informacji pochodzących z różnych 

źródeł (w tym z wykorzystaniem technologii informatycznych) 

właściwych dla towaroznawstwa  

K_U05 

05 Ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę uczenia się dokształcania i samodoskonalenia 

w zakresie towaroznawstwa przez całe życie; potrafi 

współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 

K_U13, K_U14 



Rok 

akademicki: 
2018/2019 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 Tow Ist 6.5.2 

 

Nazwa przedmiotu:   Strategie innowacyjne w przedsiębiorstwach ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Innovation strategies in companies       

Kierunek studiów:  Towaroznawstwo 

Koordynator przedmiotu:  dr Anna Jasiulewicz 

Prowadzący zajęcia:  
Pracownicy Instytutu Zarządzania i Katedry Polityki Rozwoju i Marketingu Instytutu 

Ekonomii i Finansów 

Jednostka realizująca: 
Instytut Zarządzania 

Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu  

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Technologii Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiot fakultatywny b) stopień I rok III 
c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z najważniejszymi koncepcjami teoretycznymi z zakresu działań 

innowacyjnych i innowacji, w tym przedstawienie różnych typologii działań 

innowacyjnych i innowacji; Przedstawienie działań innowacyjnych przedsiębiorstw 

branży spożywczej na tle zmian dokonujących się w systemie rolno-spożywczym;   

Przedstawienie kluczowej roli konsumenta jako głównego odbiorcy innowacji oraz 

analiza proinnowacyjnych działań konsumentów; Zapoznanie studentów z teoriami 

tworzenia skutecznych strategii innowacyjnych w przedsiębiorstwach systemu rolno-

spożywczego  

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 20;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 20;  

Metody dydaktyczne: dyskusja; rozwiązywanie problemów; studium przypadku; zespołowe projekty studenckie,  

Pełny opis przedmiotu: 

Wykłady: Pojęcie i rozwój innowacji. Wczesna konceptualizacja innowacyjności 

przedsiębiorstw. Rozwój teorii innowacyjności konsumentów – innowacyjność 

poznawcza i sensoryczna. Adaptacja innowacji według E.M. Rogersa. Czynniki 

warunkujące sukces wdrożonych innowacji. Mierniki poziomu i tempa dyfuzji innowacji. 

Strategie przedsiebirstw odnoszące się do innowacji. Wpływ komunikacji marketingowej 

na innowacyjność konsumentów na rynku. Źródła i klasyfikacje innowacji (z 

przykładami). Konsumenci źródłem innowacji w firmach. Pochodzenie marek - prawa 

innowacyjności. Przedsiębiorca jako innowator. Innowacyjność a wartość 

przedsiębiorstwa. Innowacyjność przesiebiorstw w UE. 

Ćwiczenia: Analiza innowacyjności przedsiębiorstw zw szczególnym zwróceniem uwagi 

na innowacyjność w sektorze spożywczym. Strategie innowacyjne w przedsiębiorstwie. 

Strategia błękitnego oceanu vs strategia czerwonego oceanu. Identyfikacja kluczowych 

innowacji w wybranych branżach przemysłu spożywczego: np. branża mleczarska, branża 

mięsna, branża napoi bezalkoholowych itp. Case study wybranych przedsiębiorstw branży 

spożywczej w aspekcie ich działań innowacyjnych. Zaprojektowanie wybranego typu 

innowacji dla branży spożywczej. Prosumpcja - rola konsumentów w tworzeniu innowacji 

w przedsiębiorstwie  

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Podstawy marketingu 

Założenia wstępne: 
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z rynkiem, przedsiębiorstwem i 

konsumentem 

Efekty kształcenia: 

01 - student potrafi zidentyfikować 

innowacje w branży spożywczej 

02 - student ma wiedzę na temat 

innowacyjności przedsiębiorstw w 

Polsce 

03 - student potrafi podać przykłady 

świadczące o udziale konsumentów w 

procesach innowacyjnych 

04 - student posiada umiejętność analizy 

czynników warunkujących szukces wdrożonych 

innowacji  

05 - student zna ekonomiczne i 

pozaekonomiczne czynniki wpływajace na 

innowacyjność przedsiębiorstw  



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

01, 02, 03 Ocena wystąpień i prezentacji podczas zajęć 

01, 02, 03 Przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu (projekt) 

02,04, 05, Egzamin pisemny  

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Przesłane prezentacje, arkusze egzaminacyjne 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

Ocena wystąpień i prezentacji podczas zajęć 25% 

Przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu (projekt) 25% 

Egzamin pisemny 50% 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

sale dydaktyczne WNoŻ 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Joanna Prystrom: Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego istota i uwarunkowania podręcznik akademicki, Wyd. 

Difin 2012 

2. Philip Kotler, Fernando Trias de Bes: Innowacyjność Przepis na sukces Model od A do F, wyd. Rebis 2013 

3. Red.Thomas Neil: Kreatywność i Innowacja Według Johna Adaira, 2009, Wolters Kluwer 

4. Clayton M. Christensen: Przełomowe innowacje, 2010, PWN 

5. Krzysztof Klincewicz: Dyfuzja Innowacji. Jak Odnieść Sukces w Komercjalizacji Nowych Produktów i Usług, 

2011,Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 

6. Andrzej Skonieczek, Wojciech Krzysztof Szalkiewicz: Dynamiczny Wskaźnik Innowacyjności Metoda Badania 

Innowacyjności, 2009, Olsztyńska WSZII 

7. Jakub Szpon, Edyta Pawlak, Agnieszka Owczarek, Julita Stańczuk, Karolina Sosnowska, Maciej Nosal: Innowacje Jako 

Źródło Konkurencyjności Nowoczesnego Przedsiębiorstwa, 2009, Economicus 

 

UWAGI: -
 

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

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

 75 h 

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

nauczycieli akademickich: 
2 ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
1 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 student potrafi zidentyfikować innowacje w branży spożywczej K_U6, K_U01, K_U13 

02 student ma wiedzę na temat innowacyjności przedsiębiorstw w 

Polsce 

 

K_W07, K_W09 

03 student potrafi podać przykłady świadczące o udziale 

konsumentów w procesach innowacyjnych 

K_U04, K_U06, K_U13 

04 student posiada umiejętność analizy czynników warunkujących 

sukces wdrożonych innowacji  

K_U08, K_U09, K_U11 

05 student zna ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki 

wpływajace na innowacyjność przedsiębirtw  

K_W06, K_W07, K_U02, K_U11 



Rok 

akademicki: 
2018/2019 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
Tow Ist 6.6 

 

Nazwa przedmiotu:   Towaroznawstwo ogrodnicze  ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Horticultural commodities 

Kierunek studiów:  Towaroznawstwo 

Koordynator przedmiotu:  
prof dr hab. Kazimierz Tomala 

Prowadzący zajęcia:  

Pracownicy Katedry Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa, Katedry Roślin 

Warzywnych i Leczniczych i Katedry Ochrony Środowiska i Dendrologii Instytutu Nauk 

Ogrodniczych 

Jednostka realizująca: 

Instytut Nauk Ogrodniczych, Katedra Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa, Katedra 

Roślin Warzywnych i Leczniczych i Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 

Wydział Technologii Żywności 

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

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi 

wprowadzenia na rynek krajowy nieznanych lub mało znanych gatunków warzyw, które 

charakteryzują się wysokimi walorami odżywczymi oraz zawierają wiele substancji 

nieodżywczych o działaniu prozdrowotnym. Prezentacja gatunków (grusza, drzewa 

pestkowe, krzewy jagodowe) i odmian oraz ich podstawowych właściwości. Zapoznanie z 

elementami kwiaciarstwa oraz sadowniczego towaroznawstwa szkólkarskiego.   

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 20;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 20;  

Metody dydaktyczne: Rozwiązanie problemu, analiza laboratoryjna, indywidualne zadania studenckie 

Pełny opis przedmiotu: 

Wykłady: Charakterystyka wybranych gatunków warzyw i kwiatów pochodzących z 

różnych rodzin i różnych stref klimatycznych: znaczenie gospodarcze w kraju, z którego 

pochodzą i w Polsce, opis botaniczny, agrotechnika, wartość odżywcza, przygotowanie do 

obrotu, przechowywanie, sposoby przetwarzania. Zasady funkcjonowania gospodarstw 

szkółkarskich oraz możliwości dystrybucji swoich produktów. Zaznajamia się z 

gatunkami i odmianami owoców i kwiatów będących przedmiotem obrotu towarowego w 

Polsce i w krajach Unii Europejskiej - ich charakterystyką użytkową, właściwościami, 

przydatnością spożywczą, zastosowaniem, normami dotyczącymi jakości oraz czynnikami 

wpływającymi na jakość produktów w obrocie. Student poznaje również systemy 

sprzedaży i kontroli jakości płodów ogrodniczych funkcjonujące w Polsce i w krajach UE. 

Ćwiczenia: Ocena jakości handlowej owoców, kwiatów oraz warzyw świeżych w oparciu 

o standardy jakości handlowej UE. Ocena sensoryczna warzyw świeżych i 

przetworzonych. Ocena zawartości wybranych metabolitów w materiale roślinnym za 

pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) – budowa urządzeń, 

przygotowanie próbek, analiza, interpretacja wyników. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 

Chemia ogólna i nieorganiczna, Chemia organiczna, Biochemia - wybrane działy, 

Podstawy produkcji ogrodniczej 

Założenia wstępne: 
Student zna: czynniki wpływające na plonowanie roślin i jakość warzyw, podstawowe 

zasady pracy w laboratorium chemicznym 

Efekty kształcenia: 

01 – zna walory prozdrowotne warzyw 

oraz zasady produkcji omawianych 

gatunków roślin ogrodniczych 

02 – zna aktualnie obowiązujące normy 

i metody oceny jakości owoców,  

warzyw i kwiatów 

03 – umie przeprowadzić ocenę jakości 

handlowej owoców i warzyw świeżych 

04 – posiada umiejętność pracy w grupie, 

wykazując się kreatywnością 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekt 01, 02, 03 – sprawdziany na zajęciach ćwiczeniowych 

Efekt 02, 03, 04 – obserwacje studentów w trakcie zajęć 

Efekt 01, 02, 03 – egzamin pisemny 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Okresowe prace pisemne, treść pytań egzaminacyjnych i odpowiedzi studenta, imienne 

karty oceny studenta 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

Na ocenę efektów kształcenia składa się: 1 – ocena ze sprawdzianów, 2 – ocena pracy w 

trakcie zajęć, 3 – ocena z egzaminu. Waga każdego z elementów: 1 – 40%, 2 – 20%, 3 – 

40%. 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Sala dydaktyczna, laboratorium 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

Wspólna organizacja rynku owoców i warzyw w Unii Europejskiej. System kontroli jakości świeżych owoców i warzyw. 

Szczepanik W. 2012. Metody instrumentalne w analizie chemicznej. Wyd. 4, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 

Klepacka A. 2000. Analiza żywności. Cz.1. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa. 

Meilgaard M., Civille G.V., Carr B.T. 1999. Sensory Evaluation Techniques. CRC Press, New York. 

Rejman A. 1994. Pomologia – odmianoznawstwo roślin sadowniczych. PWRiL – Warszawa. 

Żurawicz E. (ed.) 2005. Truskawka i poziomka. PWRiL – Warszawa. 

Kawecki Z., Łojko R., Pilarek B. 2007. Mało znane rośliny sadownicze. UWM  • Olsztyn.  

UWAGI: -
 

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

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

 90 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.: 
1 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 Student zna walory prozdrowotne oraz zasady produkcji 

omawianych warzyw 

K_W11, K_W12, K_W13 

02 Student zna aktualnie obowiązujące normy i metody oceny 

jakości owoców i warzyw 

K_W06, K_W11 

03 Student umie przeprowadzić ocenę jakości handlowej owoców 

i warzyw świeżych 

K_U02, K_U07t 

04 Student posiada umiejętność pracy w grupie, wykazując się 

kreatywnością 

K_U13, K_U14 



Rok 

akademicki: 
2017/2018 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
Tow Ist 6.7 

 

Nazwa przedmiotu:   Instrumentalne metody oceny produktów  ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Instrumental methods of food evaluation 

Kierunek studiów:  Towaroznawstwo w biogospodace 

Koordynator przedmiotu:  
Dr inż. Beata Drużyńska 

Prowadzący zajęcia:  
Pracownicy Wydziału Technologii Żywności 

Jednostka realizująca: 
Instytut Nauk o Żywności, Wydział Technologii Żywności 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 

Wydział Technologii Żywności 

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

 

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów  z zasadami metod analitycznych 

(fizykochemicznych i instrumentalnych) stosowanych do badania żywności oraz zdobycie 

przez studentów umiejętności przeprowadzenia wybranych procedur analitycznych, 

dokonywania obliczeń i interpretacji uzyskanych wyników. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 20;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 20;  

Metody dydaktyczne: Wykład, doświadczenie 

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów: Pojęcia związane z przeprowadzaniem procedur analitycznych, 

jakość wyników metod analitycznych, zasady walidacji metod. Zasady pobierania i 

przygotowywanie próbek do analiz. Zasady podstawowych technik analitycznych 

stosowanych w analizie żywności: grawimetrii, analizy miareczkowej, potencjometrii, 

konduktometrii, metod optycznych, metod spektroskopowych absorpcyjnych i 

emisyjnych, separacyjnych technik analitycznych, technik sprzężonych. Chemiczne, 

fizyczne, fizyko-chemiczne i instrumentalne metody badań zawartości i charakterystyki 

tłuszczów, sacharydów, białek, witamin, dodatków do żywności, wody, kwasów 

organicznych; charakterystyka popiołu, analiza składników mineralnych.   

Tematyka ćwiczeń:  Przeprowadzenie oznaczeń zawartości i charakterystyki składników 

żywności tj. białek, tłuszczów, sacharydów, wody, kwasów organicznych i składników 

mineralnych oraz interpretacja uzyskanych wyników. Przygotowanie próbek do 

oznaczania popiołu i jego charakterystyka. Praktyczne wykorzystanie metod 

densymetrycznych, spektrofotometrycznych i optycznych w analizie żywności.  

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Chemia ogólna i nieorganiczna, Chemia organiczna, Biochemia – wybrane metody 

Założenia wstępne: 
Podstawowa wiedza z zakresu składników występujących w żywności i oraz właściwości. 

Umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń chemicznych 

Efekty kształcenia: 

01 – zna celowość, zasady i 

podstawowe warunki stosowania 

typowych metod analitycznych  

02 – zna zasady pobierania i 

przygotowania próbek do analiz  

03- zna różnorodne metody analityczne 

stosowane w ocenie żywności i umie 

dokonać wyboru odpowiedniej 

procedury zgodnie z postawionym 

celem analizy 

04 – umie zinterpretować sygnały analityczne 

jakościowo, wykonać na ich podstawie 

obliczenia ilościowe oraz ocenić produkty na 

podstawie uzyskanych wyników 

 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

efekt 01 – kolokwia ćwiczeniowe 

efekt 04 – pisemne sprawozdanie, kolokwium ćwiczeniowe 

efekt 01,02, 03 – egzamin pisemny 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Kolokwia, sprawozdania i pisemne prace egzaminacyjne; tabele zawierające uzyskane 

przez studentów punkty odnoszące się do poszczególnych efektów. 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

1) kolokwia ćwiczeniowe (40%) 

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

3) egzamin pisemny (50%) 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie efektów kształcenia realizowanych 

na ćwiczeniach. 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Sala wykładowa i laboratoria Zakładu Oceny Jakości Żywności  

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

Obiedziński M. (red): Wybrane zagadnienia z analizy żywności, Wyd. SGGW, Warszawa, 2009;  

Klepacka M. (red.): Analiza Żywności. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, 2005;  

Hulanicki A.: Współczesna chemia analityczna. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001 

Cygański A.: Metody spektroskopowe w chemii analitycznej. WNT Warszawa, 2002 

Cygański A.: Chemiczne metody analizy ilościowej. WNT Warszawa, 2005 

Szczepaniak W.: Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN Warszawa, 2008;  

Kealey D., Haines P. J. Chemia analityczna. Krótkie wykłady, PWN, Warszawa, 2005;   

UWAGI: Dodaj tekst
 

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

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

 95 h 

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

nauczycieli akademickich: 
1,5 ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
1 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 zna celowość, zasady i podstawowe warunki stosowania 

typowych metod analitycznych  

K_U07;K_W11 

02 zna zasady pobierania i przygotowania próbek do analiz  K_U07 

03 zna różnorodne metody analityczne stosowane w ocenie 

żywności i umie dokonać wyboru odpowiedniej procedury 

zgodnie z postawionym celem analizy 

K_U07, K_S02, K_S03 

04 umie zinterpretować sygnały analityczne jakościowo, wykonać 

na ich podstawie obliczenia ilościowe oraz ocenić produkty na 

podstawie uzyskanych wyników 

K_W11; K_W10; K_U05, K_U13 

05          



Rok 

akademicki: 
2018/2019 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
Tow Ist 6.8.1 

 

Nazwa przedmiotu:   Praktyka zawodowa I ECTS 4 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Professional practice I 

Kierunek studiów:  Towaroznawstwo 

Koordynator przedmiotu:  
Koordynator ds. Praktyk 

Prowadzący zajęcia:  
Zakładowy opiekun praktyk, pracownicy Instytutu Nauk o Żywności 

Jednostka realizująca: 
Instytut Nauk o Żywności 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 

Wydział Technologii Żywności 

Status przedmiotu:  
a) przedmiot 

obligatoryjno-fakultatywny 
b) stopień I rok III 

c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem praktyki (Praktyka zawodowa I) jest pogłębienie wiedzy teoretycznej zdobytej w 

toku studiów poprzez praktyczne przeszkolenie w zakresie towaroznawstwa produktów 

branży rolno-spożywczej. Zakłada się zapoznanie studenta z organizacją pracy w 

przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, procesami technologicznymi w 

poszczególnych działach produkcyjnych, wyposażeniem technicznym linii 

produkcyjnych, z pracą działów pomocniczych i usługowych wraz z transportem. Ponadto 

celem praktyki jest zebranie informacji o administrowaniu zakładem przetwórstwa 

żywności, planowaniu i organizacji produkcji, zużyciu siły roboczej i energii, kontroli i 

kierowaniu procesem produkcyjnym a także zapoznanie z pracą na różnych stanowiskach 

obsługi linii technologicznych oraz pracą laboratorium zakładowego. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 
Praktyka jest realizowana w zakładzie przemysłu spożywczego w wymiarze 160 h 

Metody dydaktyczne: - 

Pełny opis przedmiotu: 

W rezultacie odbytej praktyki student powinien poznać warunki pracy w zakładzie 

przetwórstwa żywności. Poznanie procesów technologicznych w poszczególnych działach 

produkcyjnych powinno polegać na zapoznaniu się z: bazą surowcową, charakterystyką 

surowca i metodami oceny jakości surowca, szczegółową technologią produkcji głównych 

asortymentów z podaniem parametrów technologicznych stosowanych operacji, układem 

linii produkcyjnych, wyposażeniem maszynowym, metodami kontroli procesu produkcji i 

bezpieczeństwa produkcji oraz z gospodarką magazynową zakładu. Student powinien 

ponadto poznać funkcjonowanie działów pomocniczych i usługowych zakładu, m.in.: 

gospodarkę wodno-ściekową, kotłownię, urządzenia chłodnicze, transport wewnętrzny w 

zakładzie. Student powinien posiadać wiedzę w zakresie zasad planowania produkcji, 

analizy kosztów produkcji, struktury zatrudnienia, analizy zdolności produkcyjnych oraz 

inwestycji. Ponadto student powinien znać zakres analiz wykonywanych w laboratorium 

zakładowym oraz stosowane metody analityczne. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 

Ogólna technologia żywności, Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych, 

Towaroznawstwo żywności. 

Założenia wstępne: 
Student posiada wiedzę w zakresie ogólnej technologii żywności, aparatury i inżynierii 

procesów produkcyjnych oraz w zakresie towaroznawstwa żywności. 

Efekty kształcenia: 

01 – student potrafi opisać strukturę 

zakładu i organizację procesu 

produkcji, 

02 – student zna charakterystykę, 

warunki magazynowania oraz metody 

kontroli jakości surowców 

wykorzystywanych w zakładzie, 

03 – student zna podstawowe procesy 

technologiczne stosowane w produkcji 

głównych asortymentów produktów, 

metody kontroli ich jakości oraz 

04 – student zna wyposażenie maszynowe linii 

produkcyjnych: budowę i zasady 

funkcjonowania maszyn i urządzeń, 

05 - student potrafi opisać działy pomocnicze i 

usługowe zakładu przemysłowego i wymienić 

ich zadania. 

 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

warunki magazynowania, 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

1. dziennik studenckiej praktyki zawodowej prowadzony przez studenta, potwierdzony 

przez zakładowego opiekuna praktyk, 

2. pozytywna opinia zakładowego opiekuna praktyk na temat przebiegu praktyk, 

świadcząca o zrealizowaniu przez studenta celów praktyki, 

3. sprawozdanie z praktyki zawodowej (praca pisemna przygotowana w ramach własnej 

pracy studenta). 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Dziennik studenckiej praktyki zawodowej, opinia zakładowego opiekuna praktyk o 

przebiegu praktyki, sprawozdanie pisemne z praktyki. Potwierdzenie zaliczenia praktyki 

przez upoważnionego nauczyciela akademickiego WTŻ. 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

Upoważniony nauczyciel akademicki Wydziału Nauk o Żywności dokonuje zaliczenia 

praktyki na podstawie: dokumentu poświadczającego odbycie praktyki w miejscu 

odpowiadającym kierunkowi studiów i w wymiarze zgodnym z programem studiów, 

pozytywnej opinii przedstawiciela zakładu pracy na temat realizacji praktyki, prawidłowo 

prowadzonego dziennika praktyki oraz samodzielnie przygotowanego i poprawnego 

merytorycznie sprawozdania z praktyk. 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Zakład przemysłu spożywczego 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Wybrane instrukcje technologiczne 

2. Schematy organizacyjne i zarządzenia w zakładzie przemysłu spożywczego 

3. Normy i przepisy laboratoryjne 

4. Wybrane instrukcje i dokumentacje aparatów i urządzeń 

5. Instrukcje BHP 

UWAGI: Praktyki zalicza się na oceny uogólnione (tj.: zaliczono (zal.), niezaliczono (nzal.)). 
 

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

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

 160 h 

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

nauczycieli akademickich: 
0 ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
4 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 potrafi opisać strukturę zakładu i organizację procesu produkcji K_W14 

02 zna charakterystykę, warunki magazynowania oraz metody 

kontroli jakości surowców wykorzystywanych w zakładzie 

K_W05, K_W11 

03 zna podstawowe procesy technologiczne stosowane w 

produkcji głównych asortymentów produktów, metody kontroli 

ich jakości oraz warunki magazynowania 

K_W05, K_W07, K_W11, K_W12, 

K_U01, K_S02, K_S03 

04 zna wyposażenie maszynowe linii produkcyjnych: budowę i 

zasady funkcjonowania maszyn i urządzeń 

K_W11, K_W12 

05 potrafi opisać działy pomocnicze i usługowe zakładu 

przemysłowego i wymienić ich zadania 

K_W11, K_W12, K_U11 



Rok 

akademicki: 
2018/2019 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
Tow Ist 6.8.2 

 

Nazwa przedmiotu:   Praktyka zawodowa II ECTS 4 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Professional practice II 

Kierunek studiów:  Towaroznawstwo 

Koordynator przedmiotu:  Koordynator ds. Praktyk 

Prowadzący zajęcia:  Zakładowy opiekun praktyk, pracownicy Instytutu Nauk o Żywności 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Technologii Żywności 

Status przedmiotu:  
a) przedmiot 

obligatoryjno-fakultatywny 
b) stopień I rok III 

c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem praktyki (Praktyka zawodowa II) jest pogłębienie wiedzy teoretycznej zdobytej w 

toku studiów poprzez praktyczne przeszkolenie w zakresie towaroznawstwa produktów 

branży rolno-spożywczej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa 

żywności. Zakłada się zapoznanie studenta z organizacją pracy laboratorium naukowo-

badawczego lub przyzakładowego zajmującego się badaniem żywności lub organizacją 

pracy w jednostkach urzędowej kontroli żywności, szczegółowe poznanie metod kontroli 

jakości i bezpieczeństwa żywności, praktyczne poznanie funkcjonowania systemów 

zapewnienia bezpieczeństwa żywności, zebranie informacji o zarządzaniu laboratorium 

naukowo-badawczym lub przyzakładowym, a także zapoznanie z zadaniami 

realizowanymi na różnych stanowiskach pracy. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

Praktyka jest realizowana w laboratorium naukowo-badawczym lub przyzakładowym 

zajmującym się badaniem żywności lub jednostce urzędowej kontroli żywności wymiarze 

160 h. 

Metody dydaktyczne: - 

Pełny opis przedmiotu: 

W rezultacie odbytej praktyki student powinien poznać warunki pracy w laboratorium 

naukowo-badawczym lub przyzakładowym zajmującym się badaniem żywności, 

jednostce urzędowej kontroli żywności lub jednostce certyfikującej i akredytującej w 

obszarze badań żywności. Zapoznanie się z pracą wymienionych jednostek powinno 

polegać na zapoznaniu się z ich strukturą organizacyjną, przeznaczeniem i 

charakterystyką najważniejszych działów; aparaturą kontrolno-pomiarową, zakresem 

wykonywanych oznaczeń oraz wykorzystywanymi metodami analitycznymi w 

laboratorium; harmonogramem i sposobami przyjmowania, pobierania oraz 

przechowywania próbek. Student powinien ponadto zapoznać się z zasadami 

sprawozdawczości w laboratorium lub jednostce urzędowej kontroli żywności, obiegiem 

dokumentów, częstością i zakresem przeprowadzanych kontroli. Dodatkowo student 

powinien zapoznać się z zasadami gospodarki odpadami oraz gospodarką odczynnikami w 

laboratorium. Student powinien również posiadać wiedzę w zakresie systemów 

zapewnienia i zarządzania jakością, podstawowej dokumentacji wprowadzonych 

systemów i archiwizacją dokumentów. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Ogólna technologia żywności, Towaroznawstwo żywności 

Założenia wstępne: 
Student posiada wiedzę w zakresie ogólnej technologii żywności oraz w zakresie 

towaroznawstwa żywności. 

Efekty kształcenia: 

01 – student zna strukturę i organizację 

pracy w laboratorium zajmującym się 

badaniem żywności lub w jednostkach 

urzędowej kontroli żywności, zna 

zasady urzędowej kontroli żywności 

 

02 - student zna szczegółowe metody kontroli 

jakości i bezpieczeństwa żywności oraz zasady 

funkcjonowania systemów zapewnienia 

bezpieczeństwa żywności 

03 – student zna wyposażenie laboratorium 

badania żywności  

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

1. dziennik studenckiej praktyki zawodowej prowadzony przez studenta, potwierdzony 

przez zakładowego opiekuna praktyk, 

2. pozytywna opinia zakładowego opiekuna praktyk na temat przebiegu praktyk, 

świadcząca o zrealizowaniu przez studenta celów praktyki, 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

3. sprawozdanie z praktyki zawodowej (praca pisemna przygotowana w ramach własnej 

pracy studenta). 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Dziennik studenckiej praktyki zawodowej, opinia zakładowego opiekuna praktyk o 

przebiegu praktyki, sprawozdanie pisemne z praktyki. Potwierdzenie zaliczenia praktyki 

przez upoważnionego nauczyciela akademickiego WNoŻ. 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

Upoważniony nauczyciel akademicki Wydziału Nauk o Żywności dokonuje zaliczenia 

praktyki na podstawie: dokumentu poświadczającego odbycie praktyki w miejscu 

odpowiadającym kierunkowi studiów i w wymiarze zgodnym z programem studiów, 

pozytywnej opinii przedstawiciela zakładu pracy na temat realizacji praktyki, prawidłowo 

prowadzonego dziennika praktyki oraz samodzielnie przygotowanego i poprawnego 

merytorycznie sprawozdania z praktyk. 

Miejsce realizacji zajęć: 
 Laboratorium naukowo-badawcze lub przyzakładowe zajmujące się badaniem żywności 

lub jednostka urzędowej kontroli żywności. 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Normy i przepisy laboratoryjne 

2. Wybrane instrukcje i dokumentacje aparatów i urządzeń 

3. Instrukcje BHP 

UWAGI: Praktyki zalicza się na oceny uogólnione (tj.: zaliczono (zal.), niezaliczono (nzal.)). 
 

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

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

 160 h 

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

nauczycieli akademickich: 
0 ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
4 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 zna strukturę i organizację pracy w laboratorium zajmującym 

się badaniem żywności lub w jednostkach urzędowej kontroli 

żywności, zna zasady urzędowej kontroli żywności 

K_W05; K_W06; K_W14, K_U07, 

K_S03 

02 zna szczegółowe metody kontroli jakości i bezpieczeństwa 

żywności oraz zasady funkcjonowania systemów zapewnienia 

bezpieczeństwa żywności 

K_W05; K_W06; K_W11, K_S03 

03 zna wyposażenie laboratorium badania żywności K_W12 



Rok 

akademicki: 
2018/2019 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
Tow Ist 6.8.3 

 

Nazwa przedmiotu:   Praktyka zawodowa III ECTS 4 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Professional practice III 

Kierunek studiów:  Towaroznawstwo 

Koordynator przedmiotu:  
Koordynator ds. Praktyk 

Prowadzący zajęcia:  
Zakładowy opiekun praktyk, pracownicy Instytutu Nauk o Żywności 

Jednostka realizująca: 
Instytut Nauk o Żywności 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 

Wydział Technologii Żywności 

Status przedmiotu:  
a) przedmiot 

obligatoryjno-fakultatywny 
b) stopień I rok III 

c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem praktyki (Praktyka zawodowa III) jest pogłębienie wiedzy teoretycznej zdobytej w 

toku studiów poprzez praktyczne przeszkolenie w zakresie towaroznawstwa produktów 

branży rolno-spożywczej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki 

towaroznawstwa w zakładach gastronomicznych. Zakłada się zapoznanie studenta z 

organizacją pracy w zakładzie gastronomicznym, procesami technologicznymi w 

poszczególnych działach produkcyjnych, wyposażeniem technicznym zakładu, poznanie 

pracy poszczególnych działów, zebranie informacji o administrowaniu zakładem 

gastronomicznym, planowaniu i organizacji produkcji, zużyciem siły roboczej i energii, 

kontrolą procesu i jego kierowaniem, a także zapoznanie z pracą na różnych stanowiskach 

przygotowania produktów i obsługi konsumenta. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 
Praktyka jest realizowana w zakładzie gastronomicznym w wymiarze 160 h. 

Metody dydaktyczne: - 

Pełny opis przedmiotu: 

W rezultacie odbytej praktyki student powinien poznać warunki pracy w zakładzie 

gastronomicznym. W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z: organizacją i 

profilem działalności zakładu, charakterystyką surowców, systemem zamawiania i 

kontroli dostaw; technologią wytwarzania wybranych produktów (potraw); układem 

pomieszczeń/stanowisk przygotowawczych i produkcyjnych, charakterystyką i 

usytuowaniem maszyn i urządzeń. Student powinien ponadto zapoznać się z gospodarką 

magazynową i dystrybucją oraz zasadami kontroli jakości i bezpieczeństwa w zakładzie 

gastronomicznym. Student powinien poznać funkcjonowanie działów pomocniczych i 

usługowych zakładu gastronomicznego, m.in.: gospodarkę wodno-ściekową , urządzenia 

chłodnicze, transport wewnętrzny w zakładzie. Student powinien również posiadać 

wiedzę w zakresie zasad planowania produkcji, analizy kosztów produkcji, struktury 

zatrudnienia, analizy zdolności produkcyjnych oraz inwestycji.  

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Ogólna technologia żywności, Towaroznawstwo żywności 

Założenia wstępne: 
Student posiada wiedzę w zakresie ogólnej technologii żywności oraz w zakresie 

towaroznawstwa żywności. 

Efekty kształcenia: 

01 – student potrafi opisać strukturę 

zakładu i organizację procesu 

produkcji, 

02 – student zna charakterystykę, 

warunki magazynowania oraz metody 

kontroli jakości surowców 

wykorzystywanych w zakładzie, 

03 – student zna podstawowe procesy 

technologiczne stosowane w produkcji 

głównych asortymentów produktów, 

metody kontroli ich jakości oraz 

warunki magazynowania, 

04 – student zna wyposażenie maszynowe linii 

produkcyjnych: budowę i zasady 

funkcjonowania maszyn i urządzeń, 

05 - student potrafi opisać działy pomocnicze i 

usługowe zakładu gastronomicznego i wymienić 

ich zadania. 

 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

1. dziennik studenckiej praktyki zawodowej prowadzony przez studenta, potwierdzony 

przez zakładowego opiekuna praktyk, 

2. pozytywna opinia zakładowego opiekuna praktyk na temat przebiegu praktyk, 

świadcząca o zrealizowaniu przez studenta celów praktyki, 

3. sprawozdanie z praktyki zawodowej (praca pisemna przygotowana w ramach własnej 

pracy studenta). 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Dziennik studenckiej praktyki zawodowej, opinia zakładowego opiekuna praktyk o 

przebiegu praktyki, sprawozdanie pisemne z praktyki. Potwierdzenie zaliczenia praktyki 

przez upoważnionego nauczyciela akademickiego WNoŻ. 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

Upoważniony nauczyciel akademicki Wydziału Nauk o Żywności dokonuje zaliczenia 

praktyki na podstawie: dokumentu poświadczającego odbycie praktyki w miejscu 

odpowiadającym kierunkowi studiów i w wymiarze zgodnym z programem studiów, 

pozytywnej opinii przedstawiciela zakładu pracy na temat realizacji praktyki, prawidłowo 

prowadzonego dziennika praktyki oraz samodzielnie przygotowanego i poprawnego 

merytorycznie sprawozdania z praktyk. 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Zakład gastronomiczny 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Wybrane instrukcje technologiczne 

2. Schematy organizacyjne i zarządzenia w zakładzie gastronomicznym 

3. Normy i przepisy laboratoryjne 

4. Wybrane instrukcje i dokumentacje aparatów i urządzeń 

5. Instrukcje BHP 

UWAGI: Praktyki zalicza się na oceny uogólnione (tj.: zaliczono (zal.), niezaliczono (nzal.)). 
 

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

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

 160 h 

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

nauczycieli akademickich: 
0 ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
4 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 potrafi opisać strukturę zakładu i organizację procesu produkcji K_W14 

02 zna charakterystykę, warunki magazynowania oraz metody 

kontroli jakości surowców wykorzystywanych w zakładzie 

K_W05, K_W11 

03 zna podstawowe procesy technologiczne stosowane w 

produkcji głównych asortymentów produktów, metody kontroli 

ich jakości oraz warunki magazynowania 

K_W05, K_W11, K_W12, K_U01, 

K_U07, K_S02, K_S03 

04 zna wyposażenie maszynowe linii produkcyjnych: budowę i 

zasady funkcjonowania maszyn i urządzeń 

K_W11, K_W12 

05 potrafi opisać działy pomocnicze i usługowe zakładu 

gastronomicznego i wymienić ich zadania 

K_W11, K_W12, K_U11 



Rok 

akademicki: 
2018/2019 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
Tow Ist 6.8.4 

 

Nazwa przedmiotu:   Praktyka zawodowa IV ECTS 4 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Professional practice IV 

Kierunek studiów:  Towaroznawstwo 

Koordynator przedmiotu:  
Koordynator ds. Praktyk 

Prowadzący zajęcia:  
Zakładowy opiekun praktyk, pracownicy Instytutu Nauk o Żywności 

Jednostka realizująca: 
Instytut Nauk o Żywności 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 

Wydział Technologii Żywności 

Status przedmiotu:  
a) przedmiot 

obligatoryjno-fakultatywny 
b) stopień I rok III 

c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem praktyki (Praktyka zawodowa IV) jest pogłębienie wiedzy teoretycznej zdobytej w 

toku studiów poprzez praktyczne przeszkolenie w zakresie towaroznawstwa produktów 

branży rolno-spożywczej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funkcjonowania 

przedsiębiorstwa świadczącego usługi na rzecz agrobiznesu (np. banku, Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego, lub innego). Zakłada się zapoznanie studenta z ogólną 

charakterystyką zakładu świadczącego usługi na rzecz agrobiznesu, formą organizacyjno-

prawną, rodzajem świadczonych usług, strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, 

zadaniami realizowanymi w poszczególnych działach przedsiębiorstwa, obiegiem 

dokumentów oraz zarządzaniem. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

Praktyka jest realizowana w przedsiębiorstwie świadczącym usługi na rzecz agrobiznesu 

w wymiarze 160 h. 

Metody dydaktyczne: - 

Pełny opis przedmiotu: 

W rezultacie odbytej praktyki student powinien poznać warunki pracy w zakładzie pracy 

świadczącym usługi na rzecz agrobiznesu. W trakcie praktyki student powinien zapoznać 

się z: ogólną charakterystyką zakładu: lokalizacją, formą organizacyjno-prawną, rodzajem 

świadczonych usług, liczbą i strukturą obsługiwanych klientów, liczbą i struktura 

zatrudnienia. Student powinien poznać zadania realizowane w poszczególnych działach 

przedsiębiorstwa, powinien zapoznać się również ze sposobami obsługi klienta 

(formalnymi oraz nieformalnymi). Student powinien zapoznać się również z zarządzaniem 

w zakładzie, planami zarówno przedsiębiorstwa jako całości, jak i poszczególnych 

działów oraz sposobem kontrolowania realizacji planów w poszczególnych działach.  

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Towaroznawstwo żywności, Podstawy zarządzania 

Założenia wstępne: Student posiada wiedzę w zakresie towaroznawstwa żywności i podstaw zarządzania. 

Efekty kształcenia: 

01 – student zna strukturę zakładu 

świadczącego usługi na rzecz 

agrobiznesu oraz jego formę 

organizacyjno-prawną, 

02 – student zna rodzaj świadczonych 

usług przez przedsiębiorstwo oraz 

zadania i specyfikę działalności 

poszczególnych działów 

przedsiębiorstwa,  

 

03 – student zna formalne i nieformalne sposoby 

obsługi klienta przedsiębiorstwa oraz rodzaje i 

obieg dokumentów, 

04 – student zna problematykę zarządzania w 

zakładzie oraz sposoby kontrolowania realizacji 

planów w poszczególnych działach 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

1. dziennik studenckiej praktyki zawodowej prowadzony przez studenta, potwierdzony 

przez zakładowego opiekuna praktyk, 

2. pozytywna opinia zakładowego opiekuna praktyk na temat przebiegu praktyk, 

świadcząca o zrealizowaniu przez studenta celów praktyki, 

3. sprawozdanie z praktyki zawodowej (praca pisemna przygotowana w ramach własnej 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

pracy studenta). 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Dziennik studenckiej praktyki zawodowej, opinia zakładowego opiekuna praktyk o 

przebiegu praktyki, sprawozdanie pisemne z praktyki. Potwierdzenie zaliczenia praktyki 

przez upoważnionego nauczyciela akademickiego WNoŻ. 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

Upoważniony nauczyciel akademicki Wydziału Nauk o Żywności dokonuje zaliczenia 

praktyki na podstawie: dokumentu poświadczającego odbycie praktyki w miejscu 

odpowiadającym kierunkowi studiów i w wymiarze zgodnym z programem studiów, 

pozytywnej opinii przedstawiciela zakładu pracy na temat realizacji praktyki, prawidłowo 

prowadzonego dziennika praktyki oraz samodzielnie przygotowanego i poprawnego 

merytorycznie sprawozdania z praktyk. 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Przedsiębiorstwo świadczące usługi na rzecz biogospodarki 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: Różna – w zależności od rodzaju i specyfiki działalności przedsiębiorstwa ( m.in. 

schematy organizacyjne i zarządzenia w zakładzie, wytyczne obiegu dokumentów) 

UWAGI: Praktyki zalicza się na oceny uogólnione (tj.: zaliczono (zal.), niezaliczono (nzal.)). 
 

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

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

 160 h 

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

nauczycieli akademickich: 
0 ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
4 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 student zna strukturę zakładu świadczącego usługi na rzecz 

agrobiznesu oraz jego formę organizacyjno-prawną 

K_W05, K_W06, K_W14 

02 student zna rodzaj świadczonych usług przez przedsiębiorstwo 

oraz zadania i specyfikę działalności poszczególnych działów 

przedsiębiorstwa 

K_W05, K_W06, K_W14, K_U11 

03 Student zna formalne i nieformalne sposoby obsługi klienta 

przedsiębiorstwa oraz rodzaje i obieg dokumentów 

K_W04, K_W05, K_U03, K_U04, 

K_S03 

04 student zna problematykę zarządzania w zakładzie oraz 

sposoby kontrolowania realizacji planów w poszczególnych 

działach 

K_W14, K_U07 


