
 

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI 

I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA W KATEGORIACH WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE 

SPOŁECZNE; ODNIESIENIE EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W 

OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK ROLNICZYCH, LEŚNYCH I 

WETERYNARYJNYCH DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA O PROFILU 

OGÓLNOAKADEMICKIM  
 

Objaśnienie oznaczeń:  

K (przed podkreślnikiem) – kierunkowy efekt kształcenia,  

W – kategoria wiedzy  

U – kategoria umiejętności 

K(po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych,  

R2A – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych dla studiów drugiego 

stopnia o profilu ogólnoakademickim 

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia 

 

Kierunek studiów: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA 

Obszar do którego kierunek 

został przyporządkowany  
nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 

Poziom kształcenia: drugi stopień 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

   

   

Symbol 

efektu 
Kierunkowe efekty kształcenia: 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

 Wiedza  

K_W01 

ma pogłębioną wiedzę z zakresu chemii, matematyki, biologii, fizyki i nauk 

pokrewnych niezbędną do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w 

technologii żywności i żywieniu człowieka 

R2A_W01 

K_W02 

wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii i narzędzi w 

zakresie korzystania i kształtowania potencjału przyrody w celu doskonalenia 

jakości i bezpieczeństwa żywności oraz żywienia człowieka 

R2A_W05 

K_W03 
ma pogłębioną wiedzę na temat chemicznych, biologicznych i fizycznych 

właściwości surowców, półproduktów i produktów roślinnych i zwierzęcych 
R2A_W03 

K_W04 
wykazuje znajomość zaawansowanych technologii produkcji żywności i żywienia 

człowieka 
R2A_W05 

K_W05 

ma pogłębioną wiedzę na temat procesów mikrobiologicznych, biochemicznych, 

chemicznych i fizycznych zachodzących w produkcji żywności i żywieniu 

człowieka 

R2A_W03 

R2A_W04 

K_W06 
ma rozszerzoną wiedzę z zakresu operacji i procesów jednostkowych oraz technik 

kontroli parametrów stosowanych w produkcji żywności 

R2A_W05 

R2A_W03 

K_W07 

ma rozszerzoną wiedzę na temat metod i technik analizy chemicznej, 

fizykochemicznej, biologicznej, fizycznej i sensorycznej surowców, półproduktów i 

produktów żywnościowych 

R2A_W03 

R2A_W05 

K_W08 
zna budowę i zasady funkcjonowania maszyn, urządzeń i aparatów wchodzących w 

skład linii produkcyjnych produkcji żywności 
R2A_W05 

K_W09 
ma rozszerzoną wiedzę na temat identyfikowania zagrożeń, zasad kontroli i 

zarządzania jakością i bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym i żywieniu  

R2A_W05 

R2A_W06 

R2A_W08 

K_W10 
zna zasady technologicznego projektowania linii produkcyjnych zakładów 

przemysłu spożywczego oraz ich właściwej lokalizacji i wpływu na środowisko 

R2A_W05 

R2A_W06 

R2A_W09 

K_W11 
ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną ispołeczną niezbędną w zakresie 

produkcji żywności 
R2A_W02 

K_W12 

ma wiedzę w zakresie funkcjonowania organizmów gospodarczych, ich zarządzania, 

nadzoru i kontroli oraz zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości 

R2A_W09 

K_W13 
ma rozszerzoną wiedzę w zakresie ekologii i odnowy środowiska w aspekcie 

produkcji żywności i żywienia człowieka 
R2A_W06 



 

K_W14 

ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zasad zrównoważonego rozwoju, ochrony 

środowiska, organizacji systemów ekologicznych i ich wpływu na jakość i 

bezpieczeństwo żywności oraz bezpieczeństwo żywnościowe 

R2A_W06 

R2A_W07 

K_W15 
zna podstawowe metody statystyczne i narzędzia informatyczne do analizy i oceny 

zjawisk i procesów zachodzących w produkcji żywności i żywieniu człowieka 
R2A_W05 

K_W16 

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady związane z ochroną własności 

przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności 

intelektualnej 

R2A_W08 

K_W17 zna polską i angielską terminologię w obszarze gospodarki żywnościowej R2A_W02 

 Umiejętności  

K_U01 

potrafi samodzielnie zaplanować i wykonać pomiary wyznaczyć wartości oraz 

dokonać oceny dokładności pomiarów w odniesieniu do wielkości biologicznych, 

chemicznych i fizycznych związanych z procesami produkcji żywności 

R2A_U01 

R2A_U04 

R2A_U05 

K_U02 

przeprowadza operacje i procesy jednostkowe, potrafi je dobrać, ocenić i 

zaproponować rozwiązania alternatywne, uwzględniające doskonalenie jakości, 

bezpieczeństwo żywności oraz efektywność procesu technologicznego 

R2A_U04 

R2A_U06 

R2A_U07 

K_U03 

samodzielnie stosuje metody eksperymentalne, matematyczno-statystyczne oraz 

informatyczne do opisu i analizy zjawisk zachodzących w procesach 

technologicznych produkcji żywności i żywienia człowieka oraz posiada 

umiejętności samodzielnej interpretacji uzyskanych danych empirycznych i 

wyciągania wniosków 

R2A_U03 

R2A_U04 

K_U04 

posiada pogłębioną umiejętność identyfikowania zagrożeń biologicznych, 

chemicznych i fizycznych oraz źródeł ich pochodzenia środowiskowego lub 

przemysłowego 

R2A_U04 

R2A_U06 

K_U05 

umie samodzielnie przygotować opracowanie dotyczące technologii żywności i 

żywienia człowieka oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywności w oparciu o 

udokumentowane źródła 

R2A_U04 

R2A_U05 

K_U06 

posiada pogłębioną umiejętność praktycznego wykorzystywania wiedzy w zakresie 

przetwarzania, utrwalania, przechowywania i przygotowania do spożycia żywności 

oraz potrafi powiązać ze sobą i zaprezentować zdobyte umiejętności  

R2A_U02 

R2A_U08 

R2A_U09 

K_U07 
posiada pogłębioną umiejętność syntezy i analizy problemów zawodowych, w tym 

ekonomicznych związanych z doskonaleniem podejmowanych działań inżynierskich 
R2A_U07 

K_U08 

potrafi samodzielnie ocenić i zaplanować gospodarkę odpadową, wodną i ściekową, 

uwzględniając zintegrowane zarządzanie środowiskiem i kryteria zrównoważonego 

rozwoju 

R2A_U05 

R2A_U06 

K_U09 

posiada pogłębioną umiejętność komunikowania się w obszarze problemowym 

technologii żywności i żywienia człowieka, w języku polskim i angielskim na 

poziomie B2+ 

R2A_U08 

R2A_U09 

R2A_U10 

 Kompetencje społeczne  

K_K01 

rozumie znaczenie społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za 

produkcję bezpiecznej i stabilnej jakościowo żywności w odniesieniu do 

konsumenta i dobrostanu środowiska naturalnego 

R2A_K05 

R2A_K06 

K_K02 
potrafi identyfikować problemy zawodowe, odpowiednio określić priorytety służące 

działalności szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej 

R2A_K03 

R2A_K04 

K_K03 
ma świadomość konieczności ciągłego uczenia się i podnoszenia umiejętności 

zawodowych oraz osobistych, a także działania w sposób przedsiębiorczy 

R2A_K01 

R2A_K07 

R2A_K08 

K_K04 potrafi pracować samodzielnie i rozwiązywać problemy zawodowe R2A_K03 

K_K05 
potrafi współdziałać, inspirować i pracować w zespole przyjmując w nim różne 

funkcje  
R2A_K02 

K_K06 
rozumie wagę zapewniania odpowiednich warunków pracy w przetwarzaniu i 

obrocie żywnością oraz przestrzegania zasad higieny pracy 
R2A_K08 

 
 


