
 

Nazwa zajęć:  Statystyka stosowana
 

ECTS 3 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Applied statistics 

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka  

  

Język wykładowy:  Poziom studiów: II 

Forma 
studiów:  

X stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
X podstawowe 

 kierunkowe 

X obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 X semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TZ2-S-02Z-09 

 

Koordynator zajęć: dr Krzysztof Ukalski 

Prowadzący zajęcia: Pracownicy Katedry Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa Instytutu Nauk Leśnych 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk Leśnych 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

 
Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi metodami planowania technologicznych doświadczeń 
czynnikowych wraz z ilustracją przydatnych metod analizy w ten sposób uzyskiwanych danych statystycznych. Natomiast 
celem zajęć laboratoryjnych będzie doskonalenie samodzielnego i swobodnego wykorzystania wybranych programów 
komputerowych w planowaniu i stosowaniu metod opracowywania wyników badań. 
Tematyka wykładów:  
Powtórzenie i uzupełnienie podstawowych wiadomości z zakresu analizy korelacji, badania niezależności cech ilościowych 
i jakościowych (tablica kontyngencji) oraz badania zgodności rozkładu empirycznego z teoretycznym. Technologiczne 
doświadczenia czynnikowe w układzie całkowicie losowym i układzie losowanych bloków (metoda analizy wariancji). 
Pojęcie współdziałania dwóch czynników oraz interpretacja interakcji. Wielokrotne porównania średnich obiektowych – 
grupy jednorodne. Analiza regresji liniowej w badaniach zależności przyczyna – skutek. Regresja krzywoliniowa 
sprowadzająca się do modelu regresji liniowej. Regresja liniowa wielokrotna w analizowaniu zależności przyczynowo-
skutkowych. Regresja wielomianowa. Analiza skupień jako metoda grupowania obiektów opisywanych przez wiele cech. 
Analiza czynnikowa jako metoda grupowania cech dla populacji wielocechowych. 
Tematyka ćwiczeń:  
Powtórzenie i uzupełnienie podstawowych wiadomości z zakresu badania zależności i niezależności cech ilościowych, 
niezależności cech jakościowych – tablica kontyngencji. Analiza korelacji i analiza regresji liniowej w badaniach zależności 
przyczyna – skutek. Regresja krzywoliniowa sprowadzająca się do modelu regresji liniowej. Regresja liniowa wielokrotna w 
analizowaniu zależności przyczynowo-skutkowych. Regresja wielomianowa, statystyki opisowej i statystyki matematycznej. 
Technologiczne doświadczenia czynnikowe w układzie całkowicie losowym i układzie losowanych bloków. Planowanie 
doświadczeń oraz analiza wyników – wnioskowanie statystyczne (metoda analizy wariancji). Grupy jednorodne obiektów. 
Analiza skupień jako metoda grupowania obiektów opisywanych przez wiele cech. Analiza czynnikowa jako metoda 
grupowania cech dla populacji wielocechowych. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin ................................15  
C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin .......  
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin .......15 
PC - ćwiczenia projektowe, liczba godzin .......  
TC - ćwiczenia terenowe, liczba godzin .......  
ZP - praktyki zawodowe, liczba godzin .......  

Metody dydaktyczne: Wykład, dyskusja, formułowanie i rozwiązywanie problemu 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Umiejętność obsługi komputera oraz podstaw techniki korzystania z programów/pakietów komputerowych. Znajomość 
pojęć i terminów matematycznych oraz statystycznych wynikających z realizacji programu przedmiotu matematyka w 
szkołach średnich oraz na studiach pierwszego stopnia 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1  Posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą 
podstaw zaawansowanych metod 
statystycznych stosowanych do analizy 
danych związanych z przetwarzaniem, 
zabezpieczaniem, przechowywaniem 
i badaniem żywności 

Umiejętności: 
U1 Posiada umiejętności  
formułowania hipotez statystycznych 
związanych z problemami badawczymi 
z zakresu nauk o żywności, doboru 
metod oraz testów statystycznych 
odpowiednich do ich weryfikacji oraz 
wyciągania wniosków z nich 
wynikających 

Kompetencje: 
K1 Jest gotów do uznawania 
znaczenia wiedzy w życiu 
zawodowym, jej zastosowania przy 
prowadzeniu działalności 
zawodowej w sposób etyczny 
i odpowiedzialny społecznie 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

W1, K1 - test wielokrotnego wyboru z treści realizowanego wykładu 
U1- pisemny sprawdzian na ćwiczeniach przy użyciu programu statystycznego i arkusza kalkulacyjnego 



 

 

  

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

1. arkusz egzaminacyjny z wynikiem egzaminu  (w postaci elektronicznej) 
2. pisemne prace zaliczeniowe z ćwiczeń 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

1. test egzaminacyjny z treści realizowanego wykładu (waga 50%) - zaliczenie testu wymaga uzyskania 45% punktów 
2. pisemny sprawdzian na zajęciach ćwiczeniowych (waga 50%) - zaliczenie wymaga uzyskania 50% punktów  

Miejsce realizacji zajęć: sala wykładowa; laboratorium komputerowe 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1. Statystyki podstawowe. Tom 2. Modele liniowe 
i nieliniowe. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. 2006. StatSoft. 
2. E. Gatnar, M. Walesiak. Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011. 
3. M. Walesiak, E. Gatnar. Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. PWN, Warszawa 2009. 
4 Z. Gawęcki, W. Wagner. Metody statystyki matematycznej w technologii żywności. PWN, Warszawa 1984. 
5. J. Łomnicki. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN, Warszawa 2013 i wcześniejsze. 
6. W. Mądry. Doświadczalnictwo. Doświadczenia czynnikowe. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa 2003. 
Uzupełniająca: 
7. W. Olech, M. Wieczorek – Zastosowanie metod statystyki w doświadczalnictwie zootechnicznym. Wydawnictwo SGGW, 2002. 
8. A. R. Wójcik, Z. Laudański. Planowanie i wnioskowanie statystyczne w doświadczalnictwie. PWN, Warszawa 1989 
9. P. Biecek. Analiza danych z programem R. PWN, Warszawa 2011. 

UWAGI 

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



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu: 

 

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

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*) 

Wiedza – W1 Posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą podstaw zaawansowanych 
metod statystycznych stosowanych do analizy danych związanych 
z przetwarzaniem, zabezpieczaniem, przechowywaniem 
i badaniem żywności 

TZ2_KW03, TZ2_KW04 2 

Umiejętności – U1 Posiada umiejętności  formułowania hipotez statystycznych 
związanych z problemami badawczymi z zakresu nauk o żywności, 
doboru metod oraz testów statystycznych odpowiednich do ich 
weryfikacji oraz wyciągania wniosków z nich wynikających 

TZ2_KU03, TZ2_KU04, TZ2_KU05 3 

Kompetencje – K1 Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w życiu zawodowym, 
jej zastosowania przy prowadzeniu działalności zawodowej w 
sposób etyczny i odpowiedzialny społecznie 

TZ2_KK01, TZ2_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:
 

80 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,5 ECTS 



 

 

 

  

Nazwa zajęć:  Prawo autorskie i ochrona patentowa ECTS 1 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Copyright and patent protection   

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia żywności i żywienie 

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów: II stopień 

Forma 
studiów:  

X stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
X podstawowe 

 kierunkowe 

X obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 X semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TZ2-S-02Z-10 

 

Koordynator zajęć: dr hab. inż. Aneta Cegiełka 

Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. Aneta Cegiełka 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Wynalazki biotechnologiczne – wynalazek biotechnologiczny a odkrycie, przesłanki zdolności patentowej wynalazku 
biotechnologicznego, zakazy patentowania, zakres ochrony patentowej wynalazków biotechnologicznych; pojęcie 
dodatkowego prawa ochronnego; własność intelektualna w rolnictwie – ochrona odmian roślin oraz oznaczeń 
geograficznych; prawo konkurencji – prawna ochrona konkurencji i konsumenta, pojęcie nieuczciwej konkurencji oraz 
nieuczciwych praktyk rynkowych 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin 10  
C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin 0  
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin ....... 
PC - ćwiczenia projektowe, liczba godzin .......  
TC - ćwiczenia terenowe, liczba godzin .......  
ZP - praktyki zawodowe, liczba godzin .......  

Metody dydaktyczne: wykład 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

podstawowa wiedza z zakresu ochrony własności intelektualnej i ekonomii 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 - student zna i rozumie rolę własności 
intelektualnej jako instrumentu rozwoju 
gospodarczego (w tym rolnictwa i 
biotechnologii) i społecznego kraju oraz zna 
przesłanki jej ochrony 

Umiejętności: 
U1 -  student potrafi poszukiwać 
źródeł prawnych ochrony 
przedmiotów własności intelektualnej 
w rolnictwie oraz planować działalność 
gospodarczą zgodnie z zasadami 
uczciwej konkurencji 

Kompetencje: 
K1 – student jest gotów do 
prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz pracy zawodowej 
w sposób odpowiedzialny 
społecznie, uwzględniający zasady 
ochrony dóbr własności 
przemysłowej oraz uczciwej 
konkurencji 

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. H. Żakowska-Henzler: Wynalazek biotechnologiczny. Przedmiot patentu. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006. 
2. M. du Vall: Prawo patentowe. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, 2008. 
3. E. Nowińska, M. du Vall: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Wyd. 5., Wydawnictwo Lewis Nexis, Warszawa, 2010. 
4. Aktualne teksty ustaw: ustawa – Prawo własności przemysłowej, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o ochronie prawnej odmian roślin 

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 rolę własności intelektualnej jako 

instrumentu rozwoju gospodarczego (w tym rolnictwa i 

biotechnologii) i społecznego kraju oraz zna przesłanki jej ochrony 

TZ2_KW05 1 

Umiejętności – U1 student potrafi poszukiwać źródeł prawnych ochrony 

przedmiotów własności intelektualnej w rolnictwie oraz planować 

działalność gospodarczą zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji  

TZ2_KU02 1 

Kompetencje – K1 student jest gotów do prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

pracy zawodowej w sposób odpowiedzialny społecznie, 

uwzględniający zasady ochrony dóbr własności przemysłowej oraz 

uczciwej konkurencji 

TZ2_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:
 

25 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
0,75 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Indywidualna przedsiębiorczość
 

ECTS 1 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Personal entrepreneurship 

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (WNoŻ) 

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów: II stopień 

Forma 
studiów:  

X stacjonarne 
niestacjonarne 

Status zajęć: 
X podstawowe 

  kierunkowe 

X obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2   semestr  zimowy 

X semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TZ2-S-02Z-11 

 

Koordynator zajęć: Dr inż. Tadeusz Filipiak 

Prowadzący zajęcia: Dr inż. Tadeusz Filipiak 

Jednostka realizująca: Instytut Ekonomii i Finansów 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem przedmiotu jest przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu przedsiębiorczości. Cele szczegółowe 
przedmiotu obejmują również: określenie przyczyn podejmowania działalności gospodarczej, opanowanie umiejętności z 
zakresu planowania, kreowanie działalności rozwojowej przedsiębiorstwa (inwestycji) oraz umiejętność analizy otoczenia i 
korzystania ze środków finansowych oferowanych przez UE oraz inne instytucje. 
Tematyka wykładów:  
Przedsiębiorczość - podstawowe pojęcia, definicje. Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć. Podejmowanie 
działalności gospodarczej (Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy, Urząd Skarbowy, Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych – niezbędne zgłoszenia i dokumenty). Podział przedsiębiorstw ze względu na formę prawną oraz 
rodzaj działalności. Finanse przedsiębiorstwa, formy finansowania działalności gospodarczej. Wsparcie Unii Europejskiej dla 
małych i średnich przedsiębiorstw. Finansowanie działalności gospodarczej, środki własne, obce, środki ze źródeł 
publicznych, fundusz pożyczkowe, fundusze UE, fundusze VC (Venture Capital), aniołowie biznesu, itp. Wybór formy 
opodatkowania, opodatkowanie działalności gospodarczej, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy 
od osób prawnych, podatek VAT. System finansowo-księgowy nowo powstałych firm. Podstawowe zasady planowania i 
przygotowywania planów biznesowych, w tym biznesplanów. Zespół założycielski, kadry, wynagrodzenie właściciela a 
pracownika firmy, kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Leasing - pojęcie, rodzaje, cywilnoprawne uregulowania transakcji 
leasingowych, zalety leasingu, porównanie oferty leasingowej i kredytu bankowego. Faktoring (pojęcie, rodzaje, dostępność 
dla przedsiębiorców). Franchising (pojęcie, zalety i wady, dostępność dla przedsiębiorców).Jak zaistnieć na rynku? 
Wprowadzenie nazwy, firmy na rynek, ochrona prawna nazwy firmy, wejście na rynek, nawiązanie kontaktów biznesowych, 
promocja nowego biznesu.Przedsiębiorczość międzynarodowa. Firma w UE. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin  10 h 
C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin .......  
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin ....... 
PC - ćwiczenia projektowe, liczba godzin .......  
TC - ćwiczenia terenowe, liczba godzin .......  
ZP - praktyki zawodowe, liczba godzin .......  

Metody dydaktyczne: Wykład z użyciem pomocy audiowizualnych 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Podstawowe informacje z makro- i mikroekonomii 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 - w pogłębionym stopniu ekonomiczne, 
prawne, etyczne, społeczne, ekologiczne i 
inne uwarunkowania prowadzenia 
działalności związanej z pozyskiwaniem, 
przetwarzaniem i dystrybucją żywności, w 
tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 
ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego; 
W2 -  w pogłębionym stopniu zasady 
tworzenia i zarządzania różnymi formami 
indywidualnej przedsiębiorczości z zakresu 
gospodarki żywnościowej; 
… 

Umiejętności: 
U1 - umiejętnie dobierać źródła 
informacji, dokonywać syntezy 
uzyskanych danych i wyciągać wnioski, 
postrzegać różne uwarunkowania 
zagadnień zawodowych, w tym 
technologiczne, etyczne, ekonomiczne 
i ekologiczne; 
U2- dokonywać krytycznej analizy 
istniejących rozwiązań, identyfikować 
problemy i nowe perspektywy 
właściwe dla działalności zawodowej i 
w sposób innowacyjny poszukiwać ich 
rozwiązań lub sposobów realizacji z 
zastosowaniem nowoczesnych 
narzędzi, w tym eksperymentów, 
symulacji komputerowych i 
zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych; 
U3 -  organizować pracę zespołu, 
podejmować w zespole różne role i 
współdziałać z innymi jego członkami; 
U4 -  samodzielnie planować dalszy 

Kompetencje: 
K1 -  uznawania znaczenia wiedzy w 
życiu zawodowym, jej krytycznej 
analizy oraz poszukiwania źródeł 
wśród ekspertów; 
K2- prowadzenia działalności 
zawodowej w sposób 
odpowiedzialny społecznie, 
przedsiębiorczy, etyczny i zgodny z 
interesem publicznym, a także 
rozwijania dorobku zawodowego i 
podtrzymywania etosu zawodu. 
… 



 

 

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 w pogłębionym stopniu ekonomiczne, prawne, 
etyczne, społeczne, ekologiczne i inne uwarunkowania 
prowadzenia działalności związanej z pozyskiwaniem, 
przetwarzaniem i dystrybucją żywności, w tym podstawowe 
pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego 

TZ2_KW05 2 

Wiedza – W2  

 

Student zna w pogłębionym stopniu zasady tworzenia i 
zarządzania różnymi formami indywidualnej przedsiębiorczości z 
zakresu gospodarki żywnościowej 

TZ2_KW06 2 

Umiejętności – U1 

 

Student potrafi umiejętnie dobierać źródła informacji, dokonywać 
syntezy uzyskanych danych i wyciągać wnioski, postrzegać różne 
uwarunkowania zagadnień zawodowych, w tym technologiczne, 
etyczne, ekonomiczne i ekologiczne 

TZ2_KU02 2 

Umiejętności – U2 

 

Student potrafi dokonywać krytycznej analizy istniejących 
rozwiązań, identyfikować problemy i nowe perspektywy właściwe 
dla działalności zawodowej i w sposób innowacyjny poszukiwać ich 
rozwiązań lub sposobów realizacji z zastosowaniem nowoczesnych 
narzędzi, w tym eksperymentów, symulacji komputerowych i 
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych 

TZ2_KU05 2 

Umiejętności – U3 

 

Student potrafi organizować pracę zespołu, podejmować w 
zespole różne role i współdziałać z innymi jego członkami 

TZ2_KU07 2 

Umiejętności – U4 

 

Student potrafi samodzielnie planować dalszy rozwój zawodowy i 
ukierunkowywać innych w tym zakresie 

TZ2_KU08 2 

rozwój zawodowy i ukierunkowywać 
innych w tym zakresie. 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Efekty W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2 - egzamin pisemny - test 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Egzamin pisemny 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: Ocena z egzaminu pisemnego - 100% 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Cieślik J. 2006. Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa. 
2. Cieślik J., 2014: Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa. 
3. Zadura-Lichota P. (red.), 2015: Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce, Wydawnictwo PARP, Warszawa. 
4. Zadura-Lichota P. (red.), 2013: Świt innowacyjnego społeczeństwa, Wydawnictwo PARP, Warszawa. 
5. Markowski W., 2014: ABC small business’u. Wydawnictwo Marcus, Łódź. 
6.  Panfil M. [red], 2008: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa – studia przypadków. Difin 
 

UWAGI 

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

25 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
0,75 ECTS 



Kompetencje – K1 

 

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w życiu 
zawodowym, jej krytycznej analizy oraz poszukiwania źródeł wśród 
ekspertów 

TZ2_KK01 2 

Kompetencje – K2 

 

Student jest gotów do prowadzenia działalności zawodowej w 
sposób odpowiedzialny społecznie, przedsiębiorczy, etyczny i 
zgodny z interesem publicznym, a także rozwijania dorobku 
zawodowego i podtrzymywania etosu zawodu 

TZ2_KK02 2 

 

*) 

3 – zaawansowany i szczegółowy,  

2 – znaczący, 

1 – podstawowy, 

  



 

 
 
  

Nazwa zajęć:  Systemy bezpieczeństwa żywności w praktyce
 

ECTS 1 

Nazwa zajęć w j. angielskim: The practice of food safety assurance 

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów: II stopień 

Forma 
studiów:  

X stacjonarne 

 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

X kierunkowe 
X obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: …2…….. X semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TZ2-S-02Z-13 

 

Koordynator zajęć: dr Iwona Kowalczyk 

Prowadzący zajęcia: dr Iwona Kowalczyk 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z międzynarodowymi standardami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i 
przedstawienie praktycznego wdrażania systemów bezpieczeństwa żywności. Przedmiot ma za zadanie ułatwienie 
zrozumienia oczekiwań rynku w stosunku do bezpiecznej żywności i interpretacji obowiązującego prawa żywnościowego w 
powiązaniu z wymaganiami globalnych norm  oraz zapoznanie słuchaczy ze sposobami rozwiązywania problemów w 
zakładach i dostosowywania ich do spełnienia wymagań  klientów. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin ...15....  
C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin .......  
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin ....... 
PC - ćwiczenia projektowe, liczba godzin …..  
TC - ćwiczenia terenowe, liczba godzin .......  
ZP - praktyki zawodowe, liczba godzin .......  

Metody dydaktyczne: Wykłady z dyskusją 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Podstawowa wiedza z zakresu ogólnej technologii żywności   
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1. Student rozumie problem 
bezpieczeństwa żywności również w 
aspekcie biznesowym. 
W2. Student rozumie i potrafi 
interpretować wymagania norm 
dotyczących bezpieczeństwa żywności. 
W3. Student posiada wiedzę wdrażania 
systemów bezpieczeństwa żywności  w 
zakładzie spożywczym. 

Umiejętności: 
U1. Student potrafi komunikować się w 
zakresie problematyki bezpieczeństwa 
żywności i wie gdzie szukać pomocy w 
razie napotkania trudności. 
 

Kompetencje: 
K1. Student posiada świadomość 
oraz rozumie potrzebę rozwoju w 
zakresie problematyki szeroko 
rozumianej gospodarki 
żywnościowej, rozumie również 
ciągłą potrzebę podnoszenia swoich 
kwalifikacji zawodowych. 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

W1, W2, W3,U1, K1 – pisemne zaliczenie materiału wykładowego 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Pytania i pisemne prace zaliczeniowe 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: Zaliczenie materiału wykładowego 

Miejsce realizacji zajęć: Sala wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Globalne Normy GFSI:  BRC, IFS, FSSC 22000, Wymagania sieci handlowych, Obowiązujące Rozporządzenia Prawne, Raporty z audytów. 

UWAGI 

inne godziny kontaktowe nieujęte w pensum (konsultacje, egzaminy............), liczba godzin…4 



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 rozumie problem bezpieczeństwa żywności również w aspekcie 
biznesowym 

TZ2_KW05 2 

Wiedza – W2 Student rozumie i potrafi interpretować wymagania norm dotyczących 
bezpieczeństwa żywności 

TZ2_KW05 2 

Wiedza – W3 Student posiada wiedzę wdrażania systemów bezpieczeństwa żywności  
w zakładzie spożywczym 

TZ2_KW05 2 

Umiejętności – U1 Student potrafi komunikować się w zakresie problematyki 
bezpieczeństwa żywności i wie gdzie szukać pomocy w razie napotkania 
trudności 

TZ2_KU02, TZ2_KU06 2 

Kompetencje – K1 Student posiada świadomość oraz rozumie potrzebę rozwoju w zakresie 
problematyki szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej, rozumie 
również ciągłą potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. 

TZ1_KK01, TZ1_KK02 2 

 
*) 

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

  

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć 
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 25 h 

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

0,75 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Technolog żywności a współczesny przemysł żywnościowy
 

ECTS 1 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Food technologist in modern food industry 

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: 2 X semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOZ-TZ2-S-02Z-14 

 

Koordynator zajęć: Dr hab. Kazimierz Dąbrowski 

Prowadzący zajęcia: Dr hab. Kazimierz Dąbrowski 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Dynamicznie zmieniający się przemysł żywnościowy, odpowiadając na potrzeby rynku i konsumenta, stawia przed 
specjalistami, w tym absolwentami Wydziału Nauk o Żywności, coraz większe wyzwania. 
Celem przedmiotu jest przybliżenie tych oczekiwań oraz przedstawienie możliwości lepszego przygotowania się do podjęcia 
zawodu 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
Wykład: liczba godzin 15; 
Ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 0; 

Metody dydaktyczne: Wykład 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Kierunkowe technologie żywności  

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 - Zna zakres obowiązków technologa 
żywności w zakładzie produkcyjnym i ma 
świadomość potrzeby ciągłego 
uzupełniania wiedzy i doskonalenia 
umiejętności zawodowych oraz nabywanie 
umiejętności miękkich m.in. zarządzanie 
projektami, praca w zespole, zdolność 
komunikacji 
W2 Zna przemysł żywnościowy, jego stan i 
znaczenie; rozumie potrzeby dostosowania 
działań przemysłu do bieżących oczekiwań 
konsumentów i rynku; zna zjawiska 
zachodzące podczas wytwarzania żywności;  
potrafi podejmować działania zmierzające 
do zapewnienia bezpieczeństwa i jakości 
produktu, optymalizacji kosztów produktu; 
rozumie potrzebę zrównoważonego 
wykorzystania zasobów w produkcji 
żywności 
W3 – Rozumie współczesne  potrzeby i 
perspektywiczne kierunki rozwoju 
nowoczesnych rozwiązań w produkcji 
żywności;  
Zna etapy i proces technologicznego 
opracowywania nowego produktu; rozumie 
znaczenie i koncepcję produktów o 
wartości dodanej 

Umiejętności: 
U1 – potrafi zgromadzić dane 
dotyczące rynku, surowców, 
produktów, technologii produkcji, 
zaplanować i przeprowadzić  próby 
technologiczne oraz zaproponować 
rozwiązania 
 

Kompetencje: 
K1 - jest gotów do ustawicznego 
doskonalenia wiedzy i umiejętności 
zawodowych 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

01-03 zaliczenie pisemne 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Pytania i pisemne prace zaliczeniowe 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

Zaliczenie pisemne - 100% 
Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie min 51% sumarycznej liczby punktów pisemnego sprawdzianu. Student, 
który uzyskał 51-60% otrzymuje ocenę 3,0; 61-70% ocenę 3,5; 71-80% ocenę 4,0; 81-90% ocenę 4,5; 91-100% ocenę 5,0. 



 

 

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 zakres obowiązków technologa żywności w zakładzie 

produkcyjnym i ma świadomość potrzeby ciągłego uzupełniania 

wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych oraz nabywanie 

umiejętności miękkich m.in. zarządzanie projektami, praca w 

zespole, zdolność komunikacji  

TZ_2KW02 2 

Wiedza – W2 Zna przemysł żywnościowy, jego stan i znaczenie; rozumie 
potrzeby dostosowania działań przemysłu do bieżących oczekiwań 
konsumentów i rynku; zna zjawiska zachodzące podczas 
wytwarzania żywności;  potrafi podejmować działania zmierzające 
do zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produktu, optymalizacji 
kosztów produktu; rozumie potrzebę zrównoważonego 
wykorzystania zasobów w produkcji żywności 

TZ2_KW03 

TZ2_KW04 

2 

Wiedza – W3 Rozumie współczesne potrzeby i perspektywiczne kierunki 

rozwoju nowoczesnych rozwiązań w produkcji żywności;  

Zna etapy i proces technologicznego opracowywania nowego 

produktu; rozumie znaczenie i koncepcję produktów o wartości 

dodanej 

TZ2_KW04 2 

Umiejętności – U1 Potrafi zgromadzić dane dotyczące rynku, surowców, produktów, 

technologii produkcji, zaplanować i przeprowadzić próby 

technologiczne oraz zaproponować rozwiązania 

TZ2_KU02 

TZ2_KU03 

2 

Umiejętności – U2    

    

Kompetencje – K1 Jest gotów do ustawicznego doskonalenia wiedzy i umiejętności 

zawodowych 

TZ2_KK01 2 

Kompetencje – K2    

 

*) 

3 – zaawansowany i szczegółowy,  

2 – znaczący, 

1 – podstawowy, 

 

  

Miejsce realizacji zajęć: Sala wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Czasopisma branżowe z ostatnich 5 lat (m.in. Przemysł Spożywczy, Food Technology), publikacje Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
2. Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A.: Ogólna technologia żywności WNT, Warszawa 2004 
3. Rutkowski A., Gwiazda S., Dabrowski K.: Kompendium dodatków do żywności. Hortimex, Konin 2003 
4. Earle M., Earle R., Anderson A.: Opracowanie produktów spożywczych. WNT, Warszawa 2007 

UWAGI:  
Inne godziny kontaktowe nie ujęte w pensum (konsultacje, egzamin) – 6h  
 

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: 
25 h 

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

innych osób prowadzących zajęcia: 
0,75 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Inżynieria układów wielofazowych ECTS 3 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Engineering of multiphase systems 

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia Żywności i Żywienia Człowieka 

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów: II 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-TZ2-S-02Z-15-01 

 

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 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami inżynierii układów wielofazowych występujących w 
technologii żywności, tj. dwufazowych układów ciecz-ciecz, ciecz-ciało stałe, ciecz-gaz oraz trójfazowych ciecz-ciało stałe-
gaz. Omówione zostaną zagadnienia związane z wytwarzaniem takich układów wielofazowych, kształtowaniem ich 
właściwości fizyko-chemicznych, metodami badania ich właściwości oraz ich stabilnością podczas przechowywania. 
Stabilność żywności. Tematyka wykładów: Układy emulsyjne w żywności. Piany w technologii żywności 
Układy koloidalne w technologii żywności. Lody jako układy wielofazowe. Pieczywo jako układ wielofazowy. Powlekanie 
żywności. Aglomerowanie w technologii żywności. Rozdzielanie układów wielofazowych. Tematyka ćwiczeń: Stabilność 
żywności. Aglomerowanie żywności sproszkowanej. Rozdzielanie układów wielofazowych. Badanie procesu powlekania 
żywności. Układy stabilizujące w produkcji lodów. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
W – wykład,  liczba godzin .30h......  
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin .15h...... 
  

Metody dydaktyczne: 
Wykład, eksperyment, dyskusja, rozwiązywanie problemu, 
analiza i interpretacja uzyskanych wyników 
 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

brak 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1. Zna sposoby i urządzenia stosowane 
do wytwarzania i rozdzielania układów 
wielofazowych w technologii żywności, 
rozumie procesy chemiczne i fizyczne 
zachodzące w tego typu układach podczas 
ich wytwarzania, przechowywania i 
rozdzielania  
W2. Zna i rozumie rolę składników oraz faz 
układów wielofazowych w kształtowaniu 
ich właściwości fizycznych i stabilności … 

Umiejętności: 
U1. Potrafi oznaczyć parametry 
chemiczne i fizyczne decydujące o 
właściwościach fizycznych i stabilności 
układów wielofazowych w żywności  
U2. Potrafi analizować i interpretować 
uzyskane wyniki pomiarów oraz 
formułować wnioski  
U3. Potrafi pracować w zespole 

Kompetencje: 
… 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

1. Kolokwium przed rozpoczęciem ćwiczeń – efekt W1 i W2 
2. Ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć – efekt U1, U2, U3 
3. Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych (ze zwracaniem szczególnej uwagi na analizę i interpretację otrzymywanych 

wyników oraz umiejętność formułowania wniosków) – efekt U1, U2, U3 
Pisemne zaliczenie (egzamin) treści materiału wykładowego – efekt W1, W2  

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Sprawozdania w formie pisemnej z oceną, treść pytań zaliczeniowych z oceną. 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

Pisemne sprawozdania z części eksperymentalnej wykonywane podczas ćwiczeń Pisemne zaliczenie treści materiału 
wykładowego. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią oceną z ćwiczeń i egzaminu.  

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

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego, (prac. zbior. pod red. Piotra P. Lewickiego), WNT Warszawa 2014. 

2. Stauffer C.E.: Emulgatory. WNT. Warszawa 2001. 

3. Handbook of multiphase systems (ed. Hetsroni G). McGraw-Hill Book Company, New York 1982. 

4. Koch R., Noworyta A. . Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej. WNT, Warszawa 1998 

5. Schramm L.L.: Emulsions, Foams, and Suspensions. Fundamentals and Applications. Wiley-VCH. Weinheim 2006. 

6. Weaire D., Hutzler S.: The Physics of Foam, Clarendon Press, Oxford 1999. 
oraz publikacje oryginalne dostępne on-line w zasobach cyfrowych Biblioteki SGGW 



 

 

 

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 metody i urządzenia stosowane do wytwarzania i rozdzielania 
układów wielofazowych w technologii żywności, rozumie procesy 
chemiczne i fizyczne zachodzące w tego typu układach podczas ich 
wytwarzania, przechowywania i rozdzielania  

TZ2_KW01, TZ2_KW03, TZ2_KW04 3 

Wiedza – W2 Zna i rozumie rolę składników oraz faz układów wielofazowych w 
kształtowaniu ich właściwości fizycznych i stabilności. 

TZ2_KW02 3 

Umiejętności – U1 Potrafi oznaczyć parametry chemiczne i fizyczne decydujące o 
właściwościach fizycznych i stabilności układów wielofazowych w 
żywności  

TZ2_KU01, TZ2_KU02 3 

Umiejętności – U2 Potrafi analizować i interpretować uzyskane wyniki pomiarów oraz 
formułować wnioski  

TZ2_KU02,  3 

Umiejętności – U3 Potrafi pracować w zespole Potrafi pracować w zespole, dzielić się 
zadaniami i wywiązywać z przyjętych zobowiązań 

TZ2_KU07, 3 

 

*) 

3 – zaawansowany i szczegółowy,  

2 – znaczący, 

1 – podstawowy, 

 

  

UWAGI 

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

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

efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 
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:  Ocena jakości produktów i logistyka ECTS 5 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Evaluation of the quality of products and logistics 

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 

  

Język wykładowy:  Poziom studiów:  

Forma 
studiów:  

 stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

 kierunkowe 

 obowiązkowe  

 do wyboru 
Numer semestru: 2  semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TZ2-S-02L-15-01 

 

Koordynator zajęć: Dr hab. Krzysztof Dasiewicz 

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

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z klasyfikacja i ocena jakości produktów pochodzenia roślinnego i / 
zwierzęcego. 
Tematyka wykładów:  
Klasyfikacja i ocena jakości produktów tradycyjnych, innowacyjnych. Opakowanie i znakowanie produktów. Logistyka 
zaopatrzenia i produkcji w przemyśle mięsnym / owocowo-warzywnym, tłuszczów i koncentratów spożywczych / 
zbożowym.  
Tematyka ćwiczeń: 
Ocena jakości i prawidłowości znakowania produktów wytworzonych w zakładach przetwórstwa mięsnego / owoców i 
warzyw / tłuszczów i koncentratów spożywczych / zbóż. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
W – wykład,  liczba godzin 45 
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin 30 
 

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

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Ogólna technologia żywności,  Kierunkowe technologie żywności, Analiza żywności 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 ma rozszerzoną wiedzę na temat 
metod i technik analizy jakości, 
znakowania, zasad kontroli i zarządzania 
jakością i bezpieczeństwem produktów 
żywnościowych przemysłu mięsnego 
W2 ma rozszerzoną wiedzę na temat 
metod i technik analizy jakości, 
znakowania, zasad kontroli i zarządzania 
jakością i bezpieczeństwem produktów 
żywnościowych przemysłu owocowo-
warzywnego 
W3  ma rozszerzoną wiedzę na temat 
metod i technik analizy jakości, 
znakowania, zasad kontroli i zarządzania 
jakością i bezpieczeństwem produktów 
żywnościowych przemysłu zbożowego 
W4  ma rozszerzoną wiedzę na temat 
metod i technik analizy jakości, 
znakowania, zasad kontroli i zarządzania 
jakością i bezpieczeństwem produktów 
żywnościowych przemysłu tłuszczowego i 
koncentratów spożywczych 

Umiejętności: 
U1 posiada pogłębioną umiejętność 
praktycznego wykorzystywania wiedzy 
w zakresie oceny jakości i 
prawidłowości znakowania produktów 
wytworzonych w zakładach 
przetwórstwa mięsnego 
U2 posiada pogłębioną umiejętność 
praktycznego wykorzystywania wiedzy 
w zakresie oceny jakości i 
prawidłowości znakowania produktów 
wytworzonych w zakładach 
przetwórstwa  owocowo-warzywnego 
U3 posiada pogłębioną umiejętność 
praktycznego wykorzystywania wiedzy 
w zakresie oceny jakości i 
prawidłowości znakowania produktów 
wytworzonych w zakładach 
przetwórstwa  zbożowego 
U4 posiada pogłębioną umiejętność 
praktycznego wykorzystywania wiedzy 
w zakresie oceny jakości i 
prawidłowości znakowania produktów 
wytworzonych w zakładach 
przetwórstwa  tłuszczowego i 
koncentratów spożywczych 

Kompetencje: 
K1…………………….. 
K2…………………….. 
… 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Efekt: 01, 02, 03, 04– egzamin pisemny 
Efekt: 05, 06, 07, 08 – kolokwium ćwiczeniowe, sprawozdanie lub prezentacja 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Kolokwia pisemne, prace egzaminacyjne, prezentacja 



 

 

  

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: kolokwia i prezentacje 50%; egzamin 50% 

Miejsce realizacji zajęć: laboratorium i sala wykładowa, zajęcia terenowe 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1.Praca zbiorowa (pod red. M. Słowiński) 2014: Wybrane zagadnienia z technologii żywności pochodzenia zwierzęcego i podstaw gastronomii. Wydawnictwo 
SGGW Warszawa,  
2. Praca zbiorowa (pod red. M. Mitek, K. Leszczyński) 2014: Wybrane zagadnienia z technologii żywności pochodzenia roślinnego. Wydawnictwo SGGW 
Warszawa, 
3. Praca zbiorowa (pod red. A. Pisula, E. Pospiech) 2011: Mięso - podstawy nauki o mięsie i technologii, Wydawnictwo SGGW Warszawa,  
4. Praca zbiorowa (red. Gąsiorowski H.) 2004: Pszenica- chemia i technologia. PWRIL Poznań 
5. Ambroziak Z. 1988: Piekarstwo i ciastkarstwo. WNT Warszawa. 
6. Jarczyk A., Płocharski W. 2010: Technologia produktów owocowych i warzywnych Tom I i II, WSE-H Skierniewice 
7. Chemia żywności. Praca zbiorowa pod redakcją Z. E. Sikorskiego WNT, Warszawa 2007 
8. Surowce oleiste. H. Niewiadomski. WNT, Warszawa 1984 
9. Bailey’s industrial oil and FAT products: Edible oil and FAT products. Y. H. Hui (ed). A. Wiley – Interscience Publication, 2005.  

UWAGI 

inne godziny kontaktowe nie ujęte w pensum (konsultacje, egzaminy), liczba godzin…… 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 51% ogólnej liczby punktów niezależnie z ćwiczeń i materiału wykładowego. Sumaryczną liczbę 
punktów wylicza się po uwzględnieniu elementów i wagi. Student, który uzyskał 51-60% sumarycznej liczby punktów otrzymuje ocenę 3,0, 61-70% - 3,5, 71-80% - 
4,0, 81-90% - 4,5 a 91 – 100% - 5,0 
 



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 rozszerzoną wiedzę na temat metod i technik analizy jakości, 
znakowania, zasad kontroli i zarządzania jakością i 
bezpieczeństwem produktów żywnościowych przemysłu mięsnego 

TZ2_KW02, TZ2_KW03, TZ2_KW04, 

TZ2_KW05 

2 

Wiedza – W2 ma rozszerzoną wiedzę na temat metod i technik analizy jakości, 
znakowania, zasad kontroli i zarządzania jakością i 
bezpieczeństwem produktów żywnościowych przemysłu 
owocowo-warzywnego 

TZ2_KW02, TZ2_KW03, TZ2_KW04, 

TZ2_KW05 

2 

Wiedza – W3 ma rozszerzoną wiedzę na temat metod i technik analizy jakości, 
znakowania, zasad kontroli i zarządzania jakością i 
bezpieczeństwem produktów żywnościowych przemysłu 
zbożowego 

TZ2_KW02, TZ2_KW03, TZ2_KW04, 

TZ2_KW05 

2 

Wiedza – W4 ma rozszerzoną wiedzę na temat metod i technik analizy jakości, 
znakowania, zasad kontroli i zarządzania jakością i 
bezpieczeństwem produktów żywnościowych przemysłu 
tłuszczowego i koncentratów spożywczych 

TZ2_KW02, TZ2_KW03, TZ2_KW04, 

TZ2_KW05 

2 

Umiejętności – U1 posiada pogłębioną umiejętność praktycznego wykorzystywania 
wiedzy w zakresie oceny jakości i prawidłowości znakowania 
produktów wytworzonych w zakładach przetwórstwa mięsnego 

TZ2_KU01, TZ2_KU02, TZ2_KU03, 

TZ2_KU04  

2 

Umiejętności – U2 U2 posiada pogłębioną umiejętność praktycznego 
wykorzystywania wiedzy w zakresie oceny jakości i prawidłowości 
znakowania produktów wytworzonych w zakładach przetwórstwa  
owocowo-warzywnego 

TZ2_KU01, TZ2_KU02, TZ2_KU03, 

TZ2_KU04 

2 

Umiejętności – U3 U3 posiada pogłębioną umiejętność praktycznego 
wykorzystywania wiedzy w zakresie oceny jakości i prawidłowości 
znakowania produktów wytworzonych w zakładach przetwórstwa  
zbożowego 

TZ2_KU01, TZ2_KU02, TZ2_KU03, 

TZ2_KU04 

2 

Umiejętności – U4 U4 posiada pogłębioną umiejętność praktycznego 

wykorzystywania wiedzy w zakresie oceny jakości i prawidłowości 

znakowania produktów wytworzonych w zakładach przetwórstwa  

tłuszczowego i koncentratów spożywczych 

TZ2_KU01, TZ2_KU02, TZ2_KU03, 

TZ2_KU04 

2 

 

*) 

3 – zaawansowany i szczegółowy,  

2 – znaczący, 

1 – podstawowy, 

  

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

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

125 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
3 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Techniki analityczne w technologii mleczarskiej ECTS 5 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Analytical techniques in the dairy technology 

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka  

  

Język wykładowy:  Poziom studiów:  

Forma 
studiów:  

X stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

X kierunkowe 

X obowiązkowe  

X do wyboru 

Numer semestru: 2 X semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy:  

 

Koordynator zajęć: Dr hab. Małgorzata Ziarno, prof. SGGW 

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

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami produkcji i analizy mleka i produktów 
mleczarskich w aspekcie bezpieczeństwa żywności oraz prawodawstwa żywnościowego. 
W ramach wykładów planuje się omówienie: Technik badania mleka i produktów mleczarskich, z uwzględnieniem nowości 
w tym zakresie, technik wykrywania zafałszowań mleka i produktów mleczarskich, produktów regionalnych i żywności 
tradycyjnej, standardów i wymagań stawianych produktom mleczarskim, niekonwencjonalnych metody utrwalania mleka i 
dokładności metod analitycznych, jakości i zarządzania jakością w przemyśle mleczarskim, enzymatycznych i 
immunochemicznych metod analitycznych oraz metod analitycznych opartych na DNA, metod statystycznych przydatnych 
w interpretacji wyników pracy badawczej, nazewnictwa mleka i przetworów mleczarskich, zagadnień związanych z 
alergiami i nietolerancjami pokarmowymi, zasad negocjacji, produkcji przetworów mleczarskich w Polsce i na świecie, oraz 
spożycia produktów mleczarskich Polsce i na świecie. 
W ramach ćwiczeń planuje się: Wykonanie blokowych analiz wybranych produktów mleczarskich uwzględniających 
otrzymywanie wybranych produktów mleczarskich, ich analizę fizyko-chemiczną, mikrobiologiczną i sensoryczną, 
interpretację otrzymanych wyników i prezentowanie sprawozdania badawczego przed grupą słuchaczy. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin 45  
C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin .......  
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin 30 
PC - ćwiczenia projektowe, liczba godzin .......  
TC - ćwiczenia terenowe, liczba godzin .......  
ZP - praktyki zawodowe, liczba godzin .......  

Metody dydaktyczne: 

Wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu, doświadczenie/eksperyment, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, 
konsultacje. 
Student ma szczegółową dotyczącą surowca i produktów mleczarskich, a także procesów jednostkowych stosowanych w 
technologii mleczarskiej, zna metody analityczne oceny mleka i produktów mleczarskich. 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Ogólna technologia żywności, Mikrobiologia żywności, Chemia żywności, Maszynoznawstwo przemysłu spożywczego, 
Kierunkowe Technologie Żywności – Technologia Mleka 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 – zna i rozumie właściwości różnych 
produkty mleczarskich, wytyczne 
normatywne i prawne im stawiane  
W2 - zna i rozumie wykorzystanie technik 
genetycznych i immunoenzymatycznych w 
analizie mleka i produktów mleczarskich 

Umiejętności: 
U1 - potrafi dokonać samodzielnej 
analizy wybranych produktów 
mleczarskich 
U2 – potrafi omówić zagadnienia 
związane z produkcją regionalną i 
tradycyjną mleka i produktów 
mleczarskich w kontekście 
bezpieczeństwa produktów i ich 
prawidłowego nazewnictwa 

Kompetencje: 
K1 – jest gotów do prezentacji 
zrealizowanego projektu 
badawczego 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

W1,  W2 - egzamin pisemny  
U1,  K1 - ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć  
U2 - praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej studenta 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Okresowe prace pisemne, złożone projekty, treść pytań egzaminacyjnych z oceną 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

1. praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej studenta (15%),  
2. ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć (15%),  
3. egzamin pisemny (70%) 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna, laboratorium 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Praca zbiorowa (red. M. Mitek, M. Słowiński), 2006: Wybrane zagadnienia z technologii żywności. Wyd. SGGW, Warszawa. 
2. Praca zbiorowa (red. S. Zmarlicki), 1981: Ćwiczenia z analizy mleka i produktów mlecznych. Wyd. SGGW, Warszawa.  



 

 

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 

 

W1 – zna i rozumie właściwości różnych produkty mleczarskich, 

wytyczne normatywne i prawne im stawiane 

TZ2_KW02 3 

Wiedza – W2 

 

W2 - zna i rozumie wykorzystanie technik genetycznych i 

immunoenzymatycznych w analizie mleka i produktów 

mleczarskich 

TZ2_KW03 3 

    

Umiejętności – U1 

 

U1 - potrafi dokonać samodzielnej analizy wybranych produktów 

mleczarskich 

TZ2_KU01 3 

Umiejętności – U2 

 

U2 – potrafi omówić zagadnienia związane z produkcją regionalną 

i tradycyjną mleka i produktów mleczarskich w kontekście 

bezpieczeństwa produktów i ich prawidłowego nazewnictwa 

TZ2_KU02 3 

    

Kompetencje – K1 

 

K1 – jest gotów do prezentacji zrealizowanego projektu 

badawczego 

TZ2_KK01 3 

 

*) 

3 – zaawansowany i szczegółowy,  

2 – znaczący, 

1 – podstawowy, 

 

  

3. Ziajka S. (red.): 1997: Mleczarstwo. Zagadnienia wybrane. Wyd. ART, Olsztyn, tom 1 i 2. 
4. Molska I. (1988): Zarys Mikrobiologii Mleczarskiej, PWRiL Warszawa 

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:
 

125 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
3,00 ECTS 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

Nazwa zajęć:  Przedmiot  specjalizacyjny  III –Biotechnologia Żywności ECTS 5 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Specialization Subject III – Food Biotechnology 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Technologia żywności i żywienia 

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów:  

Forma 
studiów:  

X stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

X kierunkowe 

X obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 X semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TZ2-S-O2Z-15-01 

 

Koordynator zajęć: Dr hab. Edyta Lipińska 

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

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Zapoznanie studentów z kierunkami i metodami ulepszania szczepów przemysłowych oraz biotechnologicznym 
wykorzystaniem mikroorganizmów.  
Tematyka wykładów: Pozyskiwanie szczepów do zastosowań w biotechnologii.  Kierunki i metody ulepszania szczepów 
przemysłowych stosowanych w przemyśle spożywczym.  Plazmidy jako czynnik determinujący ważne cechy technologiczne 
drobnoustrojów. Biotechnologiczne otrzymywanie bioproduktów (kwasów organicznych, polisacharydów, enzymów) i 
możliwości zastosowania w produkcji i utrwalaniu żywności.  Biotechnologiczne wykorzystanie ekstremofili. Biomasa 
drobnoustrojów jako źródło składników żywności. Przeciwdrobnoustrojowe powłoki jadalne. Zastosowanie nanotechnologii 
w produkcji i utrwalaniu żywności. 
Tematyka ćwiczeń: Metody doskonalenia szczepów: mutageneza, protoplastyzacja, fuzja protoplastów. Dynamika wzrostu 
drobnoustrojów. Metody hodowli  szczepów przemysłowych oraz dezintegracji komórek. Zastosowanie biomasy do 
wychwytywania kationów. Biotechnologiczne otrzymywanie kwasów, enzymów, polisacharydów. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
W – wykład,  liczba godzin 45  
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin 30  

Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia – doświadczenia w warunkach laboratoryjnych 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Student posiada podstawową wiedzę na temat występowania drobnoustrojów w środowisku 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1–  charakteryzuje szczepy przemysłowe i 
metody ich pozyskiwania, kierunki 
doskonalenia szczepów, otrzymywanie i 
zastosowanie produktów 
biotechnologicznych w produkcji i 
utrwalaniu żywności  

Umiejętności: 
U1–  charakteryzuje  i stosuje metody 
ulepszania szczepów przemysłowych, 
procesy pozyskiwania bioproduktów  
 

Kompetencje: 
K1 -  analizuje przebieg procesów 
biotechnologicznych 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

W1 – egzamin pisemny (pytania otwarte) – w sesji egzaminacyjnej, 
U1 – kolokwia – na bieżąco w trakcie zajęć laboratoryjnych, 
K1- sprawozdania z doświadczeń laboratoryjnych – na bieżąco w trakcie zajęć lab. 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Egzaminy wraz z punktacją, imienne wykazy punktów z kolokwiów (wraz z tymi kolokwiami), imienne wykazy punktów ze 
sprawozdań. 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 51% sumy punktów z  każdego efektu kształcenia. Waga 
poszczególnych efektów kształcenia w ocenie końcowej jest następująca: efekt W1: 60%; efekt U1: 35%; efekt K1: 5%. 
Ocena końcowa wyliczana jest z sumy procentów efektów kształcenia. 

Miejsce realizacji zajęć: Pracownia mikrobiologiczna w Zakładzie Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Błażejak S., Gientka (red.) 2010: Wybrane zagadnienia z mikrobiologii żywności. Wyd. SGGW, Warszawa 
2.Szewczyk E.M. 2013: Diagnostyka bakteriologiczna. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 
3.Żakowska Z., Stobińska H. 2004: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Wyd. Politechn. Łódzkiej, Łódź 
4. Salyers A.A., Whitt, D.D. 2010. Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko., PWN, Warszawa 

UWAGI 

inne godziny kontaktowe nie ujęte w pensum: 0,5h tygodniowo - konsultacje, 1h –przeprowadzenie egzaminu / każdy termin. 

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:
 

130 h 



 

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 Charakteryzuje szczepy przemysłowe i metody ich pozyskiwania, 
kierunki doskonalenia szczepów, otrzymywanie i zastosowanie 
produktów biotechnologicznych w produkcji i utrwalaniu żywności 

TZ2_KW03, TZ2_KW04 3 

Umiejętności – U1 charakteryzuje  i stosuje metody ulepszania szczepów 
przemysłowych, procesy pozyskiwania bioproduktów  

TZ2_KU03 3 

Kompetencje – K1 analizuje przebieg procesów biotechnologicznych TZ2_KK01 2 

 

*) 

3 – zaawansowany i szczegółowy,  

2 – znaczący, 

1 – podstawowy, 

 

  

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
5 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i laboratorium
 

ECTS 5 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Quality and safety assurance in food industry and laboratory 

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia żywności i żywienie  

  

Język wykładowy:  Poziom studiów:  

Forma 
studiów:  

X stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

X kierunkowe 

X obowiązkowe  

X do wyboru 

Numer semestru:  2 X semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TZ2-S-02Z-15-01 

 

Koordynator zajęć: Dr inż. Beata Drużyńska 

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

Jednostka realizująca: Wydział Instytut Nauk o Żywności 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy dotyczącej wymagań prawa żywnościowego z zakresu bezpieczeństwa żywności 
ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń chemicznych oraz systemów zapewniania jakości żywności w zakładach 
spożywczych i jakości wyników laboratoriach. 
Tematyka wykładów:  
Elementy prawa żywnościowego – najważniejsze obowiązujące akty prawne i zasady znakowania żywności. Urzędowa 
kontrola żywności – wymagania prawa unijnego i krajowego oraz działalność służb urzędowej kontroli żywności w Polsce. 
Obligatoryjne i dobrowolne systemy zapewniania jakości, ich dokumentacja, weryfikacja oraz analiza ryzyka. Zagrożenia 
chemiczne żywności – charakterystyka podstawowych grup z uwzględnieniem źródeł i poziomów ich występowania w 
żywności oraz wymagania prawne. Zagrożenia fizyczne żywności oraz metody ich monitoringu. Parametry charakteryzujące 
jakość wyników metod analitycznych, narzędzia do zapewnienia ich jakości ze szczególnym uwzględnieniem walidacji, 
systemy zapewnienia jakości w laboratoriach: dobra praktyka laboratoryjna i akredytacja laboratoriów. 
Tematyka ćwiczeń:  
Projektowanie etykiety zgodnie z wymaganiami prawnymi. Opracowanie dokumentacji wybranego systemu zapewnienia 
jakości. Zajęcia terenowe w laboratorium akredytowanym oraz w zakładzie przemysłowym posiadającym wdrożone 
systemy zapewnienia jakości. Walidacja metody analitycznej. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
W – wykład,  liczba godzin 45  
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne: 
Wykład z wykorzystaniem komputerowych prezentacji multimedialnych ilustrujących omawianą tematykę. Ćwiczenia - 
doświadczenia w warunkach laboratoryjnych, projekty wraz z ich prezentacją ustną. Studia przypadków. 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 – Student zna metody zapewnienia bezpieczeństwa w 
łańcuchu żywnościowym i jakości wyników analitycznych oraz 
źródła zagrożeń chemicznych i fizycznych w łańcuchu 
żywnościowym i metody ich eliminacji  

Umiejętności: 
U1 – Student umie przygotować opracowanie 
dotyczące jakości i bezpieczeństwa żywności i 
jakości wyników analitycznych    
 

Kompeten
cje: 
K1… 
K2…. 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

W1 – egzamin pisemny  
U1 – projekt, prezentacja, sprawozdanie z ćwiczeń 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

pisemny egzamin, projekt, prezentacja, sprawozdanie z ćwiczeń 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

Ocena z egzaminu - 50%, ocena z ćwiczeń - 50%. Na ocenę z ćwiczeń składają się oceny z projektu dokumentacji systemu 
zapewnienia jakości 30%, oceny za prezentacje projektów 15% i sprawozdanie z ćwiczeń 5%. 

Miejsce realizacji zajęć: laboratorium, sala seminaryjna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Aktualne akty prawne i normy dotyczące omawianych zagadnień 
2. Edwards M.(red.), 2004. Detecting foreign bodies in food. Woodhead Publishing Limited, Cambridge 
3. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., 2010. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 
4. Zadernowski M.R. , Zadernowska A., Obiedziński M.W., Zadernowski R., 2008.  HACCP  – Katalog zagrożeń biologicznych, fizycznych  i chemicznych.  

ODDK Sp. z o.o., Gdańsk 
5. Manahan S.E., 2012. Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
6. Peariso D., 2008: Preventing Foreign Material Contamination of Foods. Wiley-Blackwell, Hoboken 
7. Watson, D. H. (Ed.), 2001. Food chemical safety. Vol. 1:  Contaminants. Woodhead Publishing Limited, Cambridge 
8. Konieczka P., Namieśnik J., 2007r., "Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych", wyd. WNT, Warszawa 



 

 

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 metody zapewnienia bezpieczeństwa w łańcuchu 
żywnościowym i jakości wyników analitycznych oraz źródła 
zagrożeń chemicznych i fizycznych w łańcuchu żywnościowym  
i metody ich eliminacji 

TZ2_KW02, TZ2_KW03, TZ2_KW04, 

TZ2_KW05 

3 

Umiejętności – U1 Student umie przygotować opracowanie dotyczące jakości  
i bezpieczeństwa żywności i jakości wyników analitycznych   

TZ2_KU01, TZ2_KU02, TZ2_KU07 3 

 

*) 

3 – zaawansowany i szczegółowy,  

2 – znaczący, 

1 – podstawowy, 

 

  

9. Hulanicki A., 2001r., "Współczesna chemia analityczna. Wybrane zagadnienia", Wyd. PWN, Warszawa 
 

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:
 

130 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
3 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Projektowanie produktu
 

ECTS 4 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Product Design 

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów: II stopień 

Forma 
studiów:  

 stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

 kierunkowe 

 obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: …2……..  semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TZ2-S-02Z-15-02 

 

Koordynator zajęć: Dr hab. Monika Janowicz 

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

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Założenia i cele przedmiotu:  podstawowa i kierunkowa wiedza z zakresu przedmiotów wspomagających pozwoli na 
zdobycie oraz rozwinięcie umiejętność w zakresie projektowania nowych innowacyjnych produktów. Przedmiot ma na celu 
zapoznanie doktorantów z zadaniami i możliwościami tworzenia nowych innowacyjnych produktów przez zespoły do spraw 
rozwoju nowych produktów w zakładach przemysłu spożywczego. Jednocześnie planowane jest stworzenie przez słuchaczy 
zespołów rozwojowych i sporządzenia pełnej dokumentacji kreowania innowacyjnego produktu. 
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi: 
rozwoju rynku produktów spożywczych oraz związanych z ich tworzeniem procesów produkcyjnych, etapów rozwoju 
nowych produktów spożywczych wspieranych postępem technicznym oraz technologicznym wynikającym wykorzystania 
nowych technologii w przetwórstwie żywności, postępu w badaniach i ocenie jakości nowych produktów wynikające z 
możliwości stosowania niekonwencjonalnych metod tworzenia innowacyjnych produktów, wdrażania nowego produktu 
wynikające z przepisów prawnych związanych z żywnością, przyszłości innowacyjnych technologii wykorzystywanych w 
tworzeniu nowych produktów. 
Tematyka zajęć projektowych:  Merytoryczne przygotowanie koncepcji nowego produkty - konsultacje zespołów 
realizujących projekty z opiekunem; Prezentacja koncepcji nowego produktu; Badania rynku – opracowanie strategii 
wprowadzenia nowego produktu na istniejący rynek żywności tożsamej; Badania konsumenckie – opracowanie strategii 
wprowadzenia nowego produktu z uwzględnieniem preferencji konsumenckich; Aktualny stan rozwoju technologii 
otrzymywania nowego produktu – technologia, metody oceny i kontroli jakości. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin ...15....  
C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin .......  
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin ....... 
PC - ćwiczenia projektowe, liczba godzin ...45....  
TC - ćwiczenia terenowe, liczba godzin .......  
ZP - praktyki zawodowe, liczba godzin .......  

Metody dydaktyczne: 

Wykłady z  wykorzystaniem technik audiowizualnych, dyskusja, rozwiązywanie problemu oraz wprowadzenie słuchaczy do 
przygotowania projektu innowacyjnych produktów w grupach będących symulacją działów rozwoju nowych produktów, 
analiza stanu aktualnego powstawania projektu innowacyjnego produktu, indywidualne konsultacje zespołów 
projektowych z opiekunem 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
brak 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1-Student zna nowoczesne rozwiązania 
procesów technologicznych, których 
zadaniem jest modyfikacja właściwości, 
struktury wewnętrznej surowców 
stosowanych w technologii żywności jako 
materiałów do tworzenia innowacyjnych 
produktów nowej generacji 
W2 - Student rozumie fizyczne, chemiczne 
i biologiczne przemiany zachodzące w 
surowcach jak również gotowych 
produktach w czasie stosowanych 
procesów przetwórczych, metod 
utrwalania oraz przechowywania 
W3-Student posiada wiedzę do 
wykonywania pod kierunkiem opiekuna 
prac badawczych niezbędnych do 
zaprojektowania nowego innowacyjnego 
produktu z wykorzystaniem najnowszych 
technologii 
 

Umiejętności: 
U1-Student posiada umiejętność 
doboru nowych innowacyjnych operacji 
w przetwórstwie żywności 
stwarzających możliwości 
projektowania nowych produktów 
spożywczych w celach prozdrowotnych i 
wyróżniającej się atrakcyjności 
sensorycznej. 
U2-Student w ramach realizowanych 
zajęć projektowych potrafi wykazać 
inicjatywę w tworzeniu innowacyjnych 
produktów, wykazuje samodzielność 
myślenia i posiada umiejętność 
komunikowania się w zespole celem 
rozwiązania zaistniałych problemów w 
poszczególnych fazach projektowania 
innowacyjnych produktów spożywczych 
 
 
 
 

Kompetencje: 
K1-Student jest gotów 
komunikować się w zakresie 
problematyki procesów 
przetwórczych technologii 
wytwarzania nowych produktów  
K2-Student efektywnie komunikuje 
się w grupie oraz współpracuje w 
grupie, zwłaszcza w zakresie 
stworzenia symulowanego w 
ramach przedmiotu zespołu ds. 
rozwoju nowych produktów  
K3-Student posiada świadomość 
oraz rozumie potrzebę rozwoju w 
zakresie problematyki 
szerokorozumianej gospodarki 
żywnościowej, rozumie również 
ciągłą potrzebę podnoszenia swoich 
kwalifikacji zawodowych w zakresie 
kształtowania innowacyjnych 
produktów spożywczych 
 



 
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 nowoczesne rozwiązania procesów technologicznych, 
których zadaniem jest modyfikacja właściwości, struktury wewnętrznej 
surowców stosowanych w technologii żywności jako materiałów do 
tworzenia innowacyjnych produktów nowej generacji 

TZ1_KW01, TZ1_KW02, TZ1_KW05 2 

Wiedza – W2 Student rozumie fizyczne, chemiczne i biologiczne przemiany 
zachodzące w surowcach jak również gotowych produktach w czasie 
stosowanych procesów przetwórczych, metod utrwalania oraz 
przechowywania 

TZ1_KW03, TZ1_KW04 2 

Wiedza – W3 Student posiada wiedzę do wykonywania pod kierunkiem opiekuna 
prac badawczych niezbędnych do zaprojektowania nowego 
innowacyjnego produktu z wykorzystaniem najnowszych technologii 

TZ1_KW04, TZ1_KW06 2 

Umiejętności – U1 Student posiada umiejętność doboru nowych innowacyjnych operacji w 
przetwórstwie żywności stwarzających możliwości projektowania 
nowych produktów spożywczych w celach prozdrowotnych i 
wyróżniającej się atrakcyjności sensorycznej 

TZ1_KU01, TZ1_KU03, TZ1_KU04, 2 

Umiejętności – U2 Student w ramach realizowanych zajęć projektowych potrafi wykazać 
inicjatywę w tworzeniu innowacyjnych produktów, wykazuje 
samodzielność myślenia i posiada umiejętność komunikowania się w 
zespole celem rozwiązania zaistniałych problemów w poszczególnych 
fazach projektowania innowacyjnych produktów spożywczych 

TZ1_KU04, TZ1_KU05, TZ1_KU06, 2 

Kompetencje – K1 Student jest gotów komunikować się w zakresie problematyki procesów 
przetwórczych technologii wytwarzania nowych produktów  

TZ1_KK01, TZ1_KK02 2 

Kompetencje – K2 Student efektywnie komunikuje się w grupie oraz współpracuje w 
grupie, zwłaszcza w zakresie stworzenia symulowanego w ramach 
przedmiotu zespołu ds. rozwoju nowych produktów 

TZ1_KK01, TZ1_KK02 2 

Kompetencje – K3 Student posiada świadomość oraz rozumie potrzebę rozwoju w zakresie 
problematyki szerokorozumianej gospodarki żywnościowej, rozumie 
również ciągłą potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w 
zakresie kształtowania innowacyjnych produktów spożywczych 

TZ1_KK01, TZ1_KK02 2 

 
*) 

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

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

1. Przedstawianie na kolejnych zajęciach seminaryjnych uzyskanych efektów z pracy projektowej w formie ustnej 
wspieranej ewentualnie prezentacją wizualną - pozytywna ocena prowadzącego seminaria i opiekuna projektu - efekty W1, 
W2, W3,U1, U2, K1, K2, K3 (ocena w skali 2-5) 
2. Przedstawienie raportu oraz prezentacja wizualna (pokaz komputerowy) końcowych wyników -  efekty –  
W3, U2,  K1, K2, K3,  (ocena w skali 2-5) 
3. Pisemne zaliczenie materiału wykładowego – uzyskanie 50% sumy punktów z odpowiedzi na pytania otwarte i zamknięte 
– efekty W1, W2, W3 (0-50% - (2,0); 51-60% - (3,0); 61-70% - (3,5); 71-80% - (4,0); 81-90% - (4,5); 91-100% - (5,0) 
Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie przez studenta wszystkich pozytywnych ocen cząstkowych 
opisanych w punktach 1-3. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ze wszystkich zgromadzonych ocen. 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Projekt nowego innowacyjnego produktu w postaci wydruku lub/i prezentacji na dowolnym nośniku.  
Arkusze indywidualne z zaliczenia materiału wykładowego z punktacją i oceną zgodnie z punktem 3 w wierszu  „Sposób 
weryfikacji efektów uczenia się” 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

Pozytywna ocena opiekuna tematu – zaangażowanie poszczególnych osób w prace podczas realizacji prac projektowych; 
Złożenie w terminie raportu z prac projektowych - Ocena z prezentacji projektu; Zaliczenie materiału wykładowego 

Miejsce realizacji zajęć: Sale dydaktyczne i laboratoria  Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Wydział Nauk o Żywności 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
2. Earle M., Earle R., Anderson A., Opracowanie produktów spożywczych – podejście marketingowe. WNT, Warszawa, 2007 
3. Fuller G.W., New Food Product Development. From Concept to Marketplace, CRC Press, New York, 1994. 
4. Shaw R., Product Development Guide for the Food Industry, CCFRA Press, Gloucestershire, UK, 1996. 
5. Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Franciszka Świderskiego, Towaroznawstwo żywności przetworzonej. Wyd. SGGW, Warszawa 1999. 
6. Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Doroty Witrowej – Rajchert i dr inż. Doroty Nowak, Jakość i Bezpieczeństwo Żywności – Uwarunkowania 

surowcowe, technologiczno-produkcyjne i prawne. Wyd. SGGW, Warszawa, 2006 
7. Trecllon R., Food Innovation Management from Idea to Success, ENSIA Massy Press, Massy, F. 2000. 

UWAGI 

inne godziny kontaktowe nieujęte w pensum (konsultacje, egzaminy............), liczba godzin 7 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: 100 h 

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

2 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  
Projektowanie produktu 

ECTS 2 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Product design 

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 

  

Język wykładowy:  Poziom studiów:  

Forma 
studiów:  

 stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

 kierunkowe 

 obowiązkowe  

 do wyboru 
Numer semestru: 2  semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TZ2-Z-02L-15-2 

 

Koordynator zajęć: Dr hab. Krzysztof Dasiewicz 

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

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z klasyfikacja i ocena jakości produktów pochodzenia roślinnego i / 
zwierzęcego. 
Tematyka ćwiczeń:  
Projektowanie produktów z surowców roślinnych / zwierzęcych. Opracowanie receptury, próby technologiczne ocena 
produktu w przemyśle mięsnym / owocowo-warzywnym, tłuszczów i koncentratów spożywczych / zbożowym. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: PC - ćwiczenia projektowe, liczba godzin 30 

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

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Ogólna technologia żywności, Kierunkowe technologie żywności, Analiza żywności 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1…………………….. 
W2…………………….. 
… 

Umiejętności: 
U1 posiada pogłębioną umiejętność 
praktycznego wykorzystywania wiedzy 
w zakresie projektowania produktów, 
opracowania receptury, realizacji prób 
technologicznych oraz oceny produktu 
w przemyśle mięsnym 
U2  posiada pogłębioną umiejętność 
praktycznego wykorzystywania wiedzy 
w zakresie projektowania produktów, 
opracowania receptury, realizacji prób 
technologicznych oraz oceny produktu 
w przemyśle owocowo-warzywnym 
U3 posiada pogłębioną umiejętność 
praktycznego wykorzystywania wiedzy 
w zakresie projektowania produktów, 
opracowania receptury, realizacji prób 
technologicznych oraz oceny produktu 
w przemyśle tłuszczowym i 
koncentratów spożywczych 
U4  posiada pogłębioną umiejętność 
praktycznego wykorzystywania wiedzy 
w zakresie projektowania produktów, 
opracowania receptury, realizacji prób 
technologicznych oraz oceny produktu 
w przemyśle zbożowo- młynarskim 

Kompetencje: 
K1…………………….. 
K2…………………….. 
… 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Efekt: 01, 02, 03, 04– zaliczenie projektu 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Projekt i  prezentacja produktu 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: Projekt i  prezentacja produktu 100% 



 

 

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*) 

Umiejętności – U1 U1 posiada pogłębioną umiejętność praktycznego 
wykorzystywania wiedzy w zakresie projektowania produktów, 
opracowania receptury, realizacji prób technologicznych oraz 
oceny produktu w przemyśle mięsnym 

TZ2_KU01, TZ2_KU0 TZ2_KU03 TZ2_KU04, 

TZ2_KU05 TZ2_KU07 

2 

Umiejętności – U2 U2  posiada pogłębioną umiejętność praktycznego 
wykorzystywania wiedzy w zakresie projektowania produktów, 
opracowania receptury, realizacji prób technologicznych oraz 
oceny produktu w przemyśle owocowo-warzywnym 

TZ2_KU01, TZ2_KU0 TZ2_KU03 TZ2_KU04, 

TZ2_KU05 TZ2_KU07 

2 

Umiejętności – U3 U3 posiada pogłębioną umiejętność praktycznego 
wykorzystywania wiedzy w zakresie projektowania produktów, 
opracowania receptury, realizacji prób technologicznych oraz 
oceny produktu w przemyśle tłuszczowym i koncentratów 
spożywczych 

TZ2_KU01, TZ2_KU0 TZ2_KU03 TZ2_KU04, 

TZ2_KU05 TZ2_KU07 

2 

Umiejętności – U4 U4  posiada pogłębioną umiejętność praktycznego 

wykorzystywania wiedzy w zakresie projektowania produktów, 

opracowania receptury, realizacji prób technologicznych oraz 

oceny produktu w przemyśle zbożowo- młynarskim 

TZ2_KU01, TZ2_KU0 TZ2_KU03 TZ2_KU04, 

TZ2_KU05 TZ2_KU07 

2 

 

*) 

3 – zaawansowany i szczegółowy,  

2 – znaczący, 

1 – podstawowy, 

  

Miejsce realizacji zajęć: Laboratorium, sala seminaryjna, 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1.Praca zbiorowa (pod red. M. Słowiński) 2014: Wybrane zagadnienia z technologii żywności pochodzenia zwierzęcego i podstaw gastronomii. Wydawnictwo 
SGGW Warszawa,  
2. Praca zbiorowa (pod red. M. Mitek, K. Leszczyński) 2014: Wybrane zagadnienia z technologii żywności pochodzenia roślinnego. Wydawnictwo SGGW 
Warszawa, 
3. Praca zbiorowa (pod red. A. Pisula, E. Pospiech) 2011: Mięso - podstawy nauki o mięsie i technologii, Wydawnictwo SGGW Warszawa,  
4. Praca zbiorowa (red. Gąsiorowski H.) 2004: Pszenica- chemia i technologia. PWRIL Poznań 
5. Ambroziak Z. 1988: Piekarstwo i ciastkarstwo. WNT Warszawa. 
6. Jarczyk A., Płocharski W. 2010: Technologia produktów owocowych i warzywnych Tom I i II, WSE-H Skierniewice 

UWAGI 

inne godziny kontaktowe nie ujęte w pensum (konsultacje, egzaminy), liczba godzin…… 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 51% ogólnej liczby punktów niezależnie z prezentacji  i projektu. Sumaryczną liczbę punktów wylicza 
się po uwzględnieniu elementów i wagi. Student, który uzyskał 51-60% sumarycznej liczby punktów otrzymuje ocenę 3,0, 61-70% - 3,5, 71-80% - 4,0, 81-90% - 4,5 
a 91 – 100% - 5,0 

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:
 

50 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,5 ECTS 



 

 

 

  

Nazwa zajęć:  Specjalizacyjny projekt ECTS 2 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Specialistic project 

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia żywności i żywienia  

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów: II 

Forma 
studiów:  

X stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

X kierunkowe 

X obowiązkowe  

X do wyboru 

Numer semestru: 2 X semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy:  

 

Koordynator zajęć: Dr hab. Małgorzata Ziarno, prof. SGGW 

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

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Student ma wiedzę dotyczącą technologii i analizy mleka i produktów mleczarskich, a także ogólnych aspektów prawnych 
dotyczących nazewnictwa i etykietowania mleka i produktów mleczarskich. 
Praca zespołowa w grupach, prezentacje studentów z zakresu zasad projektowania linii technologicznych, receptur, 
produktów, opakowań - próby zaprojektowania innowacyjnych produktów mleczarskich, etykiet, opakowań lub linii 
technologicznych. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin .......  
C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin .......  
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin ....... 
PC - ćwiczenia projektowe, liczba godzin 30  
TC - ćwiczenia terenowe, liczba godzin .......  
ZP - praktyki zawodowe, liczba godzin .......  

Metody dydaktyczne: Wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu, doświadczenie / eksperyment, konsultacje 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Ogólna technologia żywności, Mikrobiologia żywności, Chemia żywności, Maszynoznawstwo przemysłu spożywczego, 
Kierunkowe Technologie Żywności – Technologia Mleka 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 - zna i rozumie zagadnienia związane z 
instalacjami technologicznymi i 
nazewnictwem produktów mleczarskich 

Umiejętności: 
U1 – potrafi dokonać analizy linii 
technologicznej lub receptury 
produktu mleczarskiego, omówić 
zasady znakowania i etykietowania 
różnych produktów mleczarskich,  
zaprojektować innowacyjny produkt 
mleczarski lub jego etykietę 

Kompetencje: 
K1 – jest gotów do prezentacji 
zrealizowanego projektu 
badawczego 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

U1,  K1 - ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć  
U1,  W1 – prace projektowe przygotowywane w ramach pracy własnej studentów 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Złożone projekty 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

1. praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej studenta (max. 10 pkt, 60%)  
2. ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć (max. 10 pkt, 40%) 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna, laboratorium 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Praca zbiorowa (red. M. Mitek, M. Słowiński), 2006: Wybrane zagadnienia z technologii żywności. Wyd. SGGW, Warszawa. 
2. Praca zbiorowa (red. S. Zmarlicki), 1981: Ćwiczenia z analizy mleka i produktów mlecznych. Wyd. SGGW, Warszawa.  
3. Ziajka S. (red.): 1997: Mleczarstwo. Zagadnienia wybrane. Wyd. ART, Olsztyn, tom 1 i 2. 
4. Roginski H. (red.) 2003: Encyclopaedia of Dairy Sciences. Academic Press Amsterdam, tom 1-4 

UWAGI 

inne godziny kontaktowe nie ujęte w pensum (konsultacje, egzaminy............), liczba godzin 5 
 
 



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 

 

W1 - zna i rozumie zagadnienia związane z instalacjami 
technologicznymi i nazewnictwem produktów mleczarskich 

TZ2_KW03 3 

    

Umiejętności – U1 

 

U1 – potrafi dokonać analizy linii technologicznej lub receptury 
produktu mleczarskiego, zasady znakowania i etykietowania 
różnych produktów mleczarskich, zaprojektować innowacyjny 
produkt mleczarski lub jego etykietę 

TZ2_KU01 3 

    

Kompetencje – K1 

 

K1 – jest gotów do prezentacji zrealizowanego projektu 
badawczego 

TZ2_KK02 3 

 

*) 

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:
 

50 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,00 ECTS 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

Nazwa zajęć:   Specjalizacyjny projekt
 

ECTS 2 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Specialistic project 

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia żywności i żywienia  

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów: II stopień, rok II 

Forma 
studiów:  

X stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

X kierunkowe 

X obowiązkowe  

X do wyboru 

Numer semestru:2 X semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TZ2-S-02Z-15-02 

 

Koordynator zajęć: Dr hab. inż. Anna Bzducha 

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

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu mikrobiologicznej kontroli procesów produkcji w 
przemyśle spożywczym. W ramach zajęć studenci projektują proces produkcji wybranego przez siebie produktu 
żywnościowego oraz dobierają właściwe analizy mikrobiologiczne na poszczególnych etapach produkcji. W ramach tych 
analiz określają ich częstotliwość, dobierają podłoża mikrobiologiczne i kalkulują koszt badań. 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: PC - ćwiczenia projektowe, liczba godzin 30  

Metody dydaktyczne: 
rozwiązywanie problemu, konsultacje, dyskusje,  prezentacje, przygotowanie projektu 
 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Ogólna technologia żywności, Mikrobiologia żywności, Prawo żywnościowe, Drobnoustroje patogenne przenoszone przez 
wodę i żywność 
 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 zna metody i techniki stosowane w 
procesach produkcji żywności 
W2 zna metody badań mikrobiologicznych 
żywności  
W3 zna zjawiska zachodzące podczas 
produkcji żywności, które wpływają na 
rozwój określonych drobnoustrojów  

Umiejętności: 
U1 umie wykorzystać wiedzę, aby 
właściwie opracować metody badań 
mikrobiologicznych na poszczególnych 
etapach procesów produkcyjnych w 
zależności od uzyskiwanego produktu 
spożywczego  
U2 umie dobierać właściwe źródła 
informacji  
U3 umie projektować analizy 
mikrobiologiczne wykonywane 
podczas procesu produkcji  
… 

Kompetencje: 
K1 potrafi analizować ryzyko 
zagrożeń mikrobiologicznych w 
ciągu produkcyjnym  
K2 umie poszukiwać właściwych 
źródeł umożliwiających rozwiązanie 
problemu  
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1 – prezentacje poszczególnych etapów projektu, przygotowanie projektu i jego omówienie – 
dyskusja z prowadzącym zajęcia 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Prezentacja, przygotowanie projektu i jego omówienie 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

1. prezentacje poszczególnych etapów projektu (30%) 
2. przygotowanie projektu i jego omówienie – dyskusja z prowadzącym zajęcia  (70%) 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1.Praca zbiorowa (red. Mitek M., Słowiński M.), 2006: Wybrane zagadnienia z technologii żywności, Wyd. SGGW 
2.Praca zbiorowa (red. Błażejak S., Gientka I.), 2010: Wybrane zagadnienia z mikrobiologii żywności, Wyd. SGGW 
3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych  
4. Aktualne normy wykrywania i oznaczania mikroorganizmów przenoszonych przez wodę i żywność oraz wymagań laboratoryjnych 
UWAGI 

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



 

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 metody i techniki stosowane w procesach produkcji żywności  
 

TZ2_KW03 2 

Wiedza – W2 zna metody badań mikrobiologicznych żywności  TZ2_KW03 
 

3 

Wiedza – W3 zna zjawiska zachodzące podczas produkcji żywności, które 

wpływają na rozwój określonych drobnoustrojów  

TZ2_KW04 2 

Umiejętności – U1  umie wykorzystać wiedzę, aby właściwie opracować metody 
badań mikrobiologicznych na poszczególnych etapach procesów 
produkcyjnych w zależności od uzyskiwanego produktu 
spożywczego  

TZ2_KU01 2 

Umiejętności – U2 umie dobierać właściwe źródła informacji  
 

TZ2_KU02 3 

Umiejętności – U3 umie projektować analizy mikrobiologiczne wykonywane podczas 

procesu produkcji  

TZ2_KU03 3 

Kompetencje – K1 potrafi analizować ryzyko zagrożeń mikrobiologicznych w ciągu 
produkcyjnym  

TZ2_KK01 3 

Kompetencje – K2 umie poszukiwać właściwych źródeł umożliwiających rozwiązanie 
problemu 
 

TZ2_KK01 3 

 

*) 

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:
 65 h 

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

innych osób prowadzących zajęcia: 
1 ETCS 



 

Nazwa zajęć:  Specjalizacyjny  projekt
 

ECTS 2 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Specialistic project 

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia Żywności i Żywienie  Człowieka 

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów: II stopień 

Forma 
studiów:  

X stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 
X kierunkowe 

X obowiązkowe  
X do wyboru 

Numer semestru: 2 X semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TZ2-S-02Z-15-02 

 

Koordynator zajęć: Dr inż. Beata Drużyńska 

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

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Cele zajęć: Poszerzenie umiejętności pracy organizacyjnej podczas realizacji projektu, pracy zespołowej oraz umiejętności 
analitycznych, a także interpretacji i przedstawiania efektów realizacji projektu.  
Tematyka ćwiczeń:  
Zajęcia projektowe realizowane w zespołach. Studenci w wyniku wspólnej pracy w grupach, dyskusji i konsultacji z 
pracownikami wybierają produkty spożywcze, których jakość będą oceniali, a następnie w oparciu o Polskie Normy i 
literaturę przedmiotu najistotniejsze w takiej ocenie analizy. W kolejnym etapie studenci samodzielnie przeprowadzają 
analizy przy wsparciu merytorycznym pracowników, organizując w zespołach wszelkie prace wykonywane w laboratorium. 
Po zakończeniu analiz studenci dokonują niezbędnych przeliczeń i przygotowują prezentację oraz raport, w których 
przedstawiają zarówno ocenianą grupę produktów i celowość doboru metod badawczych, jak i uzyskane wyniki i ich 
interpretację w kontekście jakości i bezpieczeństwa produktów. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: PC - ćwiczenia projektowe, liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne: Projekt, doświadczenie, praca w zespole, prezentacja 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Wiadomości z zakresu chemii związków występujących w żywności, wiedza dotycząca metod oceny produktów 
spożywczych. 

Efekty uczenia się: 
 

Umiejętności: 
U1 -  umie dobrać metody badawcze 
do realizacji założonego celu. 
U2 - ma umiejętność pracy 
indywidualnej i zespołowej przy 
planowaniu i wykonywaniu 
doświadczeń. 
U3 -  umie interpretować wyniki badań 
dotyczących oceny jakości i 
bezpieczeństwa żywności. 
U4 -  ma umiejętność prezentowania 
efektów otrzymanych w wyniku 
realizacji projektu. 

 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

efekty U1, U2, U3 - pisemne sprawozdanie stanowiące raport z przeprowadzonych badań 
efekt U2 -  ocena pracy studenta podczas realizacji projektu 
efekt U4 – zespołowa prezentacja projektu i jego wyników 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Pisemne sprawozdanie z przeprowadzonych badań, prezentacja 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: Pisemne sprawozdanie 45%, prezentacja 45%, ocena pracy podczas realizacji projektu 10% 

Miejsce realizacji zajęć: Wydział Nauk o Żywności 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Polskie Normy 
2. Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I.  2009: Sensoryczne badania żywności.  Wydawnictwo  Naukowe PTTŻ, Kraków 
3. Yolanda P. 2012: Chemical analysis of food – techniques and applications. Elsevier, Waltham, USA 
4. Praca zbiorowa (red. Obiedziński M.W.), 2009: Wybrane zagadnienia z analizy żywności. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 
5. Praca zbiorowa (red. Sikorski Z.E.), 2007: Chemia Żywności. Wydawnictwo  Naukowo-Techniczne, Warszawa 
6. Berlioz H.D., Grosch W., 1999: Ford Chemistry. Springer-Verlag, Berlin  

UWAGI 



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*) 

Umiejętności – U1 Student umie dobrać metody badawcze do realizacji założonego 
celu. 

TZ2_KU03 2 

Umiejętności – U2 Student ma umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej przy 
planowaniu i wykonywaniu doświadczeń. 

TZ2_KU07 2 

Umiejętności - 03 Student umie interpretować wyniki badań dotyczących oceny 
jakości i bezpieczeństwa żywności. 

TZ2_KU01 2 

Umiejętności - 04 Student  ma umiejętność prezentowania efektów otrzymanych w 
wyniku realizacji projektu. 

TZ2_KU01 2 

 

*) 

3 – zaawansowany i szczegółowy,  

2 – znaczący, 

1 – podstawowy, 

 

 

 

  

inne godziny kontaktowe nie ujęte w pensum  - liczba godzin 5,0 
 
 

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: 
50 h 

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

innych osób prowadzących zajęcia: 
1 ECTS 



 

 

  

Nazwa zajęć:  Pracownia magisterska ECTS 10 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Diploma laboratory 

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia żywności  i żywienie człowieka 

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów: drugi stopień 

Forma 
studiów:  

X stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 
X kierunkowe 

 obowiązkowe  
X do wyboru 

Numer semestru: 2 X semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TZ2-S-02Z-16 

 

Koordynator zajęć: Kierownik specjalności  

Prowadzący zajęcia: Promotorzy prac dyplomowych 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem przedmiotu jest zaplanowanie i wykonanie badań w ramach realizowanej przez studenta pracy magisterskiej. 
Opis zajęć:   
Sformułowanie problemu badawczego, omówienie celu i zakresu oraz metodyki badań w świetle danych literaturowych, 
ocena i dobór metod badawczych przydatnych w realizowanej pracy magisterskiej, opracowanie planu eksperymentu i 
szczegółowego harmonogramu jego realizacji, wytyczne do organizacji stanowiska badawczego; praktyczne opanowanie 
ustalonych metod, oszacowanie błędów i dokładności wykonywanych oznaczeń i pomiarów. Realizacja problemu 
badawczego: organizacja stanowiska badawczego/narzędzi badawczych, praktyczne wykonanie eksperymentu, bieżąca 
analiza uzyskiwanych wyników badań. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin ………… 
C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin ……..  
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin ……. 
PC - ćwiczenia projektowe, liczba godzin .......  
TC - ćwiczenia terenowe, liczba godzin .......  
ZP - praktyki zawodowe, liczba godzin .......  

Metody dydaktyczne: 
Doświadczenie/eksperyment, konsultacje, dyskusja, rozwiązywanie problemu naukowego, doskonalenie metod 
badawczych 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Znajomość zagadnień poruszanych w ramach specjalności. 

Efekty uczenia się: 
Wiedza: 
 

Umiejętności: 
U1 potrafi zdefiniować problem 
badawczy z zakresu wybranej 
specjalności, potrafi samodzielnie 
zaplanować zakres pracy oraz 
przeprowadzić badania objęte 
zakresem wybranej pracy 
magisterskiej z wykorzystaniem metod 
eksperymentalnych do rozwiązania 
zaplanowanego zadania 

Kompetencje: 
K1  ma świadomość potrzeby 
ciągłego uczenia się i podnoszenia 
swoich umiejętności zawodowych 
oraz prowadzenia badań naukowych 
zgodnie z zasadami etyki 
zawodowej, jest zaangażowany w 
przygotowanie warsztatu 
badawczego i realizację badań 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

U1 ocena umiejętności zaplanowania i wykonania eksperymentu/badań oraz opanowania metod badawczych 
K1 ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Pisemna opinia promotora uwzględniająca niezależnie oba efekty kształcenia, przekazywana kierownikowi przedmiotu, 
przechowywana przez 3 lata 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

Sumaryczna ocena końcowa wynikająca z realizacji obu efektów kształcenia po stwierdzeniu ich zaliczenia (5-6 pkt. dst; 6,5-
7 pkt. dst+; 7,5-8 pkt. db; 8,5-9 pkt. db+; 9,5-10 pkt. bdb): 
U1 ocena umiejętności zaplanowania i wykonania eksperymentu/badań oraz opanowania metod eksperymentalnych: 0-6 
pkt. (min. niezbędne do zaliczenia 3 pkt.) z uzasadnieniem, 
K1 zaangażowanie studenta w przygotowanie warsztatu badawczego i realizację badań: 0-4 pkt. (minimum niezbędne do 
zaliczenia 2 pkt.) z uzasadnieniem. 

Miejsce realizacji zajęć: Pomieszczenia Wydziału Nauk o Żywności lub inne zaakceptowane przez promotora pracy 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
Literatura krajowa i zagraniczna związana z tematyką pracy magisterskiej, dostępne czasopisma naukowe i branżowe, normy, akty prawne krajowe i UE, źródła 
internetowe. 

UWAGI 

Liczba godzin konsultacji i opieki merytorycznej niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia badań: 90 h 



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*) 

Umiejętności – U1 potrafi zdefiniować problem badawczy z zakresu wybranej 

specjalności, potrafi samodzielnie zaplanować zakres pracy oraz 

przeprowadzić badania objęte zakresem wybranej pracy 

magisterskiej z wykorzystaniem metod eksperymentalnych do 

rozwiązania zaplanowanego zadania 

TZ2_KU01 

TZ2_KU02 

TZ2_KU03 

TZ2_KU04 

3 

2 

3 

3 

Kompetencje – K1 ciągłego uczenia się i podnoszenia swoich umiejętności 

zawodowych oraz prowadzenia badań naukowych zgodnie z 

zasadami etyki zawodowej, jest zaangażowany w przygotowanie 

warsztatu badawczego i realizację badań 

TZ2_KK01 

TZ2_KK02 

3 

3 

 

*) 

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: 
280 h 

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

innych osób prowadzących zajęcia: 
6 ECTS 



 

 

  

Nazwa zajęć:  Seminarium magisterskie ECTS 2 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Diploma seminar 

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia żywności  i żywienie człowieka 

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów: drugi stopień 

Forma 
studiów:  

X stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 
X kierunkowe 

 obowiązkowe  
X do wyboru 

Numer semestru: 2 X semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TZ2-S-02Z-17 

 

Koordynator zajęć: Kierownicy specjalizacji 

Prowadzący zajęcia: Pracownicy Instytutu Nauk o Żywności 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem przedmiotu jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy w zakresie wybranej specjalności w oparciu o aktualną literaturę 
naukową i fachową i przy aktywnym udziale studentów, ze szczególnym uwzględnieniem wybranej tematyki pracy 
dyplomowej.   
Tematyka ćwiczeń: zapoznanie studentów z zakresem i wymaganiami Seminarium oraz Pracowni magisterskiej; zapoznanie 
z zasadami i wymogami formalnymi pisania prac magisterskich oraz wybranymi pracami realizowanymi na specjalności; 
przedstawienie możliwości korzystania ze źródeł literatury naukowej i fachowej; przygotowanie konspektów prac 
magisterskich i referowanie przeglądu literatury; dyskusja przedstawionej metodyki pracy i jej zakresu. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin ………… 
C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin 30  
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin ……. 
PC - ćwiczenia projektowe, liczba godzin .......  
TC - ćwiczenia terenowe, liczba godzin .......  
ZP - praktyki zawodowe, liczba godzin .......  

Metody dydaktyczne: 
Praca indywidualna, praca w zespołach, referat, prezentacja multimedialna,  rozwiązywanie problemu, dyskusja obejmująca 
różne aspekty kwestii merytorycznych oraz innych, np. zagadnień etycznych i społecznej odpowiedzialności działalności 
zawodowej, a także znaczenia wiedzy w życiu zawodowym oraz konieczności i sposobów jej pogłębiania 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Student powinien mieć wiedzę z zakresu przedmiotów realizowanych na I stopniu studiów oraz znać zagadnienia poruszane 
podczas 1. semestru studiów 2. stopnia. 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 zna i rozumie w pogłębionym stopniu 
zagadnienia z wybranego przez siebie 
zakresu wiedzy dotyczącej nauk o żywności 
oraz zna metody służące do weryfikacji 
zidentyfikowanych problemów naukowych 
i zawodowych 
 

Umiejętności: 
U1   ma umiejętność korzystania z 
polskiej i obcojęzycznej literatury 
naukowej i fachowej w zakresie 
wybranego problemu naukowego, a 
także umiejętność opracowania i 
wygłaszania referatów 
U2 potrafi dyskutować w sposób 
zaangażowany, stosując przy tym 
właściwą argumentację, a także 
uwzględniać w dyskusji różne punkty 
widzenia 

Kompetencje: 
K1 jest świadomy konieczności 
stałego pogłębiania zdobytej wiedzy 
i umiejętności w dobie postępu 
naukowego i technologicznego, a 
także znaczenia kwestii etycznych w 
prowadzeniu badań naukowych 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Każdy student przygotowuje i przedstawia 3 prezentacje, a ich szczegółowy zakres tematyczny i formę określa prowadzący 
zajęcia. 
W1, U1 ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć (każda prezentacja oceniana w skali 0-4 pkt),  
U2, K1 ocena  aktywności  studenta i udziału w dyskusji podczas seminariów (maksymalna sumaryczna liczba punktów do 
uzyskania 6 pkt). 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Prezentacje multimedialne uczestników seminarium utrwalone w formie elektronicznej przechowywane przez okres 1 roku 
akademickiego; tabele zawierające punkty uzyskane za przygotowane i wygłoszone prezentacje oraz za udział w dyskusji - 
przez 3 lata 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

Sumaryczna liczba punktów uzyskanych na zajęciach stanowi podstawę do wystawienia oceny z przedmiotu: 9,5-10,5 
dostateczny, 11-12,5 dostateczny plus; 13-14 dobry, 14,5- 16 dobry plus, 16,5-18  bardzo dobry 
Minimalna liczba punktów niezbędna do uznania efektów kształcenia wynosi 6,5 pkt za prezentacje oraz 3 pkt za 
aktywność. 

Miejsce realizacji zajęć: Sale seminaryjne 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
Czasopisma naukowe i branżowe krajowe i zagraniczne, materiały kongresowe, materiały firm, podręczniki (monografie) akademickie, prace magisterskie z lat 
poprzednich, Polskie Normy. 

UWAGI 

 



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 w pogłębionym stopniu zagadnienia z wybranego 

przez siebie zakresu wiedzy dotyczącej nauk o żywności oraz zna 

metody służące do weryfikacji zidentyfikowanych problemów 

naukowych i zawodowych 

TZ2_KW01 

TZ2_KW02 

TZ2_KW03 

 

2 

2 

2 

 

Umiejętności – U1 ma umiejętność korzystania z polskiej i obcojęzycznej literatury 

naukowej i fachowej w zakresie wybranego problemu naukowego, 

a także umiejętność opracowania i wygłaszania referatów 

TZ2_KU02 

TZ2_KU03 

TZ2_KU05 

TZ2_KU06 

3 

1 

3 

3 

Umiejętności – U2 potrafi dyskutować w sposób zaangażowany, stosując przy tym 

właściwą argumentację, a także uwzględniać w dyskusji różne 

punkty widzenia 

TZ2_KU06 

 

3 

 

Kompetencje – K1 jest świadomy konieczności stałego pogłębiania zdobytej wiedzy i 

umiejętności w dobie postępu naukowego i technologicznego, a 

także znaczenia kwestii etycznych w prowadzeniu badań 

naukowych 

TZ2_KK01 

TZ2_KK02 

3 

3 

 

*) 

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: 
60 h 

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

innych osób prowadzących zajęcia: 
1 ECTS 



 

 
 

Nazwa zajęć:  Język obcy angielski (I)
 

ECTS 2 

Nazwa zajęć w j. angielskim: English as a foreign language (I) 

Zajęcia dla kierunku studiów: technologia żywności i żywienie  

  

Język wykładowy: angielski Poziom studiów: II stopień 

Forma 
studiów:  

X stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: X podstawowe 
 kierunkowe 

X obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: 2 X semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOZ-TZ2-S-02Z-18 

 

Koordynator zajęć: mgr Elżbieta Smol 

Prowadzący zajęcia: Lektorzy  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 języka obcego specjalistycznego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, 
efektywne posługiwanie się  językiem obcym w obszarze kierunku studiów w zakresie czterech sprawności (słuchanie, 
mówienie, pisanie i czytanie) w komunikacji zawodowej i naukowej. Słownictwo z zakresu języka specjalistycznego dla 
kierunku studiów. Funkcje językowe: opisywanie zjawisk, procesów, procedur, prowadzenie korespondencji, wywiadu, 
dyskusji, sporządzanie notatek, przygotowanie i wygłaszanie prezentacji. Leksyka: rozwijanie i prawidłowe użycie 
specjalistycznego zasobu językowego. Ćwiczenie komunikacji ustnej i pisemnej. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin .......  
C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin 30  
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin ....... 
PC - ćwiczenia projektowe, liczba godzin .......  
TC - ćwiczenia terenowe, liczba godzin .......  
ZP - praktyki zawodowe, liczba godzin .......  

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

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Egzamin końcowy z języka obcego na poziomie B2 lub wyższym. Znajomość przedmiotowego języka obcego ogólnego na 
poziomie B2 lub wyższym Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Efekty uczenia się: 

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

Umiejętności: 
U1 rozumie specjalistyczne 
wypowiedzi obcojęzycznych na 
poziomie B2+ związane z kierunkiem 
studiów 
U2 potrafi wygłosić prezentację na 
temat specjalistyczny związany z 
kierunkiem studiów na poziomie B2+ 
U3 rozumie opracowania, artykuły, 
dokumenty i korespondencję związane 
z kierunkiem studiów na poziomie B2+ 
U4 potrafi sporządzić tekst pisemny na 
temat związany z kierunkiem studiów 
na poziomie B2+ 

Kompetencje: 
K1…………………….. 
K2…………………….. 
… 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

ocena bieżąca, kolokwium/prezentacja na zajęciach ćwiczeniowych 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

pisemne kolokwia/streszczenia prezentacji, program wraz z kartą ocen 

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

Miejsce realizacji zajęć: sala dydaktyczna SPNJO SGGW 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Wybrane materiały i artykuły z prasy i portali o tematyce specjalistycznej związanej z kierunkiem studiów. 
2. Hewings Martin, Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press 
3. Longman Dictionary of Contemporary English, Pearson 2014 

UWAGI 

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



 
  

Nazwa zajęć:  Język obcy francuski (I)
 

ECTS 2 

Nazwa zajęć w j. angielskim: French as a foreign language (I) 

Zajęcia dla kierunku studiów: technologia żywności i żywienie  

  

Język wykładowy: francuski Poziom studiów: II stopień 

Forma 
studiów:  

X stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: X podstawowe 
 kierunkowe 

X obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: 2 X semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOZ-TZ2-S-02Z-18 

 

Koordynator zajęć: mgr Ewa Sikorska 

Prowadzący zajęcia: Lektorzy  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 języka obcego specjalistycznego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, 
efektywne posługiwanie się  językiem obcym w obszarze kierunku studiów w zakresie czterech sprawności (słuchanie, 
mówienie, pisanie i czytanie) w komunikacji zawodowej i naukowej. Słownictwo z zakresu języka specjalistycznego dla 
kierunku studiów. Funkcje językowe: opisywanie zjawisk, procesów, procedur, prowadzenie korespondencji, wywiadu, 
dyskusji, sporządzanie notatek, przygotowanie i wygłaszanie prezentacji. Leksyka: rozwijanie i prawidłowe użycie 
specjalistycznego zasobu językowego. Ćwiczenie komunikacji ustnej i pisemnej. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin .......  
C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin 30  
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin ....... 
PC - ćwiczenia projektowe, liczba godzin .......  
TC - ćwiczenia terenowe, liczba godzin .......  
ZP - praktyki zawodowe, liczba godzin .......  

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

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Egzamin końcowy z języka obcego na poziomie B2 lub wyższym. Znajomość przedmiotowego języka obcego ogólnego na 
poziomie B2 lub wyższym Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Efekty uczenia się: 

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

Umiejętności: 
U1 rozumie specjalistyczne 
wypowiedzi obcojęzycznych na 
poziomie B2+ związane z kierunkiem 
studiów 
U2 potrafi wygłosić prezentację na 
temat specjalistyczny związany z 
kierunkiem studiów na poziomie B2+ 
U3 rozumie opracowania, artykuły, 
dokumenty i korespondencję związane 
z kierunkiem studiów na poziomie B2+ 
U4 potrafi sporządzić tekst pisemny na 
temat związany z kierunkiem studiów 
na poziomie B2+ 

Kompetencje: 
K1…………………….. 
K2…………………….. 
… 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

ocena bieżąca, kolokwium/prezentacja na zajęciach ćwiczeniowych 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

pisemne kolokwia/streszczenia prezentacji, program wraz z kartą ocen 

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

Miejsce realizacji zajęć: sala dydaktyczna SPNJO SGGW 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Wybrane materiały i artykuły z prasy, portali i literatury o tematyce specjalistycznej 
2. Materiały autorskie przygotowane przez lektorów zgodnie z potrzebami danej grupy 
3. Miquel Claire, Vocabulaire progressif du français avancé, CLE International 2013 
4. Le grand Larousse illustré 2016 

UWAGI 

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



 

 

Nazwa zajęć:  Język obcy niemiecki (I)
 

ECTS 2 

Nazwa zajęć w j. angielskim: German as a foreign language (I) 

Zajęcia dla kierunku studiów: technologia żywności i żywienie  

  

Język wykładowy: niemiecki Poziom studiów: II stopień 

Forma 
studiów:  

X stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: X podstawowe 
 kierunkowe 

X obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: 2 X semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOZ-TZ2-S-02Z-18 

 

Koordynator zajęć: mgr Teresa Kaszuba-Naglik 

Prowadzący zajęcia: Lektorzy  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 języka obcego specjalistycznego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, 
efektywne posługiwanie się  językiem obcym w obszarze kierunku studiów w zakresie czterech sprawności (słuchanie, 
mówienie, pisanie i czytanie) w komunikacji zawodowej i naukowej. Słownictwo z zakresu języka specjalistycznego dla 
kierunku studiów. Funkcje językowe: opisywanie zjawisk, procesów, procedur, prowadzenie korespondencji, wywiadu, 
dyskusji, sporządzanie notatek, przygotowanie i wygłaszanie prezentacji. Leksyka: rozwijanie i prawidłowe użycie 
specjalistycznego zasobu językowego. Ćwiczenie komunikacji ustnej i pisemnej. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin .......  
C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin 30  
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin ....... 
PC - ćwiczenia projektowe, liczba godzin .......  
TC - ćwiczenia terenowe, liczba godzin .......  
ZP - praktyki zawodowe, liczba godzin .......  

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

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Egzamin końcowy z języka obcego na poziomie B2 lub wyższym. Znajomość przedmiotowego języka obcego ogólnego na 
poziomie B2 lub wyższym Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Efekty uczenia się: 

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

Umiejętności: 
U1 rozumie specjalistyczne 
wypowiedzi obcojęzycznych na 
poziomie B2+ związane z kierunkiem 
studiów 
U2 potrafi wygłosić prezentację na 
temat specjalistyczny związany z 
kierunkiem studiów na poziomie B2+ 
U3 rozumie opracowania, artykuły, 
dokumenty i korespondencję związane 
z kierunkiem studiów na poziomie B2+ 
U4 potrafi sporządzić tekst pisemny na 
temat związany z kierunkiem studiów 
na poziomie B2+ 

Kompetencje: 
K1…………………….. 
K2…………………….. 
… 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

ocena bieżąca, kolokwium/prezentacja na zajęciach ćwiczeniowych 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

pisemne kolokwia/streszczenia prezentacji, program wraz z kartą ocen 

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

Miejsce realizacji zajęć: sala dydaktyczna SPNJO SGGW 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Wybrane materiały i artykuły z prasy, portali i literatury o tematyce specjalistycznej 
2. Materiały autorskie przygotowane przez lektorów zgodnie z potrzebami danej grupy 
3. Helbig Gerhard, Buscha Joachim, Übungsgrammatik Deutsch, Langenscheidt 2013 
4. Wahrig Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache, PWN 

UWAGI 

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



 

 

Nazwa zajęć:  Język obcy rosyjski (I)
 

ECTS 2 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Russian as a foreign language (I) 

Zajęcia dla kierunku studiów: technologia żywności i żywienie  

  

Język wykładowy: rosyjski Poziom studiów: II stopień 

Forma 
studiów:  

X stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: X podstawowe 
 kierunkowe 

X obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: 2 X semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOZ-TZ2-S-02Z-18 

 

Koordynator zajęć: mgr Grażyna Solecka-Wojtyś 

Prowadzący zajęcia: Lektorzy  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 języka obcego specjalistycznego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, 
efektywne posługiwanie się  językiem obcym w obszarze kierunku studiów w zakresie czterech sprawności (słuchanie, 
mówienie, pisanie i czytanie) w komunikacji zawodowej i naukowej. Słownictwo z zakresu języka specjalistycznego dla 
kierunku studiów. Funkcje językowe: opisywanie zjawisk, procesów, procedur, prowadzenie korespondencji, wywiadu, 
dyskusji, sporządzanie notatek, przygotowanie i wygłaszanie prezentacji. Leksyka: rozwijanie i prawidłowe użycie 
specjalistycznego zasobu językowego. Ćwiczenie komunikacji ustnej i pisemnej. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin .......  
C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin 30  
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin ....... 
PC - ćwiczenia projektowe, liczba godzin .......  
TC - ćwiczenia terenowe, liczba godzin .......  
ZP - praktyki zawodowe, liczba godzin .......  

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

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Egzamin końcowy z języka obcego na poziomie B2 lub wyższym. Znajomość przedmiotowego języka obcego ogólnego na 
poziomie B2 lub wyższym Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Efekty uczenia się: 

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

Umiejętności: 
U1 rozumie specjalistyczne 
wypowiedzi obcojęzycznych na 
poziomie B2+ związane z kierunkiem 
studiów 
U2 potrafi wygłosić prezentację na 
temat specjalistyczny związany z 
kierunkiem studiów na poziomie B2+ 
U3 rozumie opracowania, artykuły, 
dokumenty i korespondencję związane 
z kierunkiem studiów na poziomie B2+ 
U4 potrafi sporządzić tekst pisemny na 
temat związany z kierunkiem studiów 
na poziomie B2+ 

Kompetencje: 
K1…………………….. 
K2…………………….. 
… 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

ocena bieżąca, kolokwium/prezentacja na zajęciach ćwiczeniowych 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

pisemne kolokwia/streszczenia prezentacji, program wraz z kartą ocen 

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

Miejsce realizacji zajęć: sala dydaktyczna SPNJO SGGW 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Wybrane materiały i artykuły z prasy, portali i literatury o tematyce specjalistycznej 

2. Materiały autorskie przygotowane przez lektorów zgodnie z potrzebami danej grupy 

3. Gołubiewa Albina, Kuratczyk Magdalena, Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami PWN, Warszawa 2014 

4. Wielki słownik rosyjsko-polski PWN, Warszawa 2013 

UWAGI 

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



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 słownictwo i struktury potrzebne do osiągnięcia 
efektów U1-U4 

TZ2_KW05 2 

Umiejętności – U1 Student rozumie specjalistyczne wypowiedzi obcojęzycznych na 
poziomie B2+ związane z kierunkiem studiów 

TZ2_KU06 2 

Umiejętności – U2 Student potrafi wygłosić prezentację na temat specjalistyczny 
związany z kierunkiem studiów na poziomie B2+ 

TZ2_KU06 2 

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

TZ2_KU06 2 

Umiejętności – U4 Student potrafi sporządzić tekst pisemny na temat związany z 
kierunkiem studiów na poziomie B2+ 

TZ2_KU06 2 

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

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć 
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 55 h 

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

1 ECTS 


