
Rok 

akademicki: 
od 2018/2019 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
BŻ Ist 3.1 

 

Nazwa przedmiotu:   Język obcy I -angielski ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
English as a foreign language 

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo żywności 

Koordynator przedmiotu:  mgr Urszula Kosakowska 

Prowadzący zajęcia:  lektorzy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Jednostka realizująca: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Technologii Żywności 

Status przedmiotu:  
a) przedmiot 

obligatoryjno-fakultatywny 
b) stopień Irok II 

c)stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestrzimowy jęz. wykładowy: angielski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Opanowanie przedmiotowego języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego, osiągnięcie niezależności językowej umożliwiającej 

efektywne posługiwanie się językiem obcym w zakresie czterech sprawności (słuchanie, 

mówienie, pisanie i czytanie) w komunikacji zawodowej i naukowej z uwzględnieniem 

języka specjalistycznego dla kierunku studiów 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin0;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin60;  

Metodydydaktyczne: 
ćwiczenia językowe wykonywane w parach i grupach, dyskusja, symulacja, 

rozwiązywanie problemu, studium przypadku 

Pełnyopisprzedmiotu: 

Słownictwo związane z kształceniem, pracą, nauką, techniką, wymianą informacji, 

środowiskiem oraz z zakresu specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów. 

Funkcje językowe: opisywanie zjawisk, procesów, procedur, prowadzenie korespondencji 

i dyskusji, sporządzanie notatek, przygotowanie i wygłaszanie prezentacji. Gramatyka: 

prawidłowe użycie form wyrazowych i konstrukcji zdaniowych, słowotwórstwo. 

Ćwiczenie komunikacji, wymowy i pisowni. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Ukończenie kursu języka obcego nowożytnego na etapie szkoły średniej 

Założenia wstępne: 
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub wyższym Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego. 

Efekty kształcenia: 

01 – rozumie ustne wypowiedzi w języku 

obcym na tematy ogólne i wybrane zawodowe 

02 – potrafi wypowiadać się na tematy ogólne 

i wybrane zawodowe 

03 – rozumie sens opracowań, artykułów, 

dokumentów i korespondencji 

04 – potrafi prowadzić korespondencję i 

przygotowywać wybrane rodzaje 

dokumentów 

05 – zna słownictwo i struktury potrzebne 

do osiągnięcia powyższych efektów 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

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

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

pisemne kolokwia, streszczenia prezentacji, program wraz z kartą ocen 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 kolokwium/prezentacja 70%, ocena bieżąca 30% 

Miejscerealizacjizajęć: 
 

sala dydaktyczna SPNJO 

Literaturapodstawowaiuzupełniająca: 

1. Hugh Dellar Andrew Walkley, Outcomes Upper Intermediate Students Book, National Geographic 

2. Hugh Dellar Andrew Walkley, Outcomes Upper Intermediate Workbook, National Geographic 

3.Hugh Dellar Andrew Walkley, Outcomes Advanced Students Book, National Geographic 

4.Hugh Dellar Andrew Walkley, Outcomes Advanced Workbook, National Geographic 

5. Murphy Raymond, English Grammar in Use, Cambridge University Press 2012 

6. Longman Dictionary of Contemporary English, Pearson 2014 

7. Wybrane materiały i artykuły z prasy i portali o tematyce ogólnej i specjalistycznej. 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

  

UWAGI:      
 

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

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia- na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 100h 

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

nauczycieli akademickich: 
2ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
2ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 rozumie ustne wypowiedzi w języku obcym na tematy ogólne i 

wybrane zawodowe 

K_U17 

02 potrafi wypowiadać się na tematy ogólne i wybrane zawodowe K_U17 

03 rozumie sens opracowań, artykułów, dokumentów i 

korespondencji 

K_U17, K_K05 

04 potrafi prowadzić korespondencję i przygotowywać wybrane 

rodzaje dokumentów 

K_U17, K_K05 

05 zna słownictwo i struktury potrzebne do osiągnięcia 

powyższych efektów 

K_U17, K_W25 



 

Rok 

akademicki: 
od 2018/2019 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
BŻ Ist 3.1 

 

Nazwa przedmiotu:   Język obcy I -francuski ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
French as a foreign language I 

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo żywności 

Koordynator przedmiotu:  Mgr Ewa Sikorska 

Prowadzącyzajęcia:  lektorzy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Jednostkarealizująca: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Technologii Żywności 

Status przedmiotu:  
a) przedmiot

obligatoryjno-fakultatywny 
b) stopień I rok II 

c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestrzimowy 
jęz. wykładowy: 

francuski 
 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przygotowanie do opanowania języka obcego w stopniu przybliżającym osiągnięcie 

poziomu B2  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego lub wyższego w 

zakresie czterech sprawności (słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie) w komunikacji 

zawodowej i naukowej z uwzględnieniem języka specjalistycznego dla kierunku studiów. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin0;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 60;  

Metody dydaktyczne: 
ćwiczenia językowe wykonywane w parach i grupach, dyskusja, symulacja, 

rozwiązywanie problemu, studium przypadku 

Pełny opisprzedmiotu: 

Słownictwo związane z kształceniem, pracą, nauką, techniką, wymianą informacji, 

środowiskiem oraz z zakresu specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów. 

Funkcje językowe: opisywanie zjawisk, procesów, procedur, prowadzenie korespondencji 

i dyskusji, sporządzanie notatek, przygotowanie i wygłaszanie prezentacji. Gramatyka: 

prawidłowe użycie form wyrazowych i konstrukcji zdaniowych, słowotwórstwo. 

Ćwiczenie komunikacji, wymowy i pisowni. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Ukończenie kursu języka obcego nowożytnego na etapie szkoły średniej 

Założenia wstępne: 
Znajomość języka przedmiotowego na poziomie A1 lub wyższym Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego. 

Efekty kształcenia: 

01 – rozumie ustne wypowiedzi w języku 

obcym na tematy ogólne i wybrane zawodowe 

02 – potrafi wypowiadać się na tematy ogólne 

i wybrane zawodowe 

03 – rozumie sens opracowań, artykułów, 

dokumentów i korespondencji 

04 – potrafi prowadzić korespondencję i 

przygotowywać wybrane rodzaje 

dokumentów 

05 – zna słownictwo i struktury potrzebne 

do osiągnięcia powyższych efektów 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

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

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

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 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Poisson-Quinton Sylvie, Festival 2, podręcznik i ćwiczenia, CLE International 2005 

2. Poisson-Quinton Sylvie, Festival 3, podręcznikićwiczenia, CLE International 2007 

3. Robert Paul, Le Petit Robert de la langue française, LR 2006 

4. Aküz Anne, Bazelle-Shamaei Bernadette, BonenfantJoëlle, Exercices de grammaireencontexte, 

niveauintermédiaire 

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

UWAGI:      
 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

  

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

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia- na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 100h 

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

nauczycieli akademickich: 
2ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
2ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 rozumie ustne wypowiedzi w języku obcym na tematy ogólne i 

wybrane zawodowe 

K_U17 

02 potrafi wypowiadać się na tematy ogólne i wybrane zawodowe K_U17 

03 rozumie sens opracowań, artykułów, dokumentów i 

korespondencji 

K_U17, K_K05 

04  potrafi prowadzić korespondencję i przygotowywać wybrane 

rodzaje dokumentów 

K_U17, K_K05 

05 zna słownictwo i struktury potrzebne do osiągnięcia 

powyższych efektów 

K_U17, K_W25 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

Rok 

akademicki: 
od 2018/2019 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
BŻ Ist 3.1 

 

Nazwa przedmiotu:   Język obcy I -niemiecki ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
German as a foreign language I 

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo żywności 

Koordynator przedmiotu:  mgr Teresa Kaszuba-Naglik 

Prowadzący zajęcia:  lektorzy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Jednostka realizująca: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Technologii Żywności 

Status przedmiotu:  
a) przedmiot

obligatoryjno-fakultatywny 
b) stopień I rok II 

c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestrzimowy 
jęz. wykładowy: 

niemiecki 
 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przygotowanie do opanowania języka obcego w stopniu przybliżającym osiągnięcie 

poziomu B2  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego lub wyższego w 

zakresie czterech sprawności (słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie) w komunikacji 

zawodowej i naukowej z uwzględnieniem języka specjalistycznego dla kierunku studiów. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin0;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 60;  

Metodydydaktyczne: 
ćwiczenia językowe wykonywane w parach i grupach, dyskusja, symulacja, 

rozwiązywanie problemu, studium przypadku 

Pełnyopisprzedmiotu: 

Słownictwo związane z kształceniem, pracą, nauką, techniką, wymianą informacji, 

środowiskiem oraz z zakresu specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów. 

Funkcje językowe: opisywanie zjawisk, procesów, procedur, prowadzenie korespondencji 

i dyskusji, sporządzanie notatek, przygotowanie i wygłaszanie prezentacji. Gramatyka: 

prawidłowe użycie form wyrazowych i konstrukcji zdaniowych, słowotwórstwo. 

Ćwiczenie komunikacji, wymowy i pisowni. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Ukończenie kursu języka obcego nowożytnego na etapie szkoły średniej 

Założenia wstępne: 
Znajomość języka przedmiotowego na poziomie A1 lub wyższym Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego. 

Efekty kształcenia: 

01 – rozumie ustne wypowiedzi w języku 

obcym na tematy ogólne i wybrane zawodowe 

02 – potrafi wypowiadać się na tematy ogólne 

i wybrane zawodowe 

03 – rozumie sens opracowań, artykułów, 

dokumentów i korespondencji 

04 – potrafi prowadzić korespondencję i 

przygotowywać wybrane rodzaje 

dokumentów 

05 – zna słownictwo i struktury potrzebne 

do osiągnięcia powyższych efektów 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

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

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

pisemne kolokwia, streszczenia prezentacji, program wraz z kartą ocen 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 kolokwium/prezentacja 70%, ocena bieżąca 30% 

Miejscerealizacjizajęć: 
 

sala dydaktyczna SPNJO 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Demme S., Funk H., Kuhn Ch. Studio d B2, Cornelsen 

2. Helbig Gerhard, Buscha Joachim, Übungsgrammatik Deutsch, Langenscheidt 2013 

3. WahrigGrosswörterbuch Deutsch alsFremdsprache, PWN  

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

UWAGI:      
 



 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

  

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

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia- na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 100h 

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

nauczycieli akademickich: 
2ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
2ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 rozumie ustne wypowiedzi w języku obcym na tematy ogólne i 

wybrane zawodowe 

K_U17 

02 potrafi wypowiadać się na tematy ogólne i wybrane zawodowe K_U17 

03 rozumie sens opracowań, artykułów, dokumentów i 

korespondencji 

K_U17, K_K05 

04  potrafi prowadzić korespondencję i przygotowywać wybrane 

rodzaje dokumentów 

K_U17, K_K05 

05 zna słownictwo i struktury potrzebne do osiągnięcia 

powyższych efektów 

K_U17, K_W25 



 

Rok 

akademicki: 
od 2018/2019 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
BŻ Ist 3.1 

 

Nazwa przedmiotu:   Język obcy I -rosyjski ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Russian as a foreign language I 

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo żywności 

Koordynator przedmiotu:  Mgr Grażyna Solecka-Wojtyś 

Prowadzący zajęcia:  lektorzy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Jednostka realizująca: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Technologii Żywności 

Status przedmiotu:  
a) przedmiot

obligatoryjno-fakultatywny 
b) stopień I rok II 

c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestrzimowy jęz. wykładowy: rosyjski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Przygotowanie do opanowania języka obcego w stopniu przybliżającym osiągnięcie 

poziomu B2  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego lub wyższego w 

zakresie czterech sprawności (słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie) w komunikacji 

zawodowej i naukowej z uwzględnieniem języka specjalistycznego dla kierunku studiów. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin0;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 60;  

Metody dydaktyczne: 
ćwiczenia językowe wykonywane w parach i grupach, dyskusja, symulacja, 

rozwiązywanie problemu, studium przypadku 

Pełny opisprzedmiotu: 

Słownictwo związane z kształceniem, pracą, nauką, techniką, wymianą informacji, 

środowiskiem oraz z zakresu specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów. 

Funkcje językowe: opisywanie zjawisk, procesów, procedur, prowadzenie korespondencji 

i dyskusji, sporządzanie notatek, przygotowanie i wygłaszanie prezentacji. Gramatyka: 

prawidłowe użycie form wyrazowych i konstrukcji zdaniowych, słowotwórstwo. 

Ćwiczenie komunikacji, wymowy i pisowni. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Ukończenie kursu języka obcego nowożytnego na etapie szkoły średniej 

Założenia wstępne: 
Znajomość języka przedmiotowego na poziomie A1 lub wyższym Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego. 

Efekty kształcenia: 

01 – rozumie ustne wypowiedzi w języku 

obcym na tematy ogólne i wybrane zawodowe 

02 – potrafi wypowiadać się na tematy ogólne 

i wybrane zawodowe 

03 – rozumie sens opracowań, artykułów, 

dokumentów i korespondencji 

04 – potrafi prowadzić korespondencję i 

przygotowywać wybrane rodzaje 

dokumentów 

05 – zna słownictwo i struktury potrzebne 

do osiągnięcia powyższych efektów 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

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

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

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 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Esmantova Tatiana,  Русскийязык 5 элементовучебникуровеньB1, Sankt Petersburg 2012 

2. Cieplicka Maria, Torzewska Danuta, Русскийязык – kompedium tematyczno-leksykalne 2, Poznań 2008 

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

4. Wielki słownik rosyjsko-polski PWN, Warszawa 2013 

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

 

UWAGI:      
 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

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

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia- na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 100h 

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

nauczycieli akademickich: 
2ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
2ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 rozumie ustne wypowiedzi w języku obcym na tematy ogólne i 

wybrane zawodowe 

K_U17 

02 potrafi wypowiadać się na tematy ogólne i wybrane zawodowe K_U17 

03 rozumie sens opracowań, artykułów, dokumentów i 

korespondencji 

K_U17, K_K05 

04  potrafi prowadzić korespondencję i przygotowywać wybrane 

rodzaje dokumentów 

K_U17, K_K05 

05 zna słownictwo i struktury potrzebne do osiągnięcia 

powyższych efektów 

K_U17, K_W25 



Rok 

akademicki: 
od 2016/2017 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
BŻ Ist 3.2 

 

Nazwa przedmiotu:   Wychowanie fizyczne ECTS 0 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Physical education  

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo żywności 

Koordynator przedmiotu:  mgr Mikołaj Rosa 

Prowadzący zajęcia:  Nauczyciele zatrudnieni w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

Jednostka realizująca: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Technologii  Żywności 

Status przedmiotu:  
a) przedmiot 

obligatoryjno-fakultatywny 
b) stopień I rok II 

c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Kształtowanie świadomej postawy wobec kultury fizycznej i stworzenie wizerunku 

aktywności ruchowej jako elementu życia człowieka niezbędnego do prawidłowego 

funkcjonowania organizmu. Podnoszenie sprawności fizycznej i wydolności organizmu.  

Przygotowanie organizmu do podejmowania zadań zawodowych i pozazawodowych 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 0;  

b) ćwiczenia: liczba godzin 30;  

Metody dydaktyczne: 

Pokaz, objaśnienie, samodzielne próby wykonania danego ćwiczenia, korekty błędów, 

opanowanie ruchu oraz stabilizacja techniki, metoda powtórzeniowa, nauczanie techniki 

w formie zabawowej, ścisłej, zadaniowej, nauczanie taktyki we fragmentach gry, gry 

szkolnej i gry właściwej,  współzawodnictwo 

Pełny opis przedmiotu: 

Przedmiot realizowany na podstawie programów autorskich nauczycieli SWFiS SGGW w 

oparciu o wytyczne wynikające z celów wychowania fizycznego oraz ramowego 

programu WF studium. Studenci zapisują się na zajęcia z wybranych przez siebie 

dyscyplin sportowych (dyscypliny do wyboru: aerobik, siłownia, gry zespołowe 

siatkówka, koszykówka, piłka nożna, unihokej, tenis stołowy, badminton, pływanie, tańce 

latynoamerykańskie, judo, oraz zajęcia z rehabilitacji dla studentów ze zwolnieniem 

lekarskim). 

Treści przedmiotu: 

Ukształtowanie postawy świadomego i permanentnego uczestnictwa studentów w różnych 

formach aktywności sportowo-rekreacyjnej w czasie nauki oraz po jej zakończeniu dla 

zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego. 

Podniesienie ogólnej sprawności motorycznej. Podtrzymanie prawidłowej kondycji 

organizmu, zapoznanie z zasobem ćwiczeń fizycznych kształtujących postawę ciała, 

wytrzymałość i siłę.  

Zdobycie  wiedzy o organizmie ludzkim i jego obiektywnych potrzebach rozwojowych, 

oraz o kształtowaniu sprawności i wydolności fizycznej człowieka, sposobach kontroli 

osobistej sprawności i wydolności fizycznej. 

Poznanie i doskonalenie elementów techniki występujących w wybranych dyscyplinach 

sportowych i opanowanie ich w stopniu rekreacyjnym. 

Uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, odprężenie psychiczne, nabycie 

umiejętności radzenia sobie ze stresem, doskonalenie umiejętności współpracy w  zespole. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
brak 

Założenia wstępne: 
Brak przeciwwskazań lekarskich do odbywania zajęć z wychowania fizycznego. Dla 

studentów niezdolnych do ćwiczeń organizowane są grupy teoretyczne i rehabilitacyjne. 

Efekty kształcenia: 

01 - posiada wiedzę związaną z wpływem 

ćwiczeń fizycznych na zdrowie. Zna 

potrzeby organizmu i formy aktywności 

fizycznej w utrzymaniu zdrowia, jak 

również konsekwencje i zagrożenia 

związane z brakiem aktywności fizycznej.  

02 – zna przepisy, zasady gry oraz historię 

wybranej przez siebie formy ruchu,- 

(do wyboru: aerobic, judo, tenis stołowy, 

badminton, siatkówka, koszykówka, p. 

nożna, pływanie, siłownia, tańce 

latynoamerykańskie) , definiuje przepisy i 

zasady gry w wybranych formach ruchu, 

sędziuje podczas gry. 

04 - dokonuje analizy poziomu własnej 

sprawności fizycznej, prawidłowo 



  

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

korzysta w sposób bezpieczny z obiektów 

i urządzeń sportowych, stosuje 

prawidłową asekurację podczas ćwiczeń. 

03 - przeprowadza prawidłową 

rozgrzewkę, układa i wykonuje prosty 

zestaw ćwiczeń, demonstruje wybrane 

elementy techniczne i taktyczne 

poszczególnych dyscyplin sportowych  

interpretuje i identyfikuje problemy w czasie 

wykonywania zadań i podejmuje właściwe 

decyzje w celu ich rozwiązania. 

05 - potrafi współdziałać w grupie i 

przyjmować różne role kreowania i 

wspierania postaw innych, wykonywania 

poleceń trenera, nauczyciela, oraz 

współzawodnictwa, rywalizacji i 

odpowiedzialności. 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

sprawdzian indywidualnych umiejętności technicznych i praktycznych 

systematyczny i aktywny udział w zajęciach 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Oceny w dziennikach zajęć 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

Aktywne i sumienne uczestnictwo w zajęciach  - 60% 

Pozytywny wynik sprawdzianów technicznych i testów sprawnościowych związanych 

bezpośrednio z  wybraną formą aktywności  - 40% 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Obiekty sportowe SGGW 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

Podręczniki metodyczne i przepisy dyscyplin sportowych podane przez nauczycieli w programach autorskich 

UWAGI: -
 

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

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

 30 h 

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

nauczycieli akademickich: 
0 ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
0 ECTS 

Nr 

/symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do 

efektów dla programu 

kształcenia na 

kierunku 

01 posiada wiedzę związaną z wpływem ćwiczeń fizycznych na zdrowie. Zna potrzeby 

organizmu i formy aktywności fizycznej w utrzymaniu zdrowia, jak również 

konsekwencje i zagrożenia związane z brakiem aktywności fizycznej 

K_W02, K_W14   

02 zna przepisy, zasady gry oraz historię wybranej przez siebie formy ruchu,- korzysta 

w sposób bezpieczny z obiektów i urządzeń sportowych, stosuje prawidłową 

asekurację podczas ćwiczeń. 

 

K_K03  

03 przeprowadza prawidłową rozgrzewkę, układa i wykonuje prosty zestaw ćwiczeń, 

demonstruje wybrane elementy techniczne i taktyczne poszczególnych dyscyplin 

sportowych (do wyboru: aerobic, judo, tenis stołowy, badminton, siatkówka, 

koszykówka,  p. nożna, pływanie, siłownia, tańce latynoamerykańskie) , definiuje 

przepisy i zasady gry w wybranych formach ruchu, sędziuje podczas gry. 

K_W02,  K_W14   

04 dokonuje analizy poziomu własnej sprawności fizycznej, prawidłowo interpretuje i 

identyfikuje problemy w czasie wykonywania zadań i podejmuje właściwe decyzje 

w celu ich rozwiązania. 

K_K03, K_U11   

05 potrafi współdziałać w grupie i przyjmować różne role- kreowania i wspierania 

postaw innych, wykonywania poleceń trenera, nauczyciela, oraz współzawodnictwa, 

rywalizacji i odpowiedzialności. 

K_K05  



Rok 

akademicki: 
od 2016/2017 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
BŻ Ist 3.3 

 

Nazwa przedmiotu:   Technologia i higiena żywności pochodzenia roślinnego ECTS 4 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Technology and hygiene of food of plant origin  

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo żywności 

Koordynator przedmiotu:  Prof. dr hab. Alicja Ceglińska 

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

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

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Technologii Żywności 

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

 

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie Studentów z zagadnieniami higieny i przetwórstwa owoców i warzyw, zbóż, 

tłuszczów i koncentratów spożywczych 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 30;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 18;  

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

konsultacje 

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów: Technologia i higiena półproduktów (pulp, przecierów, 

kremogenów, moszczów), zagęszczonych soków owocowych, mrożonek i suszów, 

konserw, kiszonek, soków, nektarów i napojów, produktów pomidorowych, produktów 

słodzonych (dżemy, marmolady, powidła, konfitury, galaretki). Podstawy technologii i 

higieny młynarstwa i piekarstwa, maszyny i urządzenia młynarskie i piekarskie. 

Technologia i higiena produkcji tłuszczów: tłoczenie, ekstrakcja, rafinacja, modyfikacje 

tłuszczów. Charakterystyka produkcji margaryny. Technologia i higiena produkcji 

koncentratów: zup, przyprawowych, śniadaniowych, makaronów instant, sosów oraz 

koncentratów napojów. 

Tematyka ćwiczeń: Technologia półproduktów owocowych i warzywnych. Technologia i 

higiena soków i nektarów. Technologia apertyzowanych konserw owocowych i 

warzywnych. Analiza międzyproduktów piekarskich pszennych, żytnich i mieszanych, 

analiza różnych rodzajów i asortymentów pieczywa oraz wypiek ciasta biszkoptowo-

tłuszczowego. Technologia otrzymywania proszkowych koncentratów kawy. 

Charakterystyka koncentratów przypraw zawierających hydrolizaty białkowe. 

Technologia i higiena otrzymywania emulsji spożywczych na przykładzie sosów 

majonezowych o różnej zawartości tłuszczu.      

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Ogólna technologia żywności, Chemia żywności 

Założenia wstępne: 

Ma podstawową wiedzę dotyczącą surowców pochodzenia roślinnego oraz podstawowych 

procesów jednostkowych w technologii żywności, zna skład chemiczny surowców i 

podstawowe metody jego oznaczania      

Efekty kształcenia: 

01 - ma wiedzę na temat biologicznych, 

chemicznych i fizycznych właściwości 

surowców, półproduktów i produktów 

roślinnych 

02 - zna podstawowe procesy obróbki wstępnej, 

utrwalania i przetwarzania surowców 

roślinnych 

03 - zna podstawowe metody wytwarzania i 

potrafi przeprowadzić wybrane procesy 

technologiczne z zachowaniem zasad 

higieny      

04 - potrafi wykonać podstawowe 

obliczenia technologiczne  

05 - posiada umiejętność wykorzystania 

w pracy zawodowej podstawowej 

wiedzy z zakresu przetwórstwa zbóż 

(młynarstwa, piekarstwa), owoców i 

warzyw, tłuszczów i koncentratów 

spożywczych.      

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekt: 01, 02 – egzamin pisemny 

Efekt: 03, 04, 05 – kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych oraz ocena przeprowadzonego 

doświadczenia      



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Kolokwia z zajęć ćwiczeniowych i prace egzaminacyjne      

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 ćwiczenia 30%; egzamin 70%      

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Laboratorium, sala wykładowa      

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

Praca zbiorowa (red. Mitek M., Leszczyński K) 2014 : Wybrane zagadnienia z technologii żywności pochodzenia 

roślinnego Wydawnictwo SGGW Warszawa      

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

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

sumaryczną liczbę punktów 51-60% otrzymuje ocenę 3,0; 61-70% - 3,5; 71-80% - 4,0; 81-90% - 4,5; 91-100 – 5,0.          
 

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

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

 120 h 

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

nauczycieli akademickich: 
2 ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
1 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla 

programu kształcenia na 

kierunku 

01 ma wiedzę na temat biologicznych, chemicznych i fizycznych 

właściwości surowców, półproduktów i produktów roślinnych      

K_W04      

02 zna podstawowe procesy obróbki wstępnej, utrwalania i 

przetwarzania surowców roślinnych 

K_W03      

03 zna podstawowe metody wytwarzania i potrafi przeprowadzić 

wybrane procesy technologiczne z zachowaniem zasad higieny 

K_W09, K_W10, K_W18, 

K_U10      

04 potrafi wykonać podstawowe obliczenia technologiczne       K_U04, K_U05, K_K05      

05 posiada umiejętność wykorzystania w pracy zawodowej podstawowej 

wiedzy z zakresu przetwórstwa zbóż (młynarstwa, piekarstwa), 

owoców i warzyw, tłuszczów i koncentratów spożywczych      

K_U06, K_U09, K_K01      



Rok 

akademicki: 
od 2019/2020 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
BŻ Ist 3.4 

 

Nazwa przedmiotu:   Biochemia  ECTS 6 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Biochemistry  

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo żywności 

Koordynator przedmiotu:  dr inż. Sławomir Orzechowski  

Prowadzący zajęcia:  Pracownicy  Katedry Biochemii i Mikrobiologii Instytutu Biologii,  

Jednostka realizująca: Instytut Biologii, Katedra Biochemii i Mikrobiologii 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Technologii o Żywności 

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

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej przebiegu i regulacji podstawowych szlaków 

metabolicznych, niezbędnej do zrozumienia procesów biochemicznych zachodzących w 

organizmach żywych oraz surowcach i produktach spożywczych. Zapoznanie studentów z 

podstawowymi metodami i technikami biochemicznymi. Zdobyta przez studentów wiedza 

i umiejętności będą stanowić podstawę do lepszego przyswojenia treści programowych, 

realizowanych w ramach przedmiotów kierunkowych. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 30;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 30;  

Metody dydaktyczne: 

Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; ćwiczenia 

laboratoryjne obejmujące doświadczenia o charakterze ilościowym i jakościowym; 

konsultacje. 

Pełny opis przedmiotu: 

Wykłady: 

Rodzaje i funkcje podstawowych cząsteczek występujących w komórce. Molekularne 

podstawy procesów życiowych, katabolizm i anabolizm. Energetyka reakcji 

biochemicznych. Aminokwasy, peptydy i białka: budowa, klasyfikacja i funkcje. Budowa, 

działanie i znacznie enzymów. Rola witamin w budowie kofaktorów. Węglowodany - 

charakterystyka, funkcje, metabolizm: glikoliza, fermentacje, szlak pentozofosforanowy, 

glukoneogeneza. Polisacharydy - biosynteza i degradacja. Budowa, funkcje i metabolizm 

lipidów. Etapy utleniania biologicznego. Pobieranie energii przez organizmy autotroficzne 

– fotosynteza. Kwasy nukleinowe: budowa i funkcje. Wybrane zagadnienia z metabolizm 

związków azotowych: rozkład białek, przemiany aminokwasów, cykl mocznikowy. 

Replikacja i ekspresja genów. Regulacja i integracja metabolizmu w organizmach 

żywych. Wybrane zagadnienia z metabolizmu ksenobiotyków i pestycydów. Przykłady 

przemian biochemicznych zachodzących podczas przechowywania i przetwarzania 

żywności.  

Ćwiczenia laboratoryjne: 

Właściwości aminokwasów i białek oraz metody ich ilościowego oznaczania. Wpływ 

wybranych czynników na aktywność enzymów. Charakterystyka oraz ilościowe 

oznaczanie zawartości polisacharydów zapasowych. Wybrane metody oznaczania 

aktywności hydrolaz. Badanie składników kwasów nukleinowych. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Biologia; Chemia ogólna i nieorganiczna; Chemia organiczna 

Założenia wstępne: 
Student powinien mieć wiedzę dotyczącą budowy i właściwości podstawowych związków 

organicznych oraz posiadać umiejętność pracy w laboratorium chemicznym.  

Efekty kształcenia: 

01 – ma podstawową wiedzę w zakresie 

procesów biochemicznych 

zachodzących w żywych organizmach 

oraz podczas przechowywania i 

przetwarzania żywności, dostosowaną 

do studiowanego kierunku 

02 – zna i stosuje podstawowe techniki 

03 – potrafi wykonać proste analizy 

biochemiczne pod kierunkiem opiekuna 

naukowego 

04 - posiada umiejętność interpretacji 

uzyskanych danych empirycznych oraz potrafi 

przygotować pisemne opracowanie 

otrzymanych wyników 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

i narzędzia badawcze wykorzystywane 

w biochemicznej analizie ilościowej i 

jakościowej 

05 – potrafi współdziałać i pracować w grupie 

przyjmując w niej różne role 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

01, 02, - pisemne kolokwia (sprawdziany) na ćwiczeniach oraz egzamin pisemny 

03, 04, 05 - ocena doświadczeń wykonywanych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych . 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

imienne karty oceny studenta, w których zapisywane są wyniki z pisemnych kolokwiów, 

oceny za dokładność i poprawność wykonanego eksperymentu, 

prace egzaminacyjne z punktacją/oceną oraz treści pytań egzaminacyjnych 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

- ocena eksperymentów wykonanych na ćwiczeniach laboratoryjnych (P) – 25% 

- obowiązkowe sprawdziany (kolokwia) pisane na ćwiczeniach laboratoryjnych z zasad 

stosowanych metod (KM) – 25% 

- egzamin pisemny z materiału wykładowego – 50% 

- kolokwia nieobowiązkowe dotyczące materiału wykładowego (KD) - pisemny 

sprawdzian na ćwiczeniach, uzyskane sukcesywnie punkty powiększają pulę punktów 

uzyskanych podczas egzaminu pisemnego 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu (EGZ) jest uzyskanie przez studenta po minimum 

51% punktów: za obowiązkowe sprawdziany (kolokwia) pisane na ćwiczeniach oraz 

zaliczenie minimum 51% eksperymentów wykonywanych na ćwiczeniach 

laboratoryjnych 

Końcową ocenę oblicza się dodając do siebie pkt za P, KM oraz (EGZ + KD). 

Miejsce realizacji zajęć: 
 wykład w sali wykładowej, ćwiczenia w laboratorium biochemicznym, konsultacje w 

biurze lub auli audytoryjnej na terenie Katedry.  

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Biochemia krótki kurs – J.L. Tymoczko, J. M. Berg, L. Stryer PWN 2013 i wydania późniejsze, 

2. Biochemia w zarysie – J.G. Salway, Górnicki Wydawnictwo Medyczne 2012 i wydania późniejsze, 

3. Biochemistry – Ch. K. Mathews, K.E. Van Holde, D.R. Appling, S.J. Anthony-Cahill – Pearson Canada Inc 2013 

4. Krótkie wykłady Biochemia - Hames BD, Hooper NM,  PWN 2008 i wydania późniejsze 

5. Biochemia – Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L, PWN 2009 i wydania późniejsze 

6. Biochemia - Bańkowski E, MedPharm Polska, 2006 

7. Biochemia Harpera - Murray RK, Rodwell VW, Granner DK, PZWL, 2012 

8. Przewodnik do ćwiczeń z biochemii pod redakcją W. Bielawskiego i B. Zagdańskiej, (wydanie III) wyd. SGGW, 2018 

UWAGI: 
 

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

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

 150 h 

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

nauczycieli akademickich: 
3 ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
3 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

kształcenia na 

kierunku 

01 ma podstawową wiedzę w zakresie procesów biochemicznych zachodzących w 

żywych organizmach dostosowaną do studiowanego kierunku bezpieczeństwo 

żywności 

K_W02 

02 zna podstawowe procesy biochemiczne, zachodzące podczas przetwarzania 

żywności oraz podczas trawienia pokarmu 

K_W05 

03 pracując indywidualnie lub w zespole, pod kierunkiem opiekuna naukowego, 

wykonuje proste zadania badawcze w zakresie biochemii 

K_U01 

04 posiada umiejętność interpretacji uzyskanych danych empirycznych, formułowania 

wniosków, oraz potrafi przygotować pisemne opracowanie otrzymanych wyników 

K_U05 

05 potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role  K_K05 



Rok 

akademicki: 
od 2016/2017 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
BŻ Ist 3.5 

 

Nazwa przedmiotu:   Chemia fizyczna ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Physical Chemistry 

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo żywności 

Koordynator przedmiotu:  Dr inż. Bożena Parczewska-Plesnar 

Prowadzący zajęcia:  Pracownicy Katedry Chemii Instytutu Nauk o Żywności 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności, Katedra Chemii 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Technologii Żywności 

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

 

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Opanowanie przez studenta podstaw zagadnień z chemii fizycznej oraz nabycie 

umiejętności wykorzystania w praktyce praw opisujących zjawiska fizykochemiczne. 

Zapoznanie się z prostymi metodami badawczymi i obsługą aparatury stosowanej do 

oznaczania wybranych wielkości fizykochemicznych. Nabycie umiejętności opisu i 

interpretacji wyników eksperymentalnych oraz pracy w zespołach. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 15;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 15;  

Metody dydaktyczne: 

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji opracowanych w programie „PowerPoint” oraz 

krótkich filmów i animacji ilustrujących omawianą tematykę. 

Ćwiczenia laboratoryjne: wykonywanie doświadczeń, obserwacja, pomiar, opis. 

Konsultacje. 

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów:  

Opracowywanie i interpretacja wyników pomiarów. Termodynamika  

(parametry i funkcje stanu, zasady termodynamiki). Termochemia. Izoterma i izobara 

van’t Hoffa. Gaz doskonały. Gaz rzeczywisty. Punkt krytyczny. Właściwości cieczy 

(gęstość, lepkość, napięcie powierzchniowe). Refraktometria. Przemiany i równowagi 

fazowe w układach jednoskładnikowych i wieloskładnikowych. Reguła faz Gibsa. 

Właściwości koligatywne roztworów. Osmoza. Ekstrakcja i prawo podziału Nernsta. 

Zjawiska powierzchniowe. Kinetyka chemiczna. Kataliza. Konduktometria. 

Potencjometria. Pomiar pH. Metody spektroskopowe – kolorymetria.  

Tematyka ćwiczeń (każdy student wykonuje 5 ćwiczeń z poniższej listy): 

Wyznaczanie ciepła rozpuszczania. Wyznaczanie gęstości pary i masy molowej metodą 

Meyera. Pomiar współczynnika lepkości cieczy za pomocą wiskozymetru Ostwalda. 

Wyznaczanie zawartości alkoholu etylowego w badanym roztworze. Wyznaczanie 

współczynnika podziału kwasu octowego w układzie dwóch niemieszających się cieczy. 

Adsorpcja kwasu octowego na węglu aktywowanym. Wyznaczanie stałej szybkości 

reakcji inwersji sacharozy metodą polarymetryczną. Miareczkowanie konduktometryczne. 

Wyznaczanie klasycznej stałej dysocjacji z pomiarów przewodnictwa. Miareczkowanie 

potencjometryczne kwasu zasadą. Oznaczanie grubości osadzonej powłoki. miedzianej i 

wydajności prądowej elektrolizy. Kolorymetryczne oznaczanie stężenia jonów żelaza 

(III). 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Chemia ogólna i nieorganiczna, Chemia organiczna, Matematyka 

Założenia wstępne: 
Podstawowe wiadomości z chemii, interpretacja wykresów funkcji, rachunek różniczkowy 

i całkowy, obliczenia logarytmiczne 

Efekty kształcenia: 

01 - zna i rozumie podstawowe pojęcia 

i prawa chemii fizycznej; 

02 - umie wykonywać proste obliczenia 

fizykochemiczne; 

03 - potrafi przeprowadzić standardowe 

pomiary fizykochemiczne w zakresie 

treści przedmiotu; 

04 - potrafi samodzielnie opracowywać wyniki 

pomiarów oraz wyciągać poprawne wnioski 

merytoryczne; 

05 - potrafi współpracować w zespole 

wykonując pomiary oraz opracowując ich 

wyniki; 

 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

efekt 01, 02 – kolokwium po zakończeniu wykładów;  

efekt 02, 03 - kolokwia na ćwiczeniach laboratoryjnych;  

efekt 03, 04, 05 - ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć / zespołowe 

sprawozdania z wykonanych ćwiczeń. 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Treść pytań z kolokwiów na ćwiczeniach, lista ocen studentów z kolokwiów i sprawozdań 

z poszczególnych ćwiczeń, treść pytań z kolokwium po zakończeniu wykładów z listą 

ocen. 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania:  1) kolokwium wykładowe - 35 pkt., 2) 

kolokwia z ćwiczeń laboratoryjnych - 50 pkt., 3) sprawozdania - 15 pkt.(razem 100). 

Student, który z każdego elementu uzyskał co najmniej 50% punktów [odpowiednio: 1) 

17,5 pkt., 2) 25 pkt., 3) 7,5 pkt. zalicza przedmiot otrzymując ocenę zależną od sumy 

wszystkich punktów: 

50-59,5 pkt. – ocena 3,0; 60-69,5 pkt. – ocena 3,5; 70-79,5 pkt. – ocena 4,0; 80-89,5 pkt. – 

ocena 4,5; 90-100pkt. – ocena 5,0. 

Miejsce realizacji zajęć: 
 Wykłady odbywają się w sali wykładowej, a zajęcia laboratoryjne w laboratoriach 

dydaktycznych Katedry Chemii 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Praca zbiorowa, Eksperymentalna chemia fizyczna, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007. 

2. Materiały pomocnicze przekazane przez prowadzącego. 

UWAGI: Wykłady odbywają się w pierwszej połowie semestru. Po zakończeniu wykładów odbywa się kolokwium z 

materiału wykładowego. W drugiej połowie semestru studenci rozpoczynają ćwiczenia laboratoryjne, w trakcie których 

piszą kolokwia i wykonują ćwiczenia. Z ćwiczeń studenci wykonują sprawozdania zawierające interpretację uzyskanych 

wyników. 
 

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

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

 77 h 

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

nauczycieli akademickich: 
1 ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
1 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 zna podstawowe pojęcia oraz zna i rozumie podstawowe prawa 

chemii fizycznej 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05 

02 umie wykonywać proste obliczenia fizykochemiczne K_W01, K_W02, K_W07 

03 potrafi przeprowadzić standardowe pomiary fizykochemiczne 

w zakresie treści przedmiotu 

K_W07, K_W08, K_U01 

04 potrafi samodzielnie opracowywać wyniki pomiarów oraz 

wyciągać poprawne wnioski merytoryczne 

K_U01, K_U05 

05 potrafi współpracować w zespole wspólnie wykonując pomiary 

oraz opracowując ich wyniki 

K_K05 



Rok 

akademicki: 
od 2016/2017 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
BŻ Ist 3.6 

 

Nazwa przedmiotu:   Mikrobiologia ogólna ECTS 7 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
General microbiology 

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo żywności 

Koordynator przedmiotu:  Prof. dr hab. Stanisław Błażejak 

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

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

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Technologii Żywności 

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

 

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 
Znaczenie drobnoustrojów w kształtowaniu środowiska przyrodniczego oraz mozliwości 

wykorzystania ich potencjału biochemicznego 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 30;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 45;  

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

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów:  

Mikrobiologia jako nauka. Miejsce drobnoustrojów w świecie organizmów żywych. 

Szczególne cechy drobnoustrojów. Charakterystyka taksonomiczna, morfologiczna  

i fizjologiczna prokariotów i eukariotów. Drobnoustroje środowisk ekstremalnych. 

Koniugacja, transdukcja i transformacja jako żródła zmienności drobnoustrojów. Wpływ 

czynników środowiska zewnętrznego (fizyczne, chemiczne, biologiczne) na wzrost 

drobnoustrojów oraz wpływ drobnoustrojów na zmiany w środowisku. Wzajemne relacje 

między drobnoustrojami. Drobnoustroje jako wskaźnik bezpieczeństwa środowiska. 

Ważniejsze saprofity i patogeny oraz drogi ich przenoszenia. Metody inaktywcji 

drobnoustrojów. Korzyści i zagrożenia wynikające z aktywności metabolicznej 

drobnoustrojów. 

Tematyka ćwiczeń:  

Pożywki, technika posiewów i metody hodowli drobnoustrojów. Charakterystyka 

morfologiczna, biochemiczna i enzymatyczna wybranych szczepów bakterii, drożdży oraz  

grzybów strzępkowych. Wykorzystanie metod barwienia w diagnostyce drobnoustrojów. 

Bezpośrednie, hodowlane i wskaźnikowe metody liczenia drobnoustrojów. Wykorzystanie 

metod wskaźnikowych i hodowlanych liczenia drobnoustrojów w ocenie stanu sanitarno-

higienicznego środowiska. Wpływ czynników chemicznych na wzrost ważniejszych grup 

drobnoustrojów. Tlenowy i beztlenowy metabolizm drobnoustrojów. Biologiczne metody 

oznaczania mocy antybiotyków i stężenia witamin. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Biochemia 

Założenia wstępne: 
Podstawowa wiedza z zakresu przemian białek, tłuszczów i węglowodanów oraz udział 

enzymów w tych procesach 

Efekty kształcenia: 

01 – zna kryteria taksonomiczne, morfologiczne i 

fizjologiczne diagnostyki prokariotów i 

eukariotów 

02 – rozumie specyfikę wzrostu drobnoustrojów, 

sposoby ich odżywiania oraz zna wpływ  

czynników środowiska zewnętrznego  na ich 

rozwój 

03 – rozumie wzajemne relacje między 

drobnoustrojami 

04 – umie identyfikować podstawowe 

grupy drobnoustrojów 

05 – potrafi ilościowo 

scharakteryzować jakość 

mikrobiologiczną środowiska oraz jest 

świadomy korzyści i zagrożeń 

związanych z obecnością 

drobnoustrojów w środowisku 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

01, 04, 05 – kolokwia na zajęciach laboratoryjnych 

04 – praktyczna identyfikacja ważniejszych bakterii i grzybów 

01, 02, 03, 05 – egzamin ustny lub pisemny (pytania otwarte) 

Forma dokumentacji Imienne wykazy cząstkowych ocen z kolokwiów wraz z tymi kolokwiami, treści pytań 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

egzaminacyjnych lub egzaminu pisemnego wraz z ocenami 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

Kolokwia na zajęciach laboratoryjnych – 25% 

Praktyczna identyfikacja ważniejszych bakterii i grzybów – 25% 

Ocena z egzaminu – 50% 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Pracownia mikrobiologiczna w zakładzie Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Schlegel H., 2002. Mikrobiologia ogólna, PWN 

2. Duszkiewicz-Reinhard W., Grzybowiski R., SobczakE., 2003. Teoria i ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i technicznej, 

Wyd. SGGW  

3. Błażejak St., Gientka I., 2010. Wybrane zagadnienia z mikrobiologii żywności, Wyd. SGGW 

4. Gniewosz M., Lipińska E., 2013. zastosowanie wtybranych drobnoustrojów w biotechnologii żywności, Wyd. SGGW 

5. Singleton P.,2000.  Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie, PWN 

6. Bednarski W., Reps A., 2000. Biotechnologia żywności, WNT 

UWAGI: 
 

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

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

 175 h 

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

nauczycieli akademickich: 
3,5 ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
3 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla 

programu kształcenia na kierunku 

01  zna kryteria taksonomiczne, morfologiczne i fizjologiczne 

diagnostyki prokariotów i eukariotów 

K_W01, K_W02, K_W05 

02 rozumie specyfikę wzrostu drobnoustrojów, zna sposoby ich 

odżywiania oraz zna wpływ czynników środowiska zewnętrznego 

na ich rozwój 

K_W01, K_W02, K_W05, 

K_W08 

03 rozumie wzajemne relacje miedzy drobnoustrojami K_W02, K_W05 

04 Potrafi identyfikować podstawowe grupy drobnoustrojów K_U01, K_U02, K_U07 

05 umie ilościowo scharakteryzować jakość mikrobiologiczną 

środowiska oraz jest świadomy korzyści i zagrożeń związanych  

z obecnością drobnoustrojów w środowisku 

 

K_U05, K_U06, K_U07, K_K01, 

K_K03, K_K05  



Rok 

akademicki: 
od 2016/2017 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
BŻ Ist 3.7 

 

Nazwa przedmiotu:   Podstawy żywienia człowieka ECTS 1 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Basics of human nutrition  

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo żywności 

Koordynator przedmiotu:  dr hab. Agata Wawrzyniak, prof. nadzw. SGGW 

Prowadzący zajęcia:  dr hab. Agata Wawrzyniak, prof. nadzw. SGGW 

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

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Technologii Żywności 

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

 

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Dostarczenie podstawowej wiedzy z  zakresu  żywienia człowieka, tj. omówienie 

głównych źródeł składników pokarmowych w racjach pokarmowych, wykorzystania 

składników pokarmowych z diety, zapotrzebowania organizmu na ww. składniki, ich roli 

w organizmie, objawów niedoborów i nadmiarów 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 15;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 0;  

Metody dydaktyczne: wykład 

Pełny opis przedmiotu: 

Wykłady: Charakterystyka ogólna przedmiotu, rys historyczny nauki o żywieniu 

człowieka. Znaczenie żywienia dla zdrowia. Skład organizmu człowieka. Przemiana 

materii i energii u człowieka, metody jej pomiaru; wydatek i bilans energetyczny. 

Makroskładniki: białka, tłuszcze i węglowodany w żywieniu człowieka, ich podział, 

funkcje w organizmie, strawność i wartość odżywcza, przemiany pośrednie, normy 

żywienia i główne źródła w pożywieniu. Witaminy i składniki mineralne: podział, rola, 

objawy niedoborów i nadmiarów, normy żywienia i główne źródła w przeciętnej diecie. 

Wartość odżywcza oraz podział produktów na grupy, ich charakterystyka. Zasady 

racjonalnego żywienia. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Biologia, Chemia organiczna, Chemia żywności, Biochemia 

Założenia wstępne: 
Znajomość podstawowych reakcji chemicznych i biochemicznych w organizmie 

człowieka, znajomość budowy układu pokarmowego 

Efekty kształcenia: 

01 – zna i rozumie rolę składników 

pokarmowych w funkcjonowaniu organizmu, w 

tym zapotrzebowanie organizmu na składniki 

odżywcze 

02 – ma wiedzę o wartości energetycznej i 

odżywczej pożywienia, głównych źródłach 

składników odżywczych w diecie 

03 – umie w zakresie podstawowym 

ocenić sposób żywienia, wskazać 

błędy 

04 – rozumie znaczenie wpływu 

żywienia człowieka na zdrowie 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 
01, 02, 03, 04 – egzamin pisemny 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Egzamin pisemny, protokół ocen, które student uzyskał w ramach egzaminu  

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 Egzamin – 100% 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Sala wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

Gawęcki J. (red.) (2012): Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 

Gawęcki J., Roszkowski W. (red.) (2009): Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 

Grzymisławski M., Gawęcki J., (red.) (2010): Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 

Jarosz M. (red.) (2012): Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Wyd. IŻŻ, Warszaw 

Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. (2012): Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

typowych potraw, PZWL, Warszawa. 

UWAGI: 
 

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

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

 30 h 

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

nauczycieli akademickich: 
0,5 ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
0 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 zna i rozumie rolę składników pokarmowych w 

funkcjonowaniu organizmu, w tym zapotrzebowanie organizmu 

na składniki odżywcze 

K_W02, K_W05, K_W14 

02 ma wiedzę o wartości energetycznej i odżywczej pożywienia, 

głównych źródłach składników odżywczych w diecie 

K_W04 

03 umie w zakresie podstawowym ocenić sposób żywienia, 

wskazać błędy 

K_U05 

04 rozumie znaczenie wpływu żywienia człowieka na zdrowie 

człowieka 

K_K01, K_K06 



Rok 

akademicki: 
od 2019/2020 Grupa przedmiotów:

 
kierunkowe Numer katalogowy:

 
BŻ I st 3.8 

 

Nazwa przedmiotu:   Podstawy metrologii w przemyśle spożywczym ECTS 6 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Basics of metrology in the food industry 

Kierunek studiów:  Bezpieczeństwo żywności 

Koordynator przedmiotu:  dr hab. Ewa Domian, prof. 

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

Żywności 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności, Katedr Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji 

Wydział, dla którego 

przedmiot jest realizowany:
 Wydział Technologii Żywności 

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

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celami przedmiotu są: 

- zapoznanie studenta z metodami pomiaru podstawowych parametrów procesów 

technologicznych, 

- zapoznanie studenta z maszynami i urządzeniami służącymi do przepływu, 

przemieszczania, magazynowania i mycia w instalacjach przemysłu spożywczego 

przemysłowych 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 20;  

b) ćwiczenia audytoryjne: liczba godzin 18;  

c) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 27  

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

konsultacje, rozwiązywanie problemu 

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów: Podstawy metrologii przemysłowej. Pomiar temperatury. Pomiar 

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

przepływowych stosowanych w przemyśle spożywczym. Przenośniki. Zbiorniki 

magazynowe  i pomiar poziomu w zbiornikach.  Myjki i systemy mycia w stosowane w 

zakładach przemysłu spożywczego. 

Tematyka ćwiczeń:    Teoretyczne podstawy pomiaru i opracowania wyników. Pomiar 

temperatury. Pomiar ciśnienia. Pomiar  aktywności wody. Pomiar  właściwości 

elektrycznych. Pomiar wilgotności powietrza. Pomiar strumienia przepływających płynów. 

Pomiar właściwości materiałów sypkich. Pomiar masy. Pomiar gęstości. Pomiar barwy. 

Parametry powietrza wilgotnego. Parametry pary wodnej. Bilanse masowe i energetyczne. 

Badanie pomp. Badanie wentylatorów. Badanie urządzenia chłodniczego. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Matematyka 

Założenia wstępne: brak 

Efekty kształcenia: 

Po zakończeniu przedmiotu student: 

01- Klasyfikuje, stosowane w laboratorium i 

przemyśle, urządzenia do pomiarów 

podstawowych parametrów procesów 

technologicznych. 

02 -Klasyfikuje i wyjaśnia zasadę działania 

maszyn przepływowych. 

03- Wymienia rodzaje i zna specyfikę 

zastosowań  przenośników, zbiorników 

magazynowych i urządzeń do mycia 

wykorzystywanych przemyśle spożywczym.  

04- Potrafi sporządzać podstawowe obliczenia 

bilansu masy i ciepła oraz korzystać z tablic i 

wykresów inżynierskich. 

05- Potrafi zbierać i przetwarzać dane 

pomiarowe z wykorzystaniem technologii 

informatycznych, sporządzać raporty z 

06 - Organizuje podział pracy na 

stanowisku badawczym w 

przewidzianym do tego celu czasie, 

współpracuje z kolegami z zespołu 

podczas sporządzania sprawozdania,  

ma świadomość zasad pracy w zespole i 

ponoszenia odpowiedzialności za 

wspólnie realizowane zadania.  

07- Rozumie potrzebę uczenia się przez 

całe życie oraz ma świadomość 

ważności i rozumie pozatechniczne 

aspekty działalności związanej z  

pomiarami podstawowych parametrów 

procesów technologicznych  i 

eksploatacją maszyn 

nietechnologicznych. 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

wykonanych doświadczeń. 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekty 01, 02, 07. Kolokwia wstępne na zajęciach obejmujące zagadnienia na zdefiniowany 

temat ćwiczenia laboratoryjnego.  Egzamin pisemny z części wykładowej. 

Efekt 03.  Egzamin pisemny z części wykładowej. 

Efekt 04. Kolokwia wstępne na zajęciach obejmujące zagadnienia na zdefiniowany temat 

ćwiczenia obliczeniowego.   Sprawozdania  obejmujące samodzielne rozwiązanie zadań 

Efekty 05, 06. Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych. Obserwacja aktywności na 

zajęciach. 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

pisemne kolokwia wstępne z ćwiczeń, sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych,    

sprawozdania z ćwiczeń obliczeniowych obejmujące samodzielne rozwiązanie zadań, 

pisemny egzamin 

Elementy i wagi mające 

wpływ na ocenę końcową:
 

Na ocenę końcową składają się: 

- wynik pisemnego egzaminu z wykładów 50% 

- ocena z ćwiczeń  50% 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Sala wykładowa, dydaktyczna i laboratorium 

Literatura podstawowa: 

1. Wybrane zagadnienia z maszynoznawstwa w przemyśle spożywczym. E. Domian (red.), A. Lenart (red.) Wydawnictwo 

SGGW, Warszawa 2019 

2. Właściwości fizyczne żywności. red. Z. Pałacha, I. Sitkiewicz, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2010  

 

Literatura uzupełniająca:  

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

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

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

Politechniki Łódzkiej, Łódź, 1994 

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

Poznań 1996 

UWAGI:  Ćwiczenia realizowane w grupach 16 osobowych
 

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

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

 132 h 

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

nauczycieli akademickich: 
3 ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
4 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów 

dla programu kształcenia 

na kierunku 

01 Student klasyfikuje, stosowane w laboratorium i przemyśle, urządzenia do 

pomiarów podstawowych parametrów procesów technologicznych 

K_W06,  K_W07,  

K_W09,  K_U01  

02 Student klasyfikuje i wyjaśnia zasadę działania maszyn przepływowych K_W06,  K_W07,  

K_W09 

03 Student wymienia rodzaje i zna specyfikę zastosowań  przenośników, 

zbiorników magazynowych i urządzeń do mycia wykorzystywanych 

przemyśle spożywczym  

K_W06,  K_W07,  

K_W09 

04 Student potrafi sporządzać podstawowe obliczenia bilansu masy i ciepła oraz 

korzystać z tablic i wykresów inżynierskich  

K_U04,  K_U05 

05 Student potrafi zbierać i przetwarzać dane pomiarowe z wykorzystaniem 

technologii informatycznych, sporządzać raporty z wykonanych 

doświadczeń 

K_W22,  K_U01,  

K_U04,  K_U05 

06 Student organizuje podział pracy na stanowisku badawczym w 

przewidzianym do tego celu czasie, współpracuje z kolegami z zespołu 

podczas sporządzania sprawozdania,  ma świadomość zasad pracy w zespole 

i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania 

K_K05 

07 Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz ma świadomość 

ważności i rozumie pozatechniczne aspekty działalności związanej z  

pomiarami podstawowych parametrów procesów technologicznych  i 

K_K07,  K_U10,  K_K03 



 

eksploatacją maszyn nietechnologicznych  


