
 

Nazwa zajęć:  Biochemia - wybrane działy ECTS 4 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Biochemistry - selected sections 

Zajęcia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo w biogospodarce  

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów: I 

Forma 
studiów:  

 stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 
 kierunkowe 

 obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: 3  semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TB1-S-03Z-18 

 

Koordynator zajęć: dr Justyna Fidler 

Prowadzący zajęcia: Pracownicy Katedry Biochemii i Mikrobiologii Instytutu Biologii 

Jednostka realizująca: Instytut Biologii, Katedra Biochemii i Mikrobiologii 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Przekazanie studentom wiedzy, dotyczącej molekularnej budowy organizmów żywych oraz przebiegu i regulacji głównych 
szlaków metabolicznych, niezbędnej do zrozumienia procesów biochemicznych zachodzących w organizmie, surowcach 
spożywczych i środowisku. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami biochemicznymi. Stworzenie 
podstaw do lepszego zrozumienia przedmiotów kierunkowych. 
Tematyka wykładów: Molekularne podstawy procesów życiowych, katabolizm, anabolizm. Energetyka procesów 
biochemicznych - związki makroergiczne. Aminokwasy i białka - budowa, właściwości, funkcje. Enzymy - budowa, 
klasyfikacja, mechanizm działania, przykłady zastosowania enzymów w różnych gałęziach przemysłu. Koenzymy i witaminy - 
budowa, mechanizm działania. Węglowodany - budowa, właściwości, synteza i rozkład. Utlenianie biologiczne (cykl Krebsa, 
łańcuch oddechowy). Lipidy - budowa, właściwości, funkcje, metabolizm. Obieg azotu w przyrodzie i przemiany związków 
azotowych. Kwasy nukleinowe - budowa i funkcje. 
Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych: Właściwości aminokwasów i białek. Fotometryczne oznaczanie zawartości białka. 
Poznanie właściwości oraz oznaczanie zawartości wybranych polisacharydów. Oznaczanie zawartości witaminy C w 
materiale roślinnym i badanie jej stabilności termicznej. Metody oznaczania aktywności enzymów - oznaczanie aktywności 
wybranej hydrolazy. Wpływ niektórych czynników na działanie enzymów.  

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin  20 
C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin  -  
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin  20 
PC - ćwiczenia projektowe, liczba godzin -  
TC - ćwiczenia terenowe, liczba godzin -  
ZP - praktyki zawodowe, liczba godzin 

Metody dydaktyczne: 
Wykład w postaci prezentacji multimedialnej, ćwiczenia laboratoryjne obejmujące doświadczenia o charakterze ilościowym 
i jakościowym, konsultacje. 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Student posiada podstawową wiedzę o budowie i właściwościach związków organicznych oraz umiejętność pracy w 
laboratorium chemicznym. 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 zna molekularne podstawy 
funkcjonowania organizmów żywych 
W2 ma wiedzę w zakresie podstawowych 
procesów biochemicznych zachodzących w 
organizmach żywych, produktach 
spożywczych i środowisku 
W3 zna podstawowe metody, techniki i 
narzędzia badawcze wykorzystywane w 
biochemicznej analizie ilościowej i 
jakościowej 

Umiejętności: 
U1 potrafi wykonać proste analizy 
biochemiczne pod kierunkiem 
opiekuna naukowego  
U2 potrafi współdziałać i pracować w 
grupie przyjmując różne role podczas 
wykonywania doświadczeń 
biochemicznych 

Kompetencje: 
K1 student jest gotowy do 
samodzielnego poszukiwania wiedzy 
z zakresu biochemii i krytycznej 
analizy zdobytych informacji 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Efekt W1, W2, W3, K1 - sprawdziany pisemne na ćwiczeniach laboratoryjnych 
Efekt U1, U2 - ocena doświadczeń wykonywanych i opracowywanych w trakcie zajęć laboratoryjnych 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

- imienne karty oceny studenta, w których zapisywane są wyniki z pisemnych sprawdzianów, oceny za poprawność i 
opracowanie wykonanych eksperymentów 
- prace pisemne ze sprawdzianów przeprowadzonych na ćwiczeniach wraz z treścią pytań oraz uzyskanymi wynikami 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

- ocena doświadczenia wykonywanego w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych 20% 
- kolokwium (sprawdzian pisemny) na ćwiczeniach laboratoryjnych obejmujący: materiał wykładowy 50%; materiał 
dotyczący wykonywanego ćwiczenia 30% 
Student, który z każdego ocenianego elementu uzyska pozytywną ocenę, zalicza przedmiot. 

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

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Podstawy biochemii dla towaroznawców red. M. Filipiak, WUE, Poznań 2014 
2. Przewodnik do ćwiczeń z biochemii red. W. Bielawski, B. Zagdańska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018 
3. Krótkie Wykłady: Biochemia - B.D. Hames, N.M. Hooper, J.D. Houghton, Wydawnictwo Naukowe PWN wyd. II, 2002 i wydania późniejsze 
4. Biochemia - J.M. Berg, J.L. Tymoczko,L. Stryer, PWN, 2005 i wydania późniejsze 

UWAGI 

inne godziny kontaktowe nieujęte w pensum (konsultacje, zaliczenia), liczba godzin 6 



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 molekularne podstawy funkcjonowania organizmów żywych TB_KW01 2 

Wiedza – W2 ma wiedzę w zakresie podstawowych procesów biochemicznych 
zachodzących w organizmach żywych, produktach spożywczych i 
środowisku 

TB_KW02 2 

Wiedza – W2 zna podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze 
wykorzystywane w biochemicznej analizie ilościowej i jakościowej 

TB_KW02 1 

Umiejętności – U1 potrafi wykonać proste analizy biochemiczne pod kierunkiem 
opiekuna naukowego 

TB_KU01 2 

Umiejętności – U2 potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując różne role 
podczas wykonywania doświadczeń biochemicznych 

TB_KU07 2 

    

Kompetencje – K1 student jest gotowy do samodzielnego poszukiwania wiedzy z 
zakresu biochemii i krytycznej analizy zdobytych informacji 

TB_KK01 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: 95 h 

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

2 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Makroekonomia ECTS 3 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Macroeconomics 

Zajęcia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo w biogospodarce 

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów: I stopień 

Forma 
studiów:  

 stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
podstawowe 
 kierunkowe 

 obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: 3  semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TB1-S-03Z-19 

 

Koordynator zajęć: Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW 

Prowadzący zajęcia: Pracownicy Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomii i Finansów 

Jednostka realizująca: Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Przedmiot ma ułatwić studentom zrozumienie celów i działań polityki makroekonomicznej oraz określenie jej efektów oraz 
przygotować ich do odbioru treści wykładanych w ramach innych przedmiotów ekonomicznych. 
Cele: 
przekazanie studentom wiedzy o funkcjonowaniu gospodarki narodowej i jej powiązaniach międzynarodowych;  
wyjaśnienie mechanizmu wzrostu i rozwoju gospodarczego;  
pokazanie uwarunkowań i współzależności ekonomicznych w gospodarce rynkowej oraz narzędzi polityki 
makroekonomicznej i jej skutków. 
Opis zajęć 
Wykłady: Przedmiot makroekonomii, podstawowe problemy i teorie makroekonomiczne. System rachunków narodowych 
(ruch okrężny w gospodarce, definicja i składniki PKB, realny i nominalny PKB, PKB jako miara dobrobytu). Wzrost 
gospodarczy (czynniki wzrostu, postęp techniczny i jego odzwierciedlenie w funkcji produkcji, kapitał ludzki w procesie 
wzrostu. Cykl koniunkturalny i jego fazy. Rozwój gospodarczy (PKB per capita i alternatywne miary rozwoju gospodarczego; 
dysproporcje w rozwoju gospodarczym na świecie). Zatrudnienie i bezrobocie w gospodarce narodowej (aktywność 
zawodowa ludności, bezrobocie - pojęcie, rodzaje, przyczyny i skutki). Pieniądz i popyt na pieniądz (definicje i funkcje 
pieniądza, determinanty popytu na pieniądz, funkcja popytu na pieniądz. Podaż pieniądza i polityka pieniężna (rola i 
instrumenty banku centralnego, równowaga na rynku pieniądza. Inflacja (pojęcie i przyczyny, inflacja popytowa i kosztowa, 
inflacja a bezrobocie). Miary inflacji i ich wykorzystanie. Rola państwa i sektora publicznego w gospodarce narodowej. 
Budżet państwa (wpływy i wydatki budżetowe, deficyt budżetowy i dług publiczny, polityka fiskalna i jej instrumenty). 
Handel zagraniczny i jego czynniki, bilans płatniczy kraju, rynek walutowy i kurs wymiany walut, zadłużenie zagraniczne. 
Europejska integracja gospodarcza.  
Ćwiczenia: Podstawowe kategorie makroekonomiczne. Gospodarka narodowa (struktura gospodarki oraz ruch okrężny). 
Metody liczenia różnych kategorii rachunków narodowych (PKB, PNB, dochód narodowy, dochód osobisty, dochód 
dyspozycyjny, wartość dodana). Dochód narodowy w ujęciu nominalnym i realnym. Deflator PKB. Porównywanie globalnych 
efektów działalności gospodarczej – PKB per capita, dochód wyrażony w parytecie siły nabywczej. Dysproporcje w podziale 
dochodu narodowego (krzywa Lorenza). Mierniki i modele wzrostu gospodarczego. Mierzenie aktywności zawodowej 
(zatrudnienia i bezrobocia). Płace w gospodarce narodowej. Ilościowa teoria pieniądza Fishera. Wyznaczanie krzywej 
popytu na pieniądz oraz równowagi na rynku pieniądza. Mierzenie inflacji: wskaźniki wzrostu cen, inflacja pieniężna. 
Nominalne i realne wskaźniki ekonomiczne. Krzywa Phillipsa. Podatki i ich rodzaje. Krzywa Laffera. Określanie korzyści 
absolutnych i komparatywnych w handlu zagranicznym. Rynek walutowy i kurs walutowy. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin ....15.  
C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin .......20  
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin ....... 
PC - ćwiczenia projektowe, liczba godzin .......  
TC - ćwiczenia terenowe, liczba godzin .......  
ZP - praktyki zawodowe, liczba godzin ....... 

Metody dydaktyczne: 
Wykład (konwencjonalny i konwersatoryjny) z elementami prezentacji multimedialnych, dyskusja, ćwiczeniowo-praktyczna, 
konsultacje 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

brak 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 -  zna i rozumie podstawy teoretyczne 
zjawisk zachodzących w naturze i pod 
wpływem działalności człowieka, w zakresie 
właściwym dla towaroznawstwa w 
biogospodarce  
W2 – zna i rozumie struktury, procesy, 
wymagania i instytucje ekonomiczne, 
prawne oraz społeczne i ich relacje, 
uwarunkowania człowieka działającego w 
strukturach rynkowych, a także rodzaje 
więzi rynkowych i społecznych 
W3 -  zna i rozumie społeczne, prawne, 
ekonomiczne, etyczne, ekologiczne i inne 

Umiejętności: 
U1 – potrafi wykorzystywać wiedzę 
podczas doboru metod i narzędzi oraz 
dokonywania obserwacji, pomiarów i 
obliczeń w zakresie zjawisk 
zachodzących podczas wytwarzania, 
przetwarzania, badania produktów 
biogospodarki, a także zjawisk 
społecznych zachodzących w obszarze 
biogospodarki 
U2 – potrafi  dokonywać krytycznej 
analizy i interpretacji uzyskanych 
danych, w powiązaniu z oceną ich 
wiarygodności i wstępną oceną 

Kompetencje: 
K1 -  jest gotów do uznawania 
głębokiego znaczenia wiedzy w życiu 
zawodowym, krytycznej analizy 
posiadanych jej zasobów oraz 
poszukiwania jej źródeł wśród 
ekspertów 
 
 
 
 
 
 
 



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 podstawy teoretyczne zjawisk zachodzących w 
naturze i pod wpływem działalności człowieka, w zakresie 
właściwym dla towaroznawstwa w biogospodarce  

TB_KW01 2 

Wiedza – W2 zna i rozumie struktury, procesy, wymagania i instytucje 
ekonomiczne, prawne oraz społeczne i ich relacje, uwarunkowania 
człowieka działającego w strukturach rynkowych, a także rodzaje 
więzi rynkowych i społecznych 

TB_KW04 3 

Wiedza – W3 zna i rozumie społeczne, prawne, ekonomiczne, etyczne, 
ekologiczne i inne uwarunkowania prowadzenia działalności 
związanej z produkcją rolniczą, leśną, ogrodniczą i pochodnymi, a 
także dystrybucją i oferowaniem konsumentom produktów 
biogospodarki i powiązanych z nią gałęzi przemysłu, w tym 
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego 

TB_KW05 2 

Umiejętności – U1 potrafi wykorzystywać wiedzę podczas doboru metod i narzędzi 
oraz dokonywania obserwacji, pomiarów i obliczeń w zakresie 
zjawisk zachodzących podczas wytwarzania, przetwarzania, 
badania produktów biogospodarki, a także zjawisk społecznych 
zachodzących w obszarze biogospodarki 

TB_KU01 2 

Umiejętności – U2 potrafi  dokonywać krytycznej analizy i interpretacji uzyskanych 
danych, w powiązaniu z oceną ich wiarygodności i wstępną oceną 
ekonomiczną proponowanych rozwiązań 

TB_KU02 2 

Umiejętności – U3 potrafi skutecznie komunikować się z otoczeniem przy pomocy 
terminologii właściwej dla nauk ekonomicznych, przyrodniczych i 
technicznych, brać udział w dyskusji nt. zagadnień zawodowych 
rozważając różne punkty widzenia, posługiwać się językiem obcym 
na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 

TB_KU06 
 

3 

Kompetencje – K1 jest gotów do uznawania głębokiego znaczenia wiedzy w życiu 
zawodowym, krytycznej analizy posiadanych jej zasobów oraz 
poszukiwania jej źródeł wśród ekspertów 

TB_KK01 2 

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

uwarunkowania prowadzenia działalności 
związanej z produkcją rolniczą, leśną, 
ogrodniczą i pochodnymi, a także 
dystrybucją i oferowaniem konsumentom 
produktów biogospodarki i powiązanych z 
nią gałęzi przemysłu, w tym podstawowe 
pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności przemysłowej i prawa 
autorskiego 

ekonomiczną proponowanych 
rozwiązań 
U3 – potrafi skutecznie komunikować 
się z otoczeniem przy pomocy 
terminologii właściwej dla nauk 
ekonomicznych, przyrodniczych i 
technicznych, brać udział w dyskusji nt. 
zagadnień zawodowych rozważając 
różne punkty widzenia, posługiwać się 
językiem obcym na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

W1, W2, W3, U1, U3  - kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych  
W1, W2, W3, U3  - egzamin pisemny  
W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1  - obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność)  
W1, W2, W3, U1, U2, U3  - prezentacje i zadania rachunkowe przygotowywane w ramach pracy własnej studenta 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Formularz egzaminu pisemnego, okresowe prace pisemne, złożone prezentacje, lista obecności na ćwiczeniach z 
zaznaczoną aktywnością 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: Egzamin - 50%; Kolokwium na zajęciach - 35% Aktywność – 10% Prezentacje i zadania domowe – 5% 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
a) literatura podstawowa  
1. Milewski R., Kwiatkowski E.: Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa, 2018.  
2. Zawojska A., Daniłowska A.: Zbiór zadań z ekonomii z rozwiązaniami, Wyd. SGGW, Warszawa, 2011.  
b) literatura uzupełniająca  
3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Makroekonomia, PWE, Warszawa, 2007.  
4. Zawojska A., Daniłowska A.: Zbiór testów z ekonomii z odpowiedziami, Wyd. SGGW, Warszawa, 2004.  
5. Mankiw N.G.: Makroekonomia, PWE, Warszawa, 2009.  
6. Portal Edukacyjny NBP  
7. Portal statystyczny GUS 

UWAGI 

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

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: 82 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:  Ekologia i ochrona środowiska ECTS 4 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Ecology and Environmental Protection 

Zajęcia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo w biogospodarce 

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów:  

Forma 
studiów:  

 stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 
 kierunkowe 

 obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: ……3…..  semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TB1-S-03Z-20 

 

Koordynator zajęć: dr hab. inż. Agata Marzec, prof. SGGW 

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

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

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Założeniem programu przedmiotu ekologia i ochrona środowiska jest kształcenie umiejętności dostrzegania i rozumienia 
zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym.  
Celem zajęć jest umożliwienie zdobycia wiedzy w zakresie: 
1. Aktualnego stanu środowiska w Polsce i na świecie 
2. Zagrożeń dla środowiska przyrodniczego oraz działań na rzecz jego ochrony  w aspekcie produkcji żywności. 
Ekosystem i jego struktura, pojęcia podstawowe. Zasoby przyrody. Woda – zasoby, substancje zanieczyszczające, źródła 
zanieczyszczeń, metody ochrony. Powietrze – skład atmosfery, zanieczyszczenia powietrza i zjawiska z nimi związane 
(kwaśne deszcze, smogi, dziura ozonowa, efekt cieplarniany), metody ograniczania emisji substancji szkodliwych. Gleby – 
degradacja i ochrona zasobów glebowych. Jakość i ilość powstających ścieków. Metody oczyszczania ścieków. Urządzenia 
oczyszczalni oraz ich działanie. Ekologiczne podstawy ochrony zdrowia. Odpady przemysłu spożywczego i metody ich 
zagospodarowania. Systemy zarządzania środowiskowego. Systemy produkcji stosowane w rolnictwie. Główne założenia 
rolnictwa ekologicznego. Rolnictwo ekologiczne na świecie i w Polsce. Regulacje prawne. Systemy kontroli i certyfikacji. 
Ekologiczna produkcja roślinna i zwierzęca. Kryteria przetwórstwa surowców ekologicznych. Rynek żywności ekologicznej. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin 30 
C - ćwiczenia audytoryjne, liczba godzin ........ 
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin 2 
PC - ćwiczenia projektowe, liczba godzin........  
TC - ćwiczenia terenowe, liczba godzin 13 
ZP - praktyki zawodowe, liczba godzin .......... 

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, konsultacje 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Student powinien posiadać wiedzę ogólną z ekologii na poziomie szkoły średniej 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 podstawy teoretyczne zjawisk 
zachodzących w naturze i pod wpływem 
działalności człowieka, w zakresie 
właściwym dla towaroznawstwa w 
biogospodarce  
W2 społeczne, prawne, ekonomiczne, 
etyczne, ekologiczne i inne uwarunkowania 
prowadzenia działalności związanej z 
produkcją rolniczą, leśną, ogrodniczą i 
pochodnymi, a także dystrybucją i 
oferowaniem konsumentom produktów 
biogospodarki i powiązanych z nią gałęzi 
przemysłu, w tym podstawowe pojęcia i 
zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego 

Umiejętności: 
U1 samodzielnie planować dalszy 
rozwój pod względem zawodowym i 
społecznym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetencje: 
K1  uznawania głębokiego znaczenia 
wiedzy w życiu zawodowym, 
krytycznej analizy posiadanych jej 
zasobów oraz poszukiwania jej 
źródeł wśród ekspertów 
K2  prowadzenia działalności 
zawodowej w sposób etyczny, 
odpowiedzialny społecznie i zgodny 
z interesem publicznym, 
przedsiębiorczy oraz zapewniający 
poszanowanie dorobku poprzednich 
pokoleń 
 
 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

testowa praca pisemna z materiału wykładowego z ekologii w połowie semestru i z ochrony środowiska – na zakończenie 
semestru; zalicza minimum 51% poprawnych odpowiedzi 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

pisemna praca (test) 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: zaliczenie wykładów ekologii; waga – 100% 

Miejsce realizacji zajęć: sala wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1.MacKenzie A.S. Ball S., Virdee R. (2000): Ekologia – krótkie wykłady, PWN, Warszawa. 
2.Praca zb. pod red. A . Kurnatowskiej (2002): Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy. PWN, Warszawa-Łódź.  
3.Chełmski W.( 2001): Woda, Zasoby, Degradacja, Ochrona. PWN, Warszawa. 
4. Białecka B. 2008. Gospodarka odpadami z przemysłu rolno–spożywczego w województwie śląskim. Problemy Ekologii, 12, 1, 28-32. 
5. http://www.ekoportal.gov.pl: Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich ograniczanie. Komisja Europejska: Dokument referencyjny na temat 
najlepszych dostępnych technik w przemyśle spożywczym. 

http://www.ekoportal.gov.pl/


 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu: 
 

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

Oddziaływanie 
zajęć na efekt 
kierunkowy*) 

 
Wiedza – W1 

podstawy teoretyczne zjawisk zachodzących w naturze i pod 
wpływem działalności człowieka, w zakresie właściwym dla 
towaroznawstwa w biogospodarce 

 
TB_KW01 

 
1-podstawowy 

 
 
 
Wiedza – W2 

społeczne, prawne, ekonomiczne, etyczne, ekologiczne i inne 
uwarunkowania prowadzenia działalności związanej z produkcją 
rolniczą, leśną, ogrodniczą i pochodnymi, a także dystrybucją i 
oferowaniem konsumentom produktów biogospodarki i 
powiązanych z nią gałęzi przemysłu, w tym podstawowe pojęcia i 
zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego 

 
 
 
TB_KW05 

 
 
 
1-podstawowy 

 

Umiejętności – U1 samodzielnie planować dalszy rozwój pod względem zawodowym i 
społecznym 

TB_KU08 1-podstawowy 
 

 
Kompetencje – K1 

uznawania głębokiego znaczenia wiedzy w życiu zawodowym, 
krytycznej analizy posiadanych jej zasobów oraz poszukiwania jej 
źródeł wśród ekspertów 

 
TB_KK01 

 
1-podstawowy 

 
Kompetencje – K2 

prowadzenia działalności zawodowej w sposób etyczny, 
odpowiedzialny społecznie i zgodny z interesem publicznym, 
przedsiębiorczy oraz zapewniający poszanowanie dorobku 
poprzednich pokoleń 

 
TB_KK02 

 
2-znaczący 

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

6. Kumider J. 1996. Utylizacja odpadów przemysłu rolno–spożywczego. Aspekty towaroznawcze i ekologiczne. Poznań 
7.Apolinarski M., Bartkiewicz B., Wąsowski J. (2001): Ćwiczenia laboratoryjne z technologii ścieków, Oficyna wyd. Politechniki Warszawskiej 
8.Kowal A.L., Świderska-Broż M. (2000): Oczyszczanie wody, PWN, Warszawa – Wrocław. 
9.Szewczyk K.W. (2005): Biologiczne metody usuwania związków azotu ze ścieków, Oficyna wyd. Politechniki Warszawskiej. 
10.Umiński T. (1995): Ekologia Środowisko Przyroda, WSziP, Warszawa 

UWAGI 

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

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: 

2 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Towaroznawstwo przemysłowe ECTS 3 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Industrial Commodity 

Zajęcia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo w biogospodarce 

  

Język wykładowy:  Poziom studiów:  

Forma 
studiów:  

 stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 
 kierunkowe 

  obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: …3…..  semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TB1-S-03Z-21 

 

Koordynator zajęć: dr hab. inż. Jan Kamiński 

Prowadzący zajęcia: Katedra Inżynierii Biosystemu, Katedra Inżynierii Produkcji Instytutu Inżynierii Mechanicznej 

Jednostka realizująca: Instytut Inżynierii Mechanicznej, Katedra Inżynierii Biosystemu i Katedra Inżynierii Produkcji 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Zapoznanie studentów z klasyfikacjami i właściwościami nawozów mineralnych,  środków ochrony roślin, peletów i 
brykietów z roślin energetycznych, stopów żelaza i metali nieżelaznych, paliw silnikowych, materiałów eksploatacyjnych 
(olejów smarowych i smarów),  tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych i szkła.  
Powiązanie z innymi przedmiotami lub dziedzinami: Chemia nieorganiczna, Ekologia i Ochrona Środowiska. 
Wykład: Charakterystyka, klasyfikacja, zasady stosowania nawozów mineralnych, wymagania i badania jakościowe 
nawozów. Charakterystyka, klasyfikacja, zasady stosowania środków ochrony roślin, wymagania i badania jakościowe 
środków ochrony roślin. Rynek nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Uwarunkowania prawne i środowiskowe 
wprowadzania do obrotu nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, skutki chemizacji agroekosystemów. Pelety i 
brykiety wytwarzane z roślin energetycznych, uwarunkowania prawne, ekonomiczne, ekologiczne i technologiczne. 
Właściwości,  klasyfikacja i  wymagania odnośnie  paliw silnikowych,  materiałów eksploatacyjnych,  tworzyw sztucznych 
(identyfikacja tworzyw sztucznych), stopów żelaza i metali nieżelaznych, materiałów ceramicznych i szkła. 
Ćwiczenia: Charakterystyka, zasady stosowania, dobór i badania wybranych właściwości fizycznych nawozów mineralnych. 
Zasady ustalania dawki środków ochrony roślin i badania nierównomierności oprysku. Badania wybranych właściwości 
fizycznych surowca na pelety i brykiety wytwarzane z roślin energetycznych.  
Charakterystyka i badania jakościowe paliw,  materiałów eksploatacyjnych, tworzyw sztucznych, stopów żelaza i metali 
nieżelaznych, materiałów ceramicznych i szkła. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin  20 
C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin  -  
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin  20 
PC - ćwiczenia projektowe, liczba godzin -  
TC - ćwiczenia terenowe, liczba godzin -  
ZP - praktyki zawodowe, liczba godzin -   

Metody dydaktyczne: Analiza i interpretacja tekstów źródłowych, dyskusja, doświadczenie/eksperyment. 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Przedmioty wprowadzające: Chemia nieorganiczna, Ekologia i Ochrona Środowiska. 
Założenia wstępne. Wiedza z zakresu: chemii nieorganicznej, ekologii i ochrony środowiska. 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 – znajomość  klasyfikacji,  właściwości i 
wymagań stawianych omawianym 
artykułom przemysłowym 
W2 - znajomość uwarunkowań prawnych 
dotyczących obrotu omawianymi 
artykułami przemysłowymi na rynku 
W3 -  znajomość uwarunkowań 
ekonomicznych, ekologicznych i 
technologicznych na poszczególnych 
etapach istnienia omawianych artykułów 
przemysłowych 

Umiejętności: 
U1 - umiejętność scharakteryzowania, 
identyfikacji i doboru omawianych 
artykułów przemysłowych dla 
określonych celów  
 
 
 
 
 
 
 

Kompetencje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

efekt W1, W2, W3, U1  -  ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć, aktywności i udziału  w dyskusji  zdefiniowanych 
problemów / 2 kolokwia pisemne (1 - test, 2 - pytania otwarte) 
efekt W1, U1 -  kolokwium z zajęć ćwiczeniowych / ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć / ocena 
wynikająca z obserwacji zaangażowania i poziomu realizacji danego ćwiczenia 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

imienne karty oceny studenta, treść pytań zaliczeniowych z oceną, protokoły pomiarów, sprawozdania z badań, treść zadań 
z rozwiązaniami 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

Wykład:   
1. zaliczenie pisemne (test) - 20%,  
2. Zaliczenie pisemne (pytania otwarte) - 20%,   
3. ocena aktywności i udziału  w dyskusji - 10%;  
Ćwiczenia:   



 
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 znajomość  klasyfikacji,  właściwości i wymagań stawianych 
omawianym artykułom przemysłowym 

TB_KW02 2 

Wiedza – W2 znajomość uwarunkowań prawnych dotyczących obrotu 
omawianymi artykułami przemysłowymi na rynku 

TB_KW04 1 

Wiedza – W3 znajomość uwarunkowań ekonomicznych, ekologicznych i 
technologicznych na poszczególnych etapach istnienia 
omawianych artykułów przemysłowych 

TB_KW05 1 

Umiejętności – U1 umiejętność scharakteryzowania, identyfikacji i doboru 
omawianych artykułów przemysłowych dla określonych celów 

TB_KU01, TB_KU02 1 

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

1. kolokwia pisemne - 25%,   
2. ocena protokołów i sprawozdań - 15%,   
3. ocena zaangażowania i poziomu realizacji zadań w trakcie zajęć - 10% 

Miejsce realizacji zajęć: przedmiot jest realizowany w salach dydaktycznych i laboratoriach 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Podniało A. Paliwa, oleje i smary w ekologicznej eksploatacji. Warszawa 2002 
2. Ciszewski A., Radomski T., Szummer A.: Materiałoznawstwo. Oficyna Politechniki Warszawskiej 2003 
3. Praca zbiorowa pod redakcją Erbela J.: Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym. Tom 1 i 2. Oficyna Politechniki 
Warszawskiej, 2001 
4. Filipek T. (red.) 2002. Podstawy i skutki chemizacji agroekosystemów. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Lublin. 
5. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, IUNG, Puławy, 2002. 
6. Mercik S. (red) 2004. Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 
7. Lewandowski, Witold M. 2013. Biopaliwa: proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwo WNT. 

UWAGI 

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

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć 
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: …80…. h 

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

1,6 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Podstawy marketingu ECTS 4 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Basics of Marketing 

Zajęcia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo w biogospodarce  

  

Język wykładowy:  Poziom studiów:  

Forma 
studiów:  

  stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 
 kierunkowe 

 obowiązkowe  
 wyboru 

Numer semestru: 3  semestr  zimowy 
  semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TB1-S-03Z-22 

 

Koordynator zajęć: dr inz. Marzena Lemanowicz 

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

Jednostka realizująca: 
Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu 
Instytutu Zarządzania 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

- zaprezentowanie roli i miejsca marketingu w przedsiębiorstwie 
- zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i działaniami z zakresu marketingu strategicznego i operacyjnego  
- omówienie kluczowych narzędzi  i działań w zakresie polityki produktu, ceny, dystrybucji i promocji 
       
Wykłady: 
Geneza i istota marketingu: ewolucja działalności rynkowej przedsiębiorstwa; funkcje marketingu w przedsiębiorstwie; 
ewolucja koncepcji marketingowej. System informacji marketingowej w przedsiębiorstwie: rodzaje informacji 
marketingowej w przedsiębiorstwie; metody i organizacja badań marketingowych. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w  
otoczeniu rynkowym. Kompozycja instrumentów marketingowych – marketing mix. 
Produkt jako element marketingu: istota i funkcje produktu w marketingu; cykl rynkowego życia produktu; klasyfikacja 
produktów; kształtowanie struktury asortymentowej produktów; marka jako element polityki produktu; specyfika usług. 
Strategie marki stosowane przez przedsiębiorstwa. Dystrybucja produktów: pojęcie i funkcje dystrybucji; kanały dystrybucji 
- ich rodzaje i struktura; przesłanki wyboru kanałów dystrybucji. Polityka promocji: miejsce promocji w koncepcji 
marketingu-mix; model komunikacji marketingowej (promocji); kształtowanie programu promocyjnego przedsiębiorstwa; 
instrumenty promocji; reklama i jej funkcje, promocja sprzedaży (sales promotion), sprzedaż osobista, public relations, 
marketing bezpośredni. 
Ćwiczenia: 
Zachowania konsumenta na rynku. Modele zachowań. Segmentacja rynku (kryteria, istota i procedura segmentacji). 
Kryteria segmentacji rynku na przykładzie wybranej firmy.  Analiza badań marketingowych na przykładzie wybranej firm. 
Konstrukcja kwestionariusza ankiety. Strategie cenowe na wybranych przykładach. Analiza cyklu życia produktu i 
stosowanych strategii na przykładzie wybranego produktu/ów firmy. Strategie reklamowe i ocena reklamy na przykładzie 
wybranych firm. Ceny różnych form reklamy. Ustalanie wielkości budżetu promocyjnego i promotion-mix. Społecznie 
odpowiedzialna komunikacja marketingowa. Miejsce polityki dystrybucji w przedsiębiorstwie.     

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin  15 
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: dyskusja; rozwiązywanie problemów; zespołowe zadania studenckie na zadany temat, 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

brak 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
 W1 student zna definicje z zakresu 
przedmiotu 
W2 zna i charakteryzuje elementy  mixu 
marketingowego  
W3 zna strategie związane z 
poszczególnymi elementami marketingu  
  

Umiejętności: 
U1  potrafi posługiwać się 
marketingowymi kategoriami w opisie 
zjawisk związanych z konsumentem, 
rynkiem i przedsiębiorstwem 
U2 potrafi odróżnić orientacje 
marketingowe przedsiębiorstw od 
przed marketingowych koncepcji 

Kompetencje: 
K1 student jest gotów organizować 
pracę samodzielnie oraz dzielić się 
obowiązkami, współpracując z 
innym studentami i poszukiwać 
wiedzy wśród ekspertów 
 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

W1, U1, U2, K1 Wystąpienia i prezentacje na zdefiniowany temat 
W1, W2, W3, U1 Kolokwium z ćwiczeń 
W1, W2, W3, U2 Egzamin pisemny 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Dokumentacja wykonanych przez studentów zadań , arkusze egzaminacyjne, kolokwia 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

Ocena wystąpień i prezentacji podczas zajęć 25% 
Kolokwium z ćwiczeń 25% 
Egzamin pisemny 50% 



 
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 definicje z zakresu przedmiotu TB_KW04, TB_KW06 2 

Wiedza – W2 student zna i charakteryzuje elementy  mixu marketingowego TB_KW04, TB_KW06 2 

Wiedza – W3 student zna strategie związane z poszczególnymi elementami 
marketingu 

TB_KW04, TB_KW06  

Umiejętności – U1 student potrafi posługiwać się marketingowymi kategoriami w 
opisie zjawisk związanych z konsumentem, rynkiem i 
przedsiębiorstwem  

TB_KW06, TB_KU02, TB_KU07 2 

Umiejętności – U2 student potrafi odróżnić orientacje marketingowe przedsiębiorstw 
od przedmarketingowych koncepcji 

TB_KW03, TB_KW06, TB_KU05 2 

Kompetencje – K1 student jest gotów organizować pracę samodzielnie oraz dzielić się 
obowiązkami, współpracując z innym studentami i poszukiwać 
wiedzy wśród ekspertów 

TB_KU07, TB_KK01 2 

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

Miejsce realizacji zajęć: Sale dydaktyczne WNoŻ 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1.Michalski E. Marketing. Podręcznik akademicki, PWN Warszawa 2018. 
2.Hys K.,  Dzidowski A., Baruk A., Marketing dla inżynierów, PWE, Warszawa, 2012. 
3.Armstrong G., Kotler Ph.,  Marketing, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012. 
4.Garbarski L.(red),  Marketing: koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa, 2011. 
5.Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing-punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2008. 
6.Altkorn J. (red.): Podstawy marketingu, PWE, Kraków 2001.         

UWAGI 

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

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć 
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 95 h 

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

2 ECTS 



 

 
 
  

Nazwa zajęć:  Ogólna technologia żywności ECTS 6 

Nazwa zajęć w j. angielskim: General food technology 

Zajęcia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo w biogospodarce  

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów: I stopień 

Forma 
studiów:  

 stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 
 kierunkowe 

 obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: 3  semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TB1-S-03Z-23 

 

Koordynator zajęć: prof. dr hab. Alicja Ceglińska 

Prowadzący zajęcia: Pracownicy Katedry Technologii i Oceny Żywności 

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

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi, dotyczącymi 
surowców, prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle spożywczym oraz metodami utrwalania i przetwarzania 
żywności 
Wykłady: podstawowe definicje w technologii żywności; bilans żywności; główne zadania przemysłu spożywczego; 
charakterystyka surowców uwzględniająca wymagania dla przetwórstwa spożywczego; zanieczyszczenia surowca i jego 
czyszczenie, stosowane operacje i procesy w technologii żywności: mechaniczne, termiczne, typu dyfuzyjnego, 
fizykochemiczne, chemiczne, biotechnologiczne; metody utrwalania żywności: zamrażanie i chłodzenie, ogrzewanie, 
dodatek substancji osmoaktywnych, suszenie, niekonwencjonalne; materiały i techniki pomocnicze: dodatki do żywności, 
mycie urządzeń i opakowań, pakowanie, przechowywanie, kontrola procesu produkcyjnego 
Ćwiczenia: pasteryzacja, sterylizacja, zamrażanie, czyszczenie, rozdrabnianie, suszenie, koagulacja i żelifikacja, procesy 
membranowe, hydroliza enzymatyczna, procesy fermentacyjne 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

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

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

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

brak 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: absolwent ZNA I ROZUMIE 
  W1 – potrafi ogólnie scharakteryzować 
wymagania jakościowe surowców 
przetwarzanych w przemyśle spożywczym 
W2 – zna zasady stosowanych w 
technologii żywności operacji i procesów 
oraz ich wpływ na jakość produktu  
 

Umiejętności: absolwent POTRAFI 
U1- potrafi zastosować podstawowe 
operacje i procesy oraz dobrać 
odpowiednią metodę utrwalania 
żywności w zależności od specyfiki 
surowca 

Kompetencje: absolwent JEST 
GOTÓW DO 
K1 – uznawania głębokiego 
znaczenia wiedzy w życiu 
zawodowym, krytycznej analizy 
posiadanych jej zasobów oraz 
poszukiwania jej źródeł wśród 
ekspertów 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Efekt: W1, W2 – egzamin pisemny  
Efekt: U1, K1 – kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Kolokwia z zajęć ćwiczeniowych i prace egzaminacyjne 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: ćwiczenia 40%; egzamin 60% 

Miejsce realizacji zajęć: Laboratorium, sala wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A. 2004. Ogólna Technologia Żywności. WNT Warszawa 
2. Bednarski W. (red.) 1996. Ogólna Technologia Żywności. Wyd. ATR Olsztyn 

3. Bijok B., Bijok F. 1998. Surowce i technologia żywności cz.1. WSP Warszawa 
4. Bijok B., Bijok F., Dąbek A. 1998. Surowce i technologia żywności cz.2. WSP Warszawa 
5. Dłużewska E., Leszczyński K. (red.) 2013. Ogólna technologia żywności. Wyd. SGGW Warszawa 

UWAGI 

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



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 absolwent ZNA I ROZUMIE potrafi ogólnie scharakteryzować 
wymagania jakościowe surowców przetwarzanych w przemyśle 
spożywczym 

TB_KW01 2 

Wiedza – W2 absolwent ZNA I ROZUMIE zna zasady stosowanych w technologii 
żywności operacji i procesów oraz ich wpływ na jakość produktu 

TB_KW02 2 

Umiejętności – U1 absolwent POTRAFI zastosować podstawowe operacje i procesy 
oraz dobrać odpowiednią metodę utrwalania żywności w 
zależności od specyfiki surowca  

TB_KU01, TB_KU03 2 

Kompetencje – K1 absolwent JEST GOTÓW DO uznawania głębokiego znaczenia 
wiedzy w życiu zawodowym, krytycznej analizy posiadanych jej 
zasobów oraz poszukiwania jej źródeł wśród ekspertów 

TB_KK01, TB_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: 120 h 

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

3 ECTS 



 

 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

Nazwa zajęć:  Podstawy zarządzania ECTS 3 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Basic management 

Zajęcia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo w biogospodarce  

  

Język wykładowy:  Poziom studiów:  

Forma 
studiów:  

 stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 
  kierunkowe 

 obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: 3  semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TB1-S-03Z-24 

 

Koordynator zajęć: dr inż. Agnieszka Tyburcy 

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

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

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi funkcjami zarządzania oraz technikami stosowanymi w 
zarządzaniu.  
Tematyka wykładów: przegląd głównych teorii zarządzania, planowanie i podejmowanie decyzji, elementy organizowania, 
rodzaje struktur organizacyjnych, przewodzenie (style kierowania i motywowanie), kontrolowanie, TQM, nowoczesne 
tendencje w zarządzaniu 
Tematyka ćwiczeń:| techniki stosowanie w zarządzaniu, pułapki decyzyjne, wykresy sieciowe, proces rekrutacji 
pracowników, współczesne struktury organizacyjne, elementy zarzadzania strategicznego, praktyczne elementy 
motywowania pracowników. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin 20 
C - ćwiczenia audytoryjne, liczba godzin 17 
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin ........ 
PC - ćwiczenia projektowe, liczba godzin 3 
TC - ćwiczenia terenowe, liczba godzin  ......... 
ZP - praktyki zawodowe, liczba godzin .......... 

Metody dydaktyczne: Wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu, studium przypadku 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Ogólna znajomość funkcjonowania przedsiębiorstwa 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 – student zna klasyczne i nowoczesne 
struktury organizacyjne, 
W2 – student zna podstawowe funkcje 
zarządzania oraz nowe trendy w tej 
dziedzinie 
W3 – student zna podstawowe narzędzia 
stosowane w analizie strategicznej, 

Umiejętności: 
U1 - student potrafi rozwiązać 
problem występujący w 
przedsiębiorstwie wykorzystując 
odpowiednie techniki, 
U2 – student potrafi dokonać 
optymalizacji czasowo-kosztowej 
wykresu sieciowego 

Kompetencje: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

W1,W2, W3, U1, U2 – kolokwium, W3, U1 – praca zespołowa, W1, W3 - referat 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Oceny cząstkowe i końcowe poszczególnych studentów 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: Referat – 5,0%, prace zespołowe – 12,5%, kolokwium z części wykładowej – 45%, kolokwium ćwiczeniowe – 37,5% 

Miejsce realizacji zajęć: Sala wykładowa i dydaktyczna ze sprzętem audiowizualnym 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. R.W. Griffin (2004) “Podstawy zarządzania organizacjami”, Wyd. PWN, Warszawa 
2. Praca zbiorowa pod red. H. Bienioka (1997) „Metody sprawnego zarządzania”, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 
3. K. Obłój (2013) „Pasja i dyscyplina strategii”, Wyd. Poltext, Warszawa 
4. Góralczyk A. (1999) „Myślenie strategiczne w zarządzaniu”, Wyd. Prawno-Ekonomiczne „Infor”, Warszawa 
5. „Zarządzanie XXI wieku”, dodatek do „Personel i Zarządzanie”, nr 20/2000 
 

UWAGI 

inne godziny kontaktowe nieujęte w pensum (konsultacje, egzaminy............), liczba godzin 6 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć 
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 90 h 



 
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 – student zna klasyczne i nowoczesne struktury organizacyjne, TB_KW03 2 

Wiedza – W2 W2 – student zna podstawowe funkcje zarządzania oraz nowe 
trendy w tej dziedzinie 

TB_KW03, TB_KU04 2 

Wiedza – W3 W3 – student zna podstawowe narzędzia stosowane w analizie 
strategicznej, 

TB_KW03, TB_KU04 1 

Umiejętności – U1 U1 - student potrafi rozwiązać problem występujący w 
przedsiębiorstwie wykorzystując odpowiednie techniki, 

TB_KW03, TB_KU04 3 

Umiejętności – U2 U2 – student potrafi dokonać optymalizacji czasowo-kosztowej 
wykresu sieciowego 

TB_KW03,  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: 

1,5 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Język obcy angielski (I) ECTS 3 

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

Zajęcia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo w biogospodarce 

  

Język wykładowy: angielski Poziom studiów: I 

Forma 
studiów:  

 stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 
 kierunkowe 

obowiązkowe  
do wyboru 

Numer semestru: 3 semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TB1-S-03Z-17 

 

Koordynator zajęć: mgr Kamila Giergoń 

Prowadzący zajęcia: lektorzy i wykładowcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Jednostka realizująca: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Opanowanie przedmiotowego języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, 
osiągnięcie niezależności językowej umożliwiającej efektywne posługiwanie się językiem obcym w zakresie czterech 
sprawności (słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie) w komunikacji zawodowej i naukowej z uwzględnieniem języka 
specjalistycznego dla kierunku studiów.  Słownictwo związane z kształceniem, pracą, nauką, techniką, wymianą informacji, 
środowiskiem oraz z zakresu specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów. Funkcje językowe: opisywanie zjawisk, 
procesów, procedur, prowadzenie korespondencji i dyskusji, sporządzanie notatek, przygotowanie i wygłaszanie 
prezentacji. Gramatyka: prawidłowe użycie form wyrazowych i konstrukcji zdaniowych, słowotwórstwo. Ćwiczenie 
komunikacji, wymowy i pisowni. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin .......  
C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin ……….60  
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: 

 
Ukończenie kursu języka obcego nowożytnego na etapie szkoły średniej. Znajomość przedmiotowego języka obcego na 
poziomie B1 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 ustne wypowiedzi w 
języku obcym na tematy ogólne i 
wybrane zawodowe  
U2 - potrafi wypowiadać się na tematy 
ogólne i wybrane zawodowe 
U3- rozumie sens opracowań, 
artykułów, dokumentów, 
korespondencji 
U4 - potrafi prowadzić korespondencję 
i przygotowywać wybrane rodzaje 
dokumentów 

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

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

W1, U1, U2, U4 - 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. 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 uczenia się z efektami przedmiotu: 

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

Oddziaływanie 
zajęć na efekt 
kierunkowy*) 

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

TB_KW06 1 

Umiejętności – U1 rozumie ustne wypowiedzi w języku obcym na tematy ogólne i 
wybrane zawodowe  

TB_KU06 3 

Umiejętności – U2 potrafi wypowiadać się na tematy ogólne i wybrane zawodowe TB_KU06 3 

Umiejętności – U3 rozumie sens opracowań, artykułów, dokumentów, 
korespondencji 

TB_KU06 3 

Umiejętności – U4 potrafi prowadzić korespondencję i przygotowywać wybrane 
rodzaje dokumentów 

TB_KU06 3 

 

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

  

UWAGI 

inne godziny kontaktowe nieujęte w pensum (konsultacje), liczba godzin 10 

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: 

1,5 ECTS 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

Nazwa zajęć:  Język obcy francuski (I) ECTS 3 

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

Zajęcia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo w biogospodarce 

  

Język wykładowy: francuski Poziom studiów: I 

Forma 
studiów:  

 stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 
 kierunkowe 

obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: 3 semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TB1-S-03Z-17 

 

Koordynator zajęć: mgr Izabela Wielicka 

Prowadzący zajęcia: lektorzy i wykładowcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Jednostka realizująca: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Opanowanie przedmiotowego języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, 
osiągnięcie niezależności językowej umożliwiającej efektywne posługiwanie się językiem obcym w zakresie czterech 
sprawności (słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie) w komunikacji zawodowej i naukowej z uwzględnieniem języka 
specjalistycznego dla kierunku studiów.  Słownictwo związane z kształceniem, pracą, nauką, techniką, wymianą informacji, 
środowiskiem oraz z zakresu specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów. Funkcje językowe: opisywanie zjawisk, 
procesów, procedur, prowadzenie korespondencji i dyskusji, sporządzanie notatek, przygotowanie i wygłaszanie 
prezentacji. Gramatyka: prawidłowe użycie form wyrazowych i konstrukcji zdaniowych, słowotwórstwo. Ćwiczenie 
komunikacji, wymowy i pisowni. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin .......  
C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin …………60  
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: 

Ukończenie kursu języka obcego nowożytnego na etapie szkoły średniej. Znajomość przedmiotowego języka obcego na 
poziomie A1 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 ustne wypowiedzi w 
języku obcym na tematy ogólne i 
wybrane zawodowe  
U2 - potrafi wypowiadać się na tematy 
ogólne i wybrane zawodowe 
U3 - rozumie sens opracowań, 
artykułów, dokumentów, 
korespondencji 
U4 - potrafi prowadzić korespondencję 
i przygotowywać wybrane rodzaje 
dokumentów 

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

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

W1, U1, U2, U4 -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. Poisson-Quinton Sylvie, Festival 2, podręcznik i ćwiczenia, CLE International 2005 
2. Poisson-Quinton Sylvie, Festival 3, podręcznik i ćwiczenia, CLE International 2007 
3. Robert Paul, Le Petit Robert de la langue française, LR 2006 
4. Aküz Anne, Bazelle-Shamaei Bernadette, Bonenfant Joëlle, Exercices de grammaire en contexte, niveau intermédiaire 
7. Wybrane materiały i artykuły z prasy i portali o tematyce ogólnej i specjalistycznej. 

UWAGI 

inne godziny kontaktowe nieujęte w pensum (konsultacje), liczba godzin 10 
 



 

Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu: 

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

Oddziaływanie 
zajęć na efekt 
kierunkowy*) 

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

TB_KW06 1 

  TB_KU06  

Umiejętności – U1 rozumie ustne wypowiedzi w języku obcym na tematy ogólne i 
wybrane zawodowe  

TB_KU06 3 

Umiejętności – U2 potrafi wypowiadać się na tematy ogólne i wybrane zawodowe TB_KU06 3 

Umiejętności – U3 rozumie sens opracowań, artykułów, dokumentów, 
korespondencji 

TB_KU06 3 

Umiejętności – U4 potrafi prowadzić korespondencję i przygotowywać wybrane 
rodzaje dokumentów 

TB_KW06 3 

    

Kompetencje – K1    

Kompetencje – K2    

 

*) 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: 100 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:  Język obcy niemiecki (I) ECTS 3 

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

Zajęcia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo w biogospodarce 

  

Język wykładowy: niemiecki Poziom studiów: I 

Forma 
studiów:  

 stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 
 kierunkowe 

obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: 3 semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TB1-S-03Z-17 

 

Koordynator zajęć: mgr Halina Kozłowska 

Prowadzący zajęcia: lektorzy i wykładowcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Jednostka realizująca: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Opanowanie przedmiotowego języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, 
osiągnięcie niezależności językowej umożliwiającej efektywne posługiwanie się językiem obcym w zakresie czterech 
sprawności (słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie) w komunikacji zawodowej i naukowej z uwzględnieniem języka 
specjalistycznego dla kierunku studiów.  Słownictwo związane z kształceniem, pracą, nauką, techniką, wymianą informacji, 
środowiskiem oraz z zakresu specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów. Funkcje językowe: opisywanie zjawisk, 
procesów, procedur, prowadzenie korespondencji i dyskusji, sporządzanie notatek, przygotowanie i wygłaszanie 
prezentacji. Gramatyka: prawidłowe użycie form wyrazowych i konstrukcji zdaniowych, słowotwórstwo. Ćwiczenie 
komunikacji, wymowy i pisowni. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin .......  
C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin ………..60  
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: 

Ukończenie kursu języka obcego nowożytnego na etapie szkoły średniej. Znajomość przedmiotowego języka obcego na 
poziomie A1 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 ustne wypowiedzi w 
języku obcym na tematy ogólne i 
wybrane zawodowe  
U2 potrafi wypowiadać się na tematy 
ogólne i wybrane zawodowe 
U3 - rozumie sens opracowań, 
artykułów, dokumentów, 
korespondencji 
U4 - potrafi prowadzić korespondencję 
i przygotowywać wybrane rodzaje 
dokumentów 

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

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

W1, U1, U2, U4 - 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. Demme S., Funk H., Kuhn Ch. Studio d B2, Cornelsen 
2. Helbig Gerhard, Buscha Joachim, Übungsgrammatik Deutsch, Langenscheidt 2013 
3. Wahrig Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache, PWN 
7. Wybrane materiały i artykuły z prasy i portali o tematyce ogólnej i specjalistycznej. 

UWAGI 

inne godziny kontaktowe nieujęte w pensum (konsultacje), liczba godzin 10 
 
 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu: 

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

Oddziaływanie 
zajęć na efekt 
kierunkowy*) 

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

TB_KW06 1 

  TB_KU06  

Umiejętności – U1 rozumie ustne wypowiedzi w języku obcym na tematy ogólne i 
wybrane zawodowe  

TB_KU06 3 

Umiejętności – U2 potrafi wypowiadać się na tematy ogólne i wybrane zawodowe TB_KU06 3 

Umiejętności – U3 rozumie sens opracowań, artykułów, dokumentów, 
korespondencji 

TB_KU06 3 

Umiejętności – U4 potrafi prowadzić korespondencję i przygotowywać wybrane 
rodzaje dokumentów 

TB_KW06 3 

    

Kompetencje – K1    

Kompetencje – K2    

 

*) 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: 100 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:  Język obcy rosyjski (I) ECTS 3 

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

Zajęcia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo w biogospodarce 

  

Język wykładowy: rosyjski Poziom studiów: I 

Forma 
studiów:  

 stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 
 kierunkowe 

obowiązkowe  
do wyboru 

Numer semestru: 3 semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TB1-S-03Z-17 

 

Koordynator zajęć: mgr Magdalena Tyszkiewicz 

Prowadzący zajęcia: lektorzy i wykładowcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Jednostka realizująca: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Opanowanie przedmiotowego języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, 
osiągnięcie niezależności językowej umożliwiającej efektywne posługiwanie się językiem obcym w zakresie czterech 
sprawności (słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie) w komunikacji zawodowej i naukowej z uwzględnieniem języka 
specjalistycznego dla kierunku studiów.  Słownictwo związane z kształceniem, pracą, nauką, techniką, wymianą informacji, 
środowiskiem oraz z zakresu specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów. Funkcje językowe: opisywanie zjawisk, 
procesów, procedur, prowadzenie korespondencji i dyskusji, sporządzanie notatek, przygotowanie i wygłaszanie 
prezentacji. Gramatyka: prawidłowe użycie form wyrazowych i konstrukcji zdaniowych, słowotwórstwo. Ćwiczenie 
komunikacji, wymowy i pisowni. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin .......  
C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin ………..60  
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: 

Ukończenie kursu języka obcego nowożytnego na etapie szkoły średniej. Znajomość przedmiotowego języka obcego na 
poziomie A1 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 ustne wypowiedzi w 
języku obcym na tematy ogólne i 
wybrane zawodowe  
U2 - potrafi wypowiadać się na tematy 
ogólne i wybrane zawodowe 
U3 - rozumie sens opracowań, 
artykułów, dokumentów, 
korespondencji 
U4 - potrafi prowadzić korespondencję 
i przygotowywać wybrane rodzaje 
dokumentów 

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

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

W1, U1, U2, U4 - 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. Esmantova Tatiana,  Русский язык 5 элементов учебник уровень B1, Sankt Petersburg 2012 
2. Cieplicka Maria, Torzewska Danuta, Русский язык – kompedium tematyczno-leksykalne 2, Poznań 2008 
3. Gołubiewa Albina, Kuratczyk Magdalena, Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami PWN, Warszawa 2014 
4. Wielki słownik rosyjsko-polski PWN, Warszawa 2013 
5. Wybrane materiały i artykuły z prasy i portali o tematyce ogólnej i specjalistycznej. 

UWAGI 

inne godziny kontaktowe nieujęte w pensum (konsultacje), liczba godzin 10 
 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu: 

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

Oddziaływanie 
zajęć na efekt 
kierunkowy*) 

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

TB_KW06 1 

  TB_KU06  

Umiejętności – U1 rozumie ustne wypowiedzi w języku obcym na tematy ogólne i 
wybrane zawodowe  

TB_KU06 3 

Umiejętności – U2 potrafi wypowiadać się na tematy ogólne i wybrane zawodowe TB_KU06 3 

Umiejętności – U3 rozumie sens opracowań, artykułów, dokumentów, 
korespondencji 

TB_KU06 3 

Umiejętności – U4 potrafi prowadzić korespondencję i przygotowywać wybrane 
rodzaje dokumentów 

TB_KW06 3 

    

Kompetencje – K1    

Kompetencje – K2    

 

*) 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: 100 h 

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

1,5 ECTS 


