
 

 

  

Nazwa zajęć:  Podstawy opracowania wyników badań naukowych ECTS 4 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Basics of experimental results’ study 

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia żywności  i żywienie człowieka 

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów: II stopień 

Forma 
studiów:  

 stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 
 kierunkowe 

 obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: 3  semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TZ2-S-03L-20 

 

Koordynator zajęć: Kierownik specjalności  

Prowadzący zajęcia: Promotorzy prac dyplomowych 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem przedmiotu jest przygotowanie merytoryczne studentów z zakresu opracowywania wyników badań oraz 
przedstawienie pisemnego lub elektronicznego opracowania wyników do przygotowywanej pracy magisterskiej. 
Opis zajęć:   
Dobór sposobu opracowania wyników z wykorzystaniem właściwych dla pracy metod matematycznych, statystycznych i 
technik komputerowych, naukowa dyskusja sposobu prezentacji wyników zgodnie z wytycznymi dla prac magisterskich, 
pomoc merytoryczna w przygotowywaniu na seminarium dyplomowe bieżących raportów (prezentacji) z realizacji pracy 
magisterskiej. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

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

Metody dydaktyczne: 
Dyskusja, konsultacje przy omawianiu, opracowywaniu i interpretacji wyników własnych badań, rozwiązywanie problemu 
naukowego 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Wykonanie badań do pracy dyplomowej w zakresie zaakceptowanym przez promotora. 

Efekty uczenia się: 
Wiedza: 
 

Umiejętności: 
U1 potrafi opracować otrzymane 
wyniki badań, stosując m.in. metody 
matematyczne i statystyczne oraz 
potrafi zaprezentować wyniki badań 
wykonanych w czasie realizacji zadania 
badawczego w postaci graficznej 

Kompetencje: 
K1 ma świadomość 
odpowiedzialności za jakość 
wyników badań i zna zasady 
zapewnienia ich rzetelności  

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

U1 ocena umiejętności  opracowania wyników badań 
K1 ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Raport studenta w formie zaakceptowanej przez promotora, obejmujący przeliczenia surowych wyników 
przeprowadzonych eksperymentów, ich opracowanie statystyczne i graficzną prezentację przechowywany przez rok; 
pisemna opinia promotora uwzględniająca niezależnie oba efekty kształcenia,  przekazana kierownikowi przedmiotu, 
przechowywana przez 3 lata 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

Sumaryczna ocena końcowa wynikająca z realizacji obu efektów kształcenia po stwierdzeniu ich zaliczenia (5-6 pkt. dst; 6,5-
7 pkt. dst+; 7,5-8 pkt. db; 8,5-9 pkt. db+; 9,5-10 pkt. bdb): 
U1 określenie umiejętności merytorycznych (ocena raportu): 0-6 pkt. (min. niezbędne do zaliczenia 3 pkt.) z uzasadnieniem, 
K1 zaangażowanie studenta w rzetelne opracowanie wyników badań: 0-4 pkt. (minimum niezbędne do zaliczenia 2 pkt.) z 
uzasadnieniem. 

Miejsce realizacji zajęć: Pomieszczenia Wydziału Nauk o Żywności 

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

UWAGI 

Liczba godzin konsultacji i opieki merytorycznej niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia badań: 75 h; warunkiem zaliczenia przedmiotu jest 
przedstawienie przez studenta pisemnego raportu z badań. 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu: 

 

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

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*) 

Umiejętności – U1 potrafi opracować otrzymane wyniki badań, stosując m.in. metody 
matematyczne i statystyczne oraz potrafi zaprezentować wyniki 
badań wykonanych w czasie realizacji zadania badawczego w 
postaci graficznej 

TZ2_KU01 

 

3 

 

Kompetencje – K1 ma świadomość odpowiedzialności za jakość wyników badań i zna 
zasady zapewnienia ich rzetelności 

TZ2_KK02 3 

 

 

*) 

3 – zaawansowany i szczegółowy,  

2 – znaczący, 

1 – podstawowy, 

  

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

efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 
120 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:  Seminarium magisterskie ECTS 2 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Diploma  seminar 

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia żywności  i żywienie człowieka 

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów: drugi stopień 

Forma 
studiów:  

 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-TZ2-S-03L-21 

 

Koordynator zajęć: Kierownik specjalności  

Prowadzący zajęcia: Pracownicy samodzielni Instytutu Nauk o Żywności 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem przedmiotu jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy w zakresie wybranej specjalności w oparciu o aktualną literaturę 
naukową i fachową i przy aktywnym udziale studentów, a także  pogłębienie i uzupełnienie umiejętności przedstawiania 
prezentacji naukowych i prowadzenia dyskusji na poziomie akademickim.   
Tematyka ćwiczeń:  przypomnienie zasad i wymogów formalnych pisania prac magisterskich, zapoznanie studentów z 
zakresem i wymaganiami Seminarium, Pracy magisterskiej oraz Podstaw opracowywania wyników badań naukowych, 
prezentacja uzyskanych wyników badań w trakcie realizacji pracy magisterskiej, ich interpretacja i dyskusja oraz 
formułowanie wniosków; krótka prezentacja przygotowanej pracy magisterskiej. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

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

Metody dydaktyczne: 

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

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Student powinien być świadomy problematyki poruszanej na przedmiotów podstawowych i kierunkowych realizowanych 
na 1. i 2. semestrze studiów. 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 zna i rozumie w pogłębionym stopniu 
zagadnienia z zakresu współczesnej 
technologii żywności ze szczególnym 
uwzględnieniem tematyki wybranej przez 
siebie pracy magisterskiej  
 

Umiejętności: 
U1   ma umiejętność dogłębnego 
korzystania z polskiej i obcojęzycznej 
literatury naukowej i fachowej w 
wybranym przez siebie zakresie, a 
także umiejętność opracowania i 
wygłaszania referatów 
U2 potrafi prowadzić dyskusję i brać w 
niej udział, stosując przy tym właściwą 
argumentację, a także uwzględniać w 
dyskusji różne punkty  widzenia oraz 
perspektywy rozwoju zawodowego 

Kompetencje: 
K1 jest świadomy konieczności 
stałego pogłębiania zdobytej wiedzy 
i umiejętności w dobie postępu 
naukowego i technologicznego 
K2 jest świadomy znaczenia kwestii 
etycznych w życiu zawodowym, 
rozwijania dorobku zawodowego i 
podtrzymania etosu zawodu oraz 
społecznej odpowiedzialności 
prowadzenia działalności 
zawodowej 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Każdy student przygotowuje i przedstawia 3 prezentacje, a ich szczegółowy zakres tematyczny i formę określa prowadzący 
zajęcia. 
W1, U1: ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć (każda prezentacja oceniana w skali 0-4 pkt),  
W1, U2, K1, K2: ocena  aktywności  studenta i udziału w dyskusji podczas seminariów oraz jej prowadzeniu (maksymalna 
sumaryczna liczba punktów do uzyskania 6 pkt) 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

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

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

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

Miejsce realizacji zajęć: Sale seminaryjne 

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

UWAGI 

 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu: 

 

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

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*) 

Wiedza – W1 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu 
współczesnej technologii żywności ze szczególnym 
uwzględnieniem tematyki wybranej przez siebie pracy 
magisterskiej 

TZ2_KW01, TZ2_KW02, TZ2_KW03, 

TZ2_KW04 

2 

 

Umiejętności – U1 ma umiejętność dogłębnego korzystania z polskiej i obcojęzycznej 
literatury naukowej i fachowej w wybranym przez siebie zakresie, 
a także umiejętność opracowania i wygłaszania referatów  

TZ2_KU02, TZ2_KU06 

TZ2_KU05 

3 

1 

Umiejętności – U2 potrafi prowadzić dyskusję i brać w niej udział, stosując przy tym 
właściwą argumentację, a także uwzględniać w dyskusji różne 
punkty widzenia oraz perspektywy rozwoju zawodowego 

TZ2_KU06, TZ2_KU08 

 

3 

3 

 

Kompetencje – K1 jest świadomy konieczności stałego pogłębiania zdobytej wiedzy i 
umiejętności w dobie postępu naukowego i technologicznego 

TZ2_KU01 3 

Kompetencje – K2 jest świadomy znaczenia kwestii etycznych w życiu zawodowym, 
rozwijania dorobku zawodowego i podtrzymania etosu zawodu 
oraz społecznej odpowiedzialności prowadzenia działalności 
zawodowej 

TZ2_KU02 3 

 

 

*) 

3 – zaawansowany i szczegółowy,  

2 – znaczący, 

1 – podstawowy, 

  

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

efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 
60 h 

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

innych osób prowadzących zajęcia: 
1 ECTS 



 

 

Nazwa zajęć:  Język obcy angielski (II)
 

ECTS 2 

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

Zajęcia dla kierunku studiów: technologia żywności i żywienie  

  

Język wykładowy: angielski Poziom studiów: II 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: NOZ-TZ2-S-03L-22 

 

Koordynator zajęć: mgr Elżbieta Smol 

Prowadzący zajęcia: Lektorzy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Jednostka realizująca: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

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

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

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

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

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Opanowanie przedmiotowego języka obcego zgodnie z wymaganiami dla poprzedniego semestru kursu. Znajomość 
przedmiotowego języka obcego ogólnego na poziomie B2 lub wyższym Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego. 

Efekty uczenia się: 

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

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

Kompetencje: 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

ocena bieżąca, kolokwium/prezentacja na zajęciach ćwiczeniowych 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

pisemne kolokwia/streszczenia prezentacji, program wraz z kartą ocen 

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

Miejsce realizacji zajęć: sala dydaktyczna SPNJO SGGW 

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

UWAGI 

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



 
 

Nazwa zajęć:  Język obcy francuski (II)
 

ECTS 2 

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

Zajęcia dla kierunku studiów: technologia żywności i żywienie  

  

Język wykładowy: francuski Poziom studiów: II 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: NOZ-TZ2-S-03L-22 

 

Koordynator zajęć: mgr Ewa Sikorska 

Prowadzący zajęcia: Lektorzy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Jednostka realizująca: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

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

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

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

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

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Opanowanie przedmiotowego języka obcego zgodnie z wymaganiami dla poprzedniego semestru kursu. Znajomość 
przedmiotowego języka obcego ogólnego na poziomie B2 lub wyższym Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego. 

Efekty uczenia się: 

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

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

Kompetencje: 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

ocena bieżąca, kolokwium/prezentacja na zajęciach ćwiczeniowych 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

pisemne kolokwia/streszczenia prezentacji, program wraz z kartą ocen 

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

Miejsce realizacji zajęć: sala dydaktyczna SPNJO SGGW 

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

UWAGI 

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



 

 

Nazwa zajęć:  Język obcy niemiecki (II)
 

ECTS 2 

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

Zajęcia dla kierunku studiów: technologia żywności i żywienie  

  

Język wykładowy: niemiecki Poziom studiów: II 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: NOZ-TZ2-S-03L-22 

 

Koordynator zajęć: mgr Teresa Kaszuba-Naglik 

Prowadzący zajęcia: Lektorzy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Jednostka realizująca: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

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

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

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

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

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Opanowanie przedmiotowego języka obcego zgodnie z wymaganiami dla poprzedniego semestru kursu. Znajomość 
przedmiotowego języka obcego ogólnego na poziomie B2 lub wyższym Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego. 

Efekty uczenia się: 

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

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

Kompetencje: 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

ocena bieżąca, kolokwium/prezentacja na zajęciach ćwiczeniowych 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

pisemne kolokwia/streszczenia prezentacji, program wraz z kartą ocen 

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

Miejsce realizacji zajęć: sala dydaktyczna SPNJO SGGW 

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

UWAGI 

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



 

 

Nazwa zajęć:  Język obcy rosyjski (II)
 

ECTS 2 

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

Zajęcia dla kierunku studiów: technologia żywności i żywienie  

  

Język wykładowy: rosyjski Poziom studiów: II 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: NOZ-TZ2-S-03L-22 

 

Koordynator zajęć: mgr Grażyna Solecka-Wojtyś 

Prowadzący zajęcia: Lektorzy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Jednostka realizująca: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

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

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

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

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

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Opanowanie przedmiotowego języka obcego zgodnie z wymaganiami dla poprzedniego semestru kursu. Znajomość 
przedmiotowego języka obcego ogólnego na poziomie B2 lub wyższym Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego. 

Efekty uczenia się: 

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

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

Kompetencje: 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

ocena bieżąca, kolokwium/prezentacja na zajęciach ćwiczeniowych 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

pisemne kolokwia/streszczenia prezentacji, program wraz z kartą ocen 

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

Miejsce realizacji zajęć: sala dydaktyczna SPNJO SGGW 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

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

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

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

4. Wielki słownik rosyjsko-polski PWN, Warszawa 2013 

UWAGI 

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



 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu: 
 

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

Oddziaływanie 
zajęć na efekt 
kierunkowy*) 

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

TZ2_KW05 2 

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

TZ2_KU06 2 

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

TZ2_KU06 2 

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

TZ2_KU06 2 

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

TZ2_KU06 2 

 
*) 

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

 

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

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

1 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Praca magisterska ECTS 20 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Master’s thesis 

Zajęcia dla kierunku studiów: Technologia żywności  i żywienie człowieka 

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów: drugi 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-TZ2-S-03L-23 

 

Koordynator zajęć: Dziekan lub prodziekan  

Prowadzący zajęcia: Dziekan lub prodziekan 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Założeniem przedmiotu jest samodzielne przygotowanie magisterskiej rozprawy naukowej, opisującej wybrane zagadnienie 
badawcze i efekty działań podjętych w celu jego rozwiązania. 
Każdy dyplomant pod kierunkiem promotora opracowuje przegląd piśmiennictwa na wybrany temat, a ponadto w celu 
rozwiązania zadania badawczego wykonuje doświadczenia, analizy i pomiary, badania rynku lub badania opinii według 
indywidualnego harmonogramu ustalonego w odniesieniu do tematyki pracy dyplomowej i przedstawia efekty 
przeprowadzonych badań w postaci pisemnej w sposób zgodny z obowiązującymi wymaganiami, kierując się wskazówkami 
promotora. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

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

Metody dydaktyczne: 
Dyskusja, rozwiązywanie problemu, doświadczenie/badania rynku/badania ankietowe, analiza i interpretacja literatury 
źródłowej, analiza i interpretacja wyników, konsultacje 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Wszystkie przedmioty przewidziane programem studiów. 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
 

Umiejętności: 
U1 potrafi zdefiniować problem 
badawczy w odniesieniu do potrzeb 
merytorycznych i cywilizacyjnych; 
potrafi przeprowadzić badania 
obejmujące działania niezbędne do 
kompleksowego rozwiązania 
postawionego problemu naukowego; 
potrafi sformułować prawidłowe i 
konstruktywne wnioski oraz sądy w 
oparciu o wyniki wykonanych badań 
U2 potrafi w sposób zrozumiały 
przedstawić zagadnienia teoretyczne, 
będące podstawą do określenia 
rozwiązania wybranego problemu 
naukowego; potrafi przedstawić i w 
sposób zrozumiały zinterpretować 
wyniki badań podanych w literaturze 
naukowej  
U3 ma świadomość konieczności 
ciągłego uczenia się i podnoszenia 
swoich umiejętności zawodowych, jest 
zaangażowany w rzetelne 
przygotowanie pracy dyplomowej 

Kompetencje: 
K1 ma świadomość głębokiego 
znaczenia wiedzy w życiu 
zawodowym, własnych jej zasobów i 
właściwego poszukiwania 
wiarygodnych jej źródeł wśród 
ekspertów 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

U1 ocena merytoryczna pracy 
U2 ocena poprawności językowej tekstu 
U3, K1 ocena zaangażowania studenta w przygotowanie pracy dyplomowej spełniającej kryteria przyjęte na Wydziale 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Pisemna praca dyplomowa magisterska, recenzje wykonane przez promotora i recenzenta pracy, karta oceny promotora i 
recenzenta 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

Warunkiem dopuszczenia pracy do obrony jest spełnienie wymagań odnoszących się do prac dyplomowych realizowanych 
na Wydziale Nauk o Żywności. 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu: 

 

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

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*) 

Umiejętności – U1 potrafi zdefiniować problem badawczy w odniesieniu do potrzeb 
merytorycznych i cywilizacyjnych; potrafi przeprowadzić badania 
obejmujące działania niezbędne do kompleksowego rozwiązania 
postawionego problemu naukowego; potrafi sformułować 
prawidłowe i konstruktywne wnioski oraz sądy w oparciu o wyniki 
wykonanych badań 

TZ2_KU01, TZ2_KU03, TZ2_KU04 

TZ2_KU05 

3 

2 

Umiejętności – U2 potrafi w sposób zrozumiały przedstawić zagadnienia teoretyczne, 
będące podstawą do określenia rozwiązania wybranego problemu 
naukowego; potrafi przedstawić i w sposób zrozumiały 
zinterpretować wyniki badań podanych w literaturze naukowej 

TZ2_KU02, TZ2_KU06 

 

3 

Umiejętności – U3 ma świadomość konieczności ciągłego uczenia się i podnoszenia 
swoich umiejętności zawodowych, jest zaangażowany w rzetelne 
przygotowanie pracy dyplomowej 

TZ2_KU08 3 

Kompetencje – K1 ma świadomość głębokiego znaczenia wiedzy w życiu 
zawodowym, własnych jej zasobów i właściwego poszukiwania 
wiarygodnych jej źródeł wśród ekspertów 

TZ2_KK01 

 

3 

 

 

*) 

3 – zaawansowany i szczegółowy,  

2 – znaczący, 

1 – podstawowy, 

 

 

Ocena promotora: ocena merytoryczna 0-60 pkt., ocena poprawności językowej 0-20 pkt., ocena zaangażowania studenta 
0-20 pkt. 
Ocena recenzenta: ocena merytoryczna 0-70 pkt., ocena poprawności językowej 0-30 pkt. 
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen promotora i recenzenta. 
Minimalne wartości pozwalające na zaliczenie poszczególnych efektów kształcenia stanowią połowę odpowiedniej 
maksymalnej liczby punktów w ocenie promotora lub recenzenta. 

Miejsce realizacji zajęć: Pomieszczenia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, inne lokalizacje wynikające z postawionego celu 
pracy 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
Literatura dotycząca tematu pracy dyplomowej. 

UWAGI 

Konsultacje z promotorem w celu napisania pracy magisterskiej zgodnej z wymaganiami prawa i zasadami przyjętymi na Wydziale: 80 h 

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

efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 
540 h 

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

innych osób prowadzących zajęcia: 
5 ECTS 


