
 

Nazwa zajęć:  Zarzadzanie bezpieczeństwem żywności ECTS 3 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Food safety management 

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: 4  semestr  zimowy 
semestr  letni 

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TB1-S-04L-27 

 

Koordynator zajęć: dr inż. Beata Drużyńska 

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

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

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z obligatoryjnymi i dobrowolnymi normami i standardami zawierającymi 
wskazówki i wytyczne w zakresie zarządzania  bezpieczeństwem żywności.  
Wykłady:  

1. Zagrożenia w żywności;  
2. Omówienie obligatoryjnych systemów jakości na podstawie unijnych i krajowych wymogów prawnych;  
3. Codex Alimentarius jako zbiór zasad wspomagających zapewnienie bezpieczeństwa produktu;  
4. Weryfikacja i kontrola - na podstawie ISO 19011;  
5. Omówienie dobrowolnych norm ISO z serii 9000 - ich praktyczne zastosowanie;  
6. Omówienie wytycznych normy ISO 22000 - traceability,  praktyczne zastosowanie, rola certyfikacji dla systemu 

HACCP;  
7. Standardy żywnościowe i ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności  

Ćwiczenia:  
1. Wprowadzenie do systemów - jakość i bezpieczeństwo;  
2.  Opracowanie kodeksu GHP i GMP  
3. Dwanaście kroków/Siedem zasad HACCP – przygotowanie dokumentacji dla wybranego zakładu produkcyjnego;  
4. Weryfikacja z wykorzystaniem zasad audytowania zgodnie z wytycznymi normy ISO 19011 
5. Interpretacja normy    ISO 9001 
6. Zapoznanie z wymaganiami normy ISO 22000 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin 20 
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: 
Pokazy multimedialne, konsultacje,  analiza i interpretacja aktów prawnych,  projekty grupowe, case study, dyskusje, 
prezentacje, studium przypadku, konsultacje 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 -  zna ogólne zasady zarządzania 
jakością i bezpieczeństwem w łańcuchu 
żywnościowym  
 
 
 
 

Umiejętności: 
U1 - zna zasady przygotowania 
dokumentacji w zakresie systemów 
bezpieczeństwa, ich weryfikację oraz 
analizę skuteczności podjętych 
rozwiązań 
U2 – umie współpracować w grupie i 
przyjmować różne funkcje 

Kompetencje: 
K1 – zdobywa umiejętność 
wykorzystania wiedzy w odniesieniu 
do zadań praktycznych, krytycznej 
analizy podjętych decyzji i 
weryfikacji 
 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Zaliczenie pisemne  z materiału wykładowego  
Ocena projektów, prezentacje ustne, ocena aktywności podczas zajęć i  umiejętności  współpracy w grupie 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Pytania z zaliczenia pisemnego, lista studentów z ocenami  
Projekty, lista studentów z ocenami za przygotowanie i prezentowanie projektów, aktywność i pracę w grupie,  

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

Ocena z zaliczenia pisemnego 50% 
Przygotowanie  projektu – 20%, prezentacja ustna projektu – 20%, ocena aktywności podczas zajęć – 5%, umiejętności  
współpracy w grupie – 5% 

Miejsce realizacji zajęć: Sale dydaktyczne 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Rozporządzenie (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych   
 2. Rozporządzenie (WE) NR 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w 
odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego  
3. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.) z późniejszymi zmianami  
4. Kołożyn-Krajewska D. i Sikora T., 2010: Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka,. Wydawnictwo C.H.Beck.  



 
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 ogólne zasady zarządzania jakością i bezpieczeństwem w 
łańcuchu żywnościowym  

TB_KW03 2 

Umiejętności – U1 zna zasady przygotowania dokumentacji w zakresie systemów 
bezpieczeństwa, ich weryfikację oraz analizę skuteczności 
podjętych rozwiązań 
 

TB_KU04 2 

Umiejętności – U2 umie współpracować w grupie i przyjmować różne funkcje TB_KU07 2 

Kompetencje – K1 zdobywa umiejętność wykorzystania wiedzy w odniesieniu do 
zadań praktycznych, krytycznej analizy podjętych decyzji i 
weryfikacji 
 

TB_KK01 1 

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

5. Kowalska J., Majewska E., Obiedziński M., Zadernowski M. 2006: Nowe prawo żywnościowe Unii Europejskiej a systemy GMP, GHP, HACCP, ODDK, Gdańsk.  
6. Jankiewicza M. i Kędziora Z. (pod redakcją), 2003: Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i biotechnologii. Wyd. Akademii Rolniczej im. 
Augusta Cieszkowskiego, Poznań.  
7. Dzwolak W., Ziajka S.2000: Dokumentowanie systemu HACCP w przemyśle spożywczym. Studio 108, Olsztyn.  
8. PN EN-ISO 9001 – Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania 
9. PN EN-ISO 22000 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności -- Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego 
10. PN EN-ISO 19011 -  Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania 
 

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: 75 h 

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

2  ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Podstawy biotechnologii ECTS 2 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Basic Biotechnology 

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: 4  semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TB1-S-04L-28 

 

Koordynator zajęć: Dr hab. inż. Iwona Gientka 

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

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

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Założenia i cele: Rozumienie znaczenia biotechnologii w innowacyjnej biogospodarce i rozwoju społeczno-ekonomicznym. 
 
Opis zajęć:Podstawowe pojęcia z zakresu biotechnologii i charakterystyka metod stosowanych w biotechnologii: 
[Biotechnologia - rys historyczny, podstawowe pojęcia i definicje, podział biotechnologii. Podstawy procesów 
biotechnologicznych. Dobór organizmu, skrining metabolitów, metody hodowli. Wydzielanie, oczyszczanie i utrwalanie 
bioproduktów. Szczepy przemysłowe i ich przechowywanie].  
Charakterystyka metod otrzymywania organizmów genetycznie modyfikowanych i możliwości ich wykorzystania w 
biogospodarce oraz podstawowe uwarunkowania społeczno- prawne biotechnologii: [Podstawowe pojęcia inżynierii 
genetycznej (kultury in vitro, klonowanie, itp.). Organizmy genetycznie modyfikowane (mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta) 
i ich znaczenie w biogospodarce. Bezpieczeństwo stosowania GMO. Aspekty etyczne i społeczno-prawne biotechnologii. 
Biotechnologia w Polsce i na świecie]. 
Omówienie technologii otrzymywania wybranych bioproduktów oraz możliwości ich zastosowania w biogospodarce oraz 
biotechnologicznych metody waloryzacji odpadów przemysłowych: [Podstawy technologii wybranych bioproduktów 
(białka, enzymy, kwasy, witaminy, antybiotyki, polisacharydy, biodiesel, biogaz). Towaroznawstwo produktów 
biotechnologicznych i ich wykorzystanie w biogospodarce. Biotechnologiczne metody waloryzacji odpadów 
przemysłowych]. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin  30 h  
C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin 0  
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin 0 
PC - ćwiczenia projektowe, liczba godzin 0  
TC - ćwiczenia terenowe, liczba godzin 0 
ZP - praktyki zawodowe, liczba godzin 0  

Metody dydaktyczne: Wykład 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

brak 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1– posiada wiedzę o podstawowych 
pojęciach z zakresu biotechnologii i 
charakteryzuje metody stosowane w 
biotechnologii 
W2 – charakteryzuje metody otrzymywania 
organizmów genetycznie modyfikowanych i 
zna możliwości ich wykorzystania w 
biogospodarce oraz określa podstawowe 
uwarunkowania społeczno- prawne 
biotechnologii 
W3 -  omawia technologie otrzymywania 
wybranych bioproduktów ważnych w 
biogospodarce, charakteryzuje je oraz 
wymienia  biotechnologiczne metody 
waloryzacji odpadów przemysłowych 

U1 
 interpretuje i analizuje  aspekty  
etyczne procesów biotechnologicznych 
i zjawisk społecznych im 
towarzyszących  ważnych  dla  
biogospodarki oraz wyraża własne 
opinie na ten temat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K1  

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Na ocenę końcową składają się: 
efekt W1-W3: egzamin pisemny  (ocena końcowa - średnia z trzech ocen). 
efekt U1: esej naukowy na temat wybranych aspektów etycznych biotechnologii 
w biogospodarce (przygotowany indywidualnie) 
 
Wykłady - egzamin pisemny. Ocena z wykładów na podstawie egzaminu pisemnego, składającego się z trzech części:  
podstawowe definicje i charakterystyka metod używanych  w biotechnologii; charakterystyka metod otrzymywania 
organizmów genetycznie modyfikowanych i możliwości ich wykorzystania w biogospodarce;  
technologie otrzymywania wybranych bioproduktów oraz możliwości ich zastosowania w biogospodarce oraz 
biotechnologiczne metody waloryzacji odpadów przemysłowych 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

prace egzaminacyjne z ocenami wraz z protokołem końcowym (efekty 01-03) 
eseje pisemne studentów (efekt 04) 



 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu: 
 

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

Oddziaływanie 
zajęć na efekt 
kierunkowy*) 

Wiedza – W1 Posiada wiedzę  pojęciach z zakresu biotechnologii i 
charakteryzuje metody stosowane w biotechnologii 
 

TB_KW01, TB_KW02 3 

Wiedza – W2 Charakteryzuje metody otrzymywania organizmów genetycznie 
modyfikowanych i zna możliwości ich wykorzystania w 
biogospodarce oraz określa podstawowe uwarunkowania 
społeczno- prawne biotechnologii 
 

TB_KW04, TB_KW05 3 

Wiedza – W3 Omawia technologie otrzymywania wybranych bioproduktów 
ważnych w biogospodarce, charakteryzuje je oraz wymienia  
biotechnologiczne metody waloryzacji odpadów przemysłowych 

TB_KW02 3 

Umiejętności - U1 Interpretuje i analizuje  aspekty  etyczne procesów 
biotechnologicznych i zjawisk społecznych im towarzyszących  
ważnych  dla  biogospodarki oraz wyraża własne opinie na ten 
temat 

TB_KU01, TB_KU02 3 

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

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

Na ocenę końcowa składają sie: 
- ocena z wykładów 50% (średnia z trzech ocen z egzaminu pisemnego) 
- ocena z eseju pisemnego 50% 

Miejsce realizacji zajęć: Sala wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Ratledge C., Kristiansen B., Podstawy biotechnologii. 2011, Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 
2. Bednarski W., Fiedurek J. Podstawy biotechnologii przemysłowej. 2007, WNT, Warszawa 

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: 30 h 

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

1,7 ECTS 



 

 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu: 
 

Nazwa zajęć:  Podstawy finansów w przedsiębiorstwie  ECTS 3 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Corporate finance 

Zajęcia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo w biogospodarce 

  

Język wykładowy:  Poziom studiów:  

Forma 
studiów:  

 stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 
 kierunkowe 

 obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: ……4…..  semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TB1-S-04L-29-1 

 

Koordynator zajęć: Dr hab. Hanna Górska-Warsewicz, prof. SGGW 

Prowadzący zajęcia: 
Pracownicy Katedry Badań Rynku Żywności i Konsumpcji Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedry Logistyki oraz 
Katedry Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa Instytutu Ekonomii i Finansów 

Jednostka realizująca: 
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji 
Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Logistyki oraz Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności   

Założenia, cele i opis zajęć: 

Przedstawienie kompendium aktualnej wiedzy z zakresu finansów w warunkach systemu 
rynkowego z uwzględnieniem takich obszarów jak: ocena sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwa, wartość pieniądza w czasie, analiza projektów inwestycyjnych, ocena 
zadłużenia przedsiębiorstwa, koszt kapitału, rentowność przedsięwzięć gospodarczych. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin 20 
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: 
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, wykłady problemowe, wykłady 
konwersatoryjne 
Ćwiczenia: praca w grupach, studium przypadków analizowane w grupach problemowych 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

- 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1-ma ogólną wiedzę o finansach w 
przedsiębiorstwie sektora 
żywnościowego, zna zasady 
przeprowadzania analizy wskaźnikowej 
W2 - definiuje elementy bilansu, 
rachunku zysków i strat oraz 
sprawozdania z przepływu środków 
pieniężnych istotne z punktu widzenia 
oceny standingu finansowego 
przedsiębiorstwa 

Umiejętności: 
U1-posiada umiejętność przygotowania 
wystąpień ustnych w języku polskim 
dotyczących oceny sytuacji finansowej 
przedsiębiorstw oraz identyfikacji elementów 
wpływających na wynik finansowy 
przedsiębiorstwa, stopień jego zadłużenia, 
rentowności, sprawności działania i płynności 
finansowej 
U2-stosuje wybrane metody kalkulacji 
opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych 

Kompetencje: 
K1-potrafi współdziałać i 
pracować w grupie 
K2-potrafi koordynować jej 
działalność oraz myśleć i 
działać w sposób racjonalny 
ekonomicznie 
 
 
 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

kolokwium zaliczeniowe i egzamin - efekty: W1, W2, U1, U2, inne: ocena studiów 
przypadków - efekty: U1, U2, K1, K2 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Formularze zaliczeniowe (wykłady i ćwiczenia); studia przypadków 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

1. Ocena studiów przypadków 30% 
3. Ocena zaliczenia pisemnego treści teoretycznych 70% 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna ze sprzętem audiowizualnym – wykłady i ćwiczenia 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Kaczmarek T., Finanse przedsiębiorstw. Wolter Kluwers, Warszawa 2018 
2. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018 
3. Górska-Warsewicz H. (red.) Zarządzanie finansami przedsiębiorstw hotelarskich I gastronomicznych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2017 
4. Górska-Warsewicz H. (2005): Podstawy finansów przedsiębiorstwa – wybrane obszary decyzji operacyjnych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005 

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: 85 h 

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

1,5 ECTS 



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

Oddziaływanie 
zajęć na efekt 
kierunkowy*) 

Wiedza – W1 ma ogólną wiedzę o finansach w przedsiębiorstwie sektora 
żywnościowego, zna zasady przeprowadzania analizy 
wskaźnikowej 

TB_KW04, TB_KW06 3 

Wiedza – W2 definiuje elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz 
sprawozdania z przepływu środków pieniężnych istotne z punktu 
widzenia oceny standingu finansowego przedsiębiorstwa  

TB_KW04, TB_KW06 3 

Umiejętności – U1  posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku 
polskim dotyczących oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw 
oraz identyfikacji elementów wpływających na wynik finansowy 
przedsiębiorstwa, stopień jego zadłużenia, rentowności, 
sprawności działania i płynności finansowej 
 

TB_KU02 3 

Umiejętności – U2 stosuje wybrane metody kalkulacji opłacalności przedsięwzięć 
inwestycyjnych 

TB_KU02, TB_KU06 3 

Kompetencje – K1 potrafi współdziałać i pracować w grupie TB_KK01, TB_KK02 2 

Kompetencje – K2 potrafi koordynować jej działalność oraz myśleć i działać w sposób 
racjonalny ekonomicznie 

TB_KK01, TB_KK02 2 

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



 

Nazwa zajęć:  Rachunkowość ECTS 3 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Accountancy 

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: 4  semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TB1-S-04L-29-2 

 

Koordynator zajęć: Dr inż. Joanna Bereżnicka 

Prowadzący zajęcia: Pracownicy Katedry Finansów Instytutu Ekonomii i Finansów 

Jednostka realizująca: Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Finansów 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

 
Rachunkowość stanowi uniwersalny i elastyczny system informacyjno-kontrolny, który umożliwia gromadzenie i 
przetwarzanie danych liczbowych. Zebrane dane pomagają w prowadzeniu działalności poprzez dostarczanie odpowiednich 
informacji niezbędnych do racjonalnego podejmowania decyzji. Celem przedmiotu jest przybliżenie zasad, jakie obowiązują 
w rachunkowości. Ponadto zaprezentowanie sposobu prezentowania danych o sytuacji majątkowej oraz sposobach 
ustalenia efektów działalności jednostki (wyniku finansowego) i porównanie kategorii  zysku ze środkami pieniężnymi. 
 
Tematyka wykładów: Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa. Zasady prowadzenia rachunkowości w 
Polsce i na świecie. Podstawy prawne dotyczące zasad prowadzenia rachunkowości finansowej w Polsce. Aktywa jednostki: 
definicje, podział, funkcje w przedsiębiorstwie. Pasywa - źródła finansowania majątku jednostki gospodarującej: klasyfikacja 
i rola w przedsiębiorstwie. Bilans majątkowy – istota, układ i ważniejsze rodzaje bilansów księgowych. Ogólne zasady 
wyceny aktywów i pasywów. Kategorie cen i kosztów stosowane w wycenie bilansowej. Operacje gospodarcze: klasyfikacja i 
dokumentacja księgowa. Pojęcie i podstawowa klasyfikacja kosztów na potrzeby rachunkowości finansowej. Kategorie 
wynikowe - koszty i przychody: definicje, źródła powstawania i oddziaływanie na wynik finansowy. Rachunek zysków i strat 
w jednostce prowadzącej działalność gospodarczą. Księgowe ustalenie wyniku na różnych poziomach działalności 
przedsiębiorstwa. Rachunek przepływów pieniężnych – istota i podstawowe metody sporządzania. 
 
Tematyka ćwiczeń:  Dokumentacja procesów gospodarczych. Dokumenty księgowe - zasady sporządzania i kontroli (na 
przykładzie faktury). Klasyfikacja majątku na potrzeby zestawienia bilansowego. Podział operacji gospodarczych i ich wpływ 
na bilans majątkowy. Ewidencja operacji gospodarczych - urządzenia ewidencyjne. Ewidencja środków pieniężnych. 
Ewidencja obrotu magazynowego. Wycena zapasów. Ewidencja obrotu towarowego. Ewidencja środków trwałych. 
Ustalanie wartości początkowej i zużycia aktywów trwałych.  Podstawowe kategorie przychodów i kosztów. Ustalanie 
wyniku finansowego. Rachunek przepływów  pieniężnych - obliczanie salda środków pieniężnych jednostki. 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin - 20 
C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin  - 20 
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin - 0 
PC - ćwiczenia projektowe, liczba godzin - 0  
TC - ćwiczenia terenowe, liczba godzin - 0 
ZP - praktyki zawodowe, liczba godzin - 0  

Metody dydaktyczne: Prezentacja, dyskusja, analiza materiałów źródłowych, studium przypadku 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Student powinien znać  zasady  funkcjonowania podmiotu gospodarczego 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 - zna podstawowe zasady 
rachunkowości (TB_KW05) 
W2 – rozróżnia operacje bilansowe i 
wynikowe (TB_KW06) 
 

Umiejętności: 
U1 – potrafi zdefiniować i rozróżnia 
aktywa i pasywa (TB_KU06) 
U2 – potrafi obliczyć wynik finansowy 
oraz wielkość środków pieniężnych 
(TB_KU02) 

Kompetencje: 
K1 – zachowuje się etycznie 
(TB_KK02) 
 
 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

W1, W2, U1, U2, K1 – egzamin końcowy  w postaci testu 
W2, U1, U2, K1 – kolokwium sprawdzające  
U1, U2 – aktywność studenta na ćwiczeniach  

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Imienne prace studentów łącznie z pytaniami, rejestracja aktywności studentów na ćwiczeniach. 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

Ocena na zaliczenie jest średnią arytmetyczną z ćwiczeń i wykładów. Na ocenę z ćwiczeń składa się kolokwium, które 
stanowi 45% oceny końcowej oraz aktywność na zajęciach, która stanowi 5% oceny końcowej. 



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 podstawowe zasady rachunkowości  TB_KW05 3 

Wiedza – W2 rozróżnia operacje bilansowe i wynikowe  
 

TB_KW06 3 

Umiejętności – U1 potrafi zdefiniować i rozróżnia aktywa i pasywa  
 

TB_KU06 3 

Umiejętności – U2 potrafi obliczyć wynik finansowy oraz wielkość środków 
pieniężnych 

TB_KU02 3 

Kompetencje – K1 zachowuje się etycznie  
 

TB_KK02 2 

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

Miejsce realizacji zajęć: Sale dydaktyczne SGGW 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Chodoń M.,  Podstawy rachunkowości: ujęcie praktyczne,  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2017.   
2. Olchowicz I, Podstawy rachunkowości T1.,  Difin, Warszawa 2016. 
3. Kiziukiewicz T. Sawicki K., Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016. 

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: 40 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:  Towaroznawstwo żywności ECTS 5 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Food Commodity 

Zajęcia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo w biogospodarce  

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów: pierwszy 

Forma 
studiów:  

 stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 
 kierunkowe 

 obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: …4…..  semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TB1-S-04L-30 

 

Koordynator zajęć: dr inż. Anna Berthold-Pluta 

Prowadzący zajęcia: 
Pracownicy Katedry Technologii i Oceny Żywności, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Instytutu Nauk o 
Żywności  

Jednostka realizująca: Katedra Technologii i Oceny Żywności, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Instytutu Nauk o Żywności 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu towaroznawczej oceny surowców oraz produktów różnych branż przemysłu 
spożywczego; dostarczenie umiejętności krytycznej oceny towaroznawczej surowców rolniczych wykorzystywanych przez 
przemysł spożywczy oraz zróżnicowanych rynkowych produktów spożywczych, ich jakości, wartości odżywczej, właściwości 
fizycznych i chemicznych oraz trwałości. 
Wykłady: 
Podstawowe definicje (towar, żywność, jakość, żywność wygodna, żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
żywność funkcjonalna); Cechy składowe jakości produktów spożywczych; Klasyfikacja i wartość odżywcza produktów 
spożywczych; Substancje dodatkowe i zanieczyszczenia żywności; Opakowania i znakowanie produktów spożywczych; 
Analiza i ocena sensoryczna produktów spożywczych; Towaroznawcza ocena jakości surowców i produktów : mleka 
surowego i produktów mlecznych, mięsa czerwonego i drobiowego oraz produktów mięsnych, jaj, ryb i produktów rybnych, 
surowców zbożowych i ich produktów (mąki, kasze, makarony, pieczywo), cukru, produktów cukierniczych, owoców i 
warzyw oraz produktów owocowo-warzywnych, tłuszczów pochodzenia roślinnego oraz produktów alkoholowych (piw, win 
i wódek). 
Ćwiczenia:  
Zasady klasyfikacji produktów spożywczych wg PKWiU; charakterystyka i ocena jakościowa surowców i produktów 
mlecznych, mięsnych, owocowo-warzywnych, zbożowych, tłuszczowych oraz drożdży i napojów alkoholowych. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin .40......  
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 .......  
Inne liczba godzin .......  

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

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 zna czynniki jakości surowców i 
produktów spożywczych 
W2 zna kryteria oceny towaroznawczej 
produktów spożywczych  
W3 zna aktualne akty prawne 
obowiązujące w UE dotyczące obrotu 
produktami  spożywczymi 

Umiejętności: 
U1 umie wysuwać i formułować 
wnioski z wyników badań uzyskanych z 
doświadczeń 

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

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Efekt W1, W2, W3, U1 – kolokwia na zajęciach ćwiczeniowych i sprawozdania pisemne 
Efekt W1, W2, W3 – egzamin pisemny 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Pytania z kolokwiów i pytania egzaminacyjne wraz z listą ocen 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

Ćwiczenia 40%, egzamin 60% 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: 
1. zaliczenie każdego ćwiczenia (tj. uzyskanie minimum 51% ogólnej liczby punktów przyznawanych na ćwiczeniu), 
2. uzyskanie minimum 51% ogólnej liczby punktów z egzaminu, z materiału wykładowego, przy czym z pytań 
egzaminacyjnych weryfikujących poszczególne efekty kształcenia (osobno efekt W1, W2 i W3) należy uzyskać łącznie 
minimum 51% ogólnej liczby punktów.  
3. Końcowa ocena wyliczana jest z uwzględnieniem poszczególnych elementów i wag. Student, który uzyskał 51-60% 
sumarycznej liczby punktów otrzymuje ocenę 3,0, 61-70% - 3,5, 71-80% - 4,0, 81-90% - 4,5, 91-100% - 5,0. 

Miejsce realizacji zajęć: Sala wykładowa i sale laboratoryjne 



 
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 czynniki jakości surowców i produktów spożywczych 
 

TB_KW02 3 

Wiedza – W2 zna kryteria oceny towaroznawczej produktów spożywczych  
 

TB_KW02 3 

Wiedza – W3 zna aktualne akty prawne obowiązujące w UE dotyczące obrotu 
produktami  spożywczymi 

TB_KW04, TB_KW05 3 

Umiejętności – U1 umie wysuwać i formułować wnioski z wyników badań uzyskanych 
z doświadczeń 

TB_KU02, TB_KU03 3 

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

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Świderski F. (red.) (1999): Towaroznawstwo Żywności Przetworzonej. Wydawnictwo SGGW Warszawa, 
2. ŚwiderskiF., Waszkiewicz-Robak B. (red.) (2010): Towaroznawstwo Żywności Przetworzonej z Elementami Technologii, Wyd. SGGW Warszawa 
3. Lempka A. (1985): Towaroznawstwo. Produkty Spożywcze. PWE Warszawa 
4. Litwińczuk A., Litwińczuk Z., Barłowska J., Florek M. (2004): Surowce Zwierzęce. Ocena i Wykorzystanie. PWRiL Warszawa 
5. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 178/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności  

UWAGI: 
inne godziny kontaktowe nieujęte w pensum (konsultacje, egzaminy..), 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: 10 h 

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

2,5 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Opakowalnictwo ECTS 5 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Packaging 

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: …4……..  semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TB1-S-04L-31 

 

Koordynator zajęć: Dr hab. Anna Żbikowska, prof. SGGW 

Prowadzący zajęcia: Pracownicy i doktoranci 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 zagadnieniami związanymi z charakterystyką towaroznawczą materiałów 
opakowaniowych i opakowań oraz kryteriami doboru opakowań do produktu, ze szczególnym uwzględnieniem środków 
spożywczych.  
Tematyka wykładów: omówienie podstawowych pojęć, kryteriów klasyfikacji i aktualnych regulacji prawnych związanych z 
opakowaniami. Kryteria doboru opakowań. Opakowania i jednostki transportowe. Towaroznawcza analiza funkcji 
współczesnych opakowań. Znakowanie, grafika, formy i wygląd. Rola opakowania w ochronie produktu, w transporcie, 
magazynowaniu, stymulowaniu popytu. Opakowania w strategii nowego produktu. Surowce do produkcji materiałów 
opakowaniowych. Charakterystyka towaroznawcza materiałów opakowaniowych i opakowań, oraz kontrola jakości. 
Technika i technologia pakowania żywności. Innowacyjne opakowania (tzw. inteligentne, aktywne, biodegradowalne). 
Opakowania a ochrona środowiska. Tendencje rozwojowe i perspektywy w zakresie opakowań, w szczególności 
przeznaczonych do żywności.  
Tematyka ćwiczeń: funkcje i cechy opakowań, analiza funkcji handlowych opakowań i zgodności ich znakowania z 
obowiązującymi przepisami. Analiza towaroznawcza materiałów opakowaniowych oraz opakowań jednostkowych i 
zbiorczych. Ocena jakości materiałów opakowaniowych i opakowań metalowych, szklanych, z wytworów papierniczych i 
tworzyw sztucznych. Zajęcia terenowe tematycznie związane z opakowalnictwem. Projektowanie opakowania produktu 
spożywczego. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

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

Metody dydaktyczne: Wykład, doświadczenie, studium przypadku, dyskusja 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Wiedza z zakresu chemii i mikrobiologii oraz znajomość podstawowych procesów i technologii i stosowanych w produkcji 
żywności 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1-student zna rodzaje i właściwości 
materiałów opakowaniowych i opakowań, 
W2-student ma wiedzę z zakresu  
towaroznawczej oceny funkcji i cech 
opakowań, 
W3–student ma wiedzę dotyczącą funkcji 
współczesnych opakowań, wpływu 
opakowania i warunków pakowania na 
zapakowany produkt, również spożywczy i 
na środowisko  
 
 

Umiejętności: 
U1-student potrafi dokonać 
towaroznawczej oceny jakości 
materiałów opakowaniowych i 
współczesnych opakowań, 
U2-student posiada umiejętności 
praktycznego wykorzystania wiedzy w 
zakresie  zaprojektowania 
opakowania, 
U3-student potrafi dokonać krytycznej 
analizy istniejących rozwiązań w 
zakresie materiałów opakowaniowych, 
opakowań oraz systemów pakowania. 

Kompetencje: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

W1, U1 - kolokwia na ćwiczeniach 
W2, U2 -  zaliczenie sprawozdania z wykonanych zadań  
 W3, U3 - pisemne kolokwium wykładowe 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

oceny z ćwiczeń, oceny z kolokwium wykładowego i pytania 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych 50% i kolokwium wykładowe 50% 

Miejsce realizacji zajęć: sala laboratoryjna i sala wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Lisińska- Kuśnierz M., Ucherek M., 2004: Podstawy opakowalnictwa towarów. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 
2. Praca zbiorowa (pod red. Leszczyński K., Żbikowska A.), 2016: Opakowania i pakowanie żywności. Wybrane zagadnienia. Wyd. SGGW.   



 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu: 
 

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

Oddziaływanie zajęć 
na efekt kierunkowy*) 

Wiedza – W1 zna rodzaje i właściwości materiałów opakowaniowych i 
opakowań 

TB_KW02 2 

Wiedza – W2 ma wiedzę z zakresu towaroznawczej oceny funkcji i cech 
opakowań 

TB_KW02 2 

Wiedza – W3 ma wiedzę dotyczącą funkcji współczesnych opakowań, wpływu 
opakowania i warunków pakowania na zapakowany produkt, 
również spożywczy i na środowisko 

TB_KW05 3 

Umiejętności – U1 potrafi dokonać towaroznawczej oceny jakości materiałów 
opakowaniowych i współczesnych opakowań, 

TB_KU01 2 

Umiejętności – U2 posiada umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy w 
zakresie  zaprojektowania opakowania, 

TB_KU04 1 

Umiejętności – U3 potrafi dokonać krytycznej analizy istniejących rozwiązań w 
zakresie materiałów opakowaniowych, opakowań oraz 
systemów pakowania. 

TB_KU04 3 

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

3. Opakowanie. Miesięcznik Techniczno-Ekonomiczny. Wyd. Sigma NOT. 

UWAGI 

inne godziny kontaktowe nieujęte w pensum (konsultacje, egzaminy............), liczba godzin 8…… 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć 
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 130 h 

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

3 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Zarządzanie marketingowe ECTS 3 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Marketing management 

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: …4……..  semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TB1-S-04L-32 

 

Koordynator zajęć: dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka, prof. SGGW 

Prowadzący zajęcia: Pracownicy Katedry Polityki Rozwoju i Marketingu 

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

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą i podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania marketingowego, 
wykształcenie u studentów umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów z zakresu planowania, realizacji i oceny 
skuteczności strategii i instrumentów marketingowych oraz przygotowanie studentów do pracy w działach marketingu 
przedsiębiorstw o różnej specyfice działalności. 
Wykłady: Relacje między zarządzaniem strategicznym a marketingowym. Misja przedsiębiorstwa, określenie głównych 
celów przedsiębiorstwa, sformułowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa, wybór portfela działalności. Wybór opcji 
strategii rozwoju w oparciu o macierz Ansoffa. Strategie intensywnego wzrostu (penetracja rynku, rozwój rynku, rozwój 
produktu). Strategie dywersyfikacji. Formy realizacji strategii rozwojowych. Marketing jako dziedzina wyspecjalizowanego 
zarządzania. Strategiczny i operacyjny wymiar zarządzania marketingiem. Istota zarzadzania marketingowego. Kryteria 
wyboru rynków strategicznych: szacowanie wielkości rynku, atrakcyjność strukturalna rynku, cele i zasoby 
przedsiębiorstwa. Rodzaje strategii marketingowych: strategia oddziaływania na nabywców, strategia konkurencji, strategia 
współdziałania z partnerami w sferze dystrybucji. Uwarunkowania zróżnicowania strategii marketingowych. Istota, funkcje i 
rodzaje kontroli marketingu. System i proces kontroli marketingowej. Podstawowe narzędzia kontroli strategicznej: ranking 
efektywności marketingu, audyt marketingowy. Tworzenie raportu końcowego audytora. 
Ćwiczenia: Analiza rynkowych aktywów przedsiębiorstwa. Zastosowanie analizy ABC w ocenie rynkowych aktywów 
przedsiębiorstwa. Warianty strategicznej sytuacji przedsiębiorstwa. Funkcje i struktura planów marketingowych. 
Opracowywanie planów marketingowych z uwzględnieniem specyfiki działalności przedsiębiorstwa. Zakres kontroli 
operacyjnej: analiza podstawowych wielkości kontrolnych, analiza efektywności marketingu, analiza skuteczności działań 
marketingowych. Typowe struktury organizacyjne służb marketingowych. prezentacja studium przypadków z zarządzania 
marketingowego. 

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 problemu, konsultacje, studium przypadku, indywidualne projekty studenckie 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Wymagania formalne: Podstawy marketingu, Podstawy zarządzania 
Założenia wstępne: podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania, marketing jako dziedzina wyspecjalizowanego 
zarządzania. 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 - student potrafi zdefiniować 
podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania 
marketingowego - TB_KW03 
W2 - student potrafi rozróżnić podstawowe 
wymiary zarządzania marketingowego - 
TB_KW06 

Umiejętności: 
U1 - student potrafi planować 
strategie marketingowe - TB_KU03 
U2 - student potrafi oceniać 
skuteczność i efektywność procesów 
marketingowych - TB_KU02 
 

Kompetencje: 
K1 - student wykazuje kreatywność 
w rozwiązywaniu problemów 
gospodarczych - TB_KK01 
 
 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

W1 – kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych, egzamin pisemny 
W2 – kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych, praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej studenta, egzamin 
pisemny 
U1 - praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej studenta, ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć, 
egzamin pisemny 
U2 - ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat 
K1 - ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat, obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego 
problemu (aktywność) 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

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

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych - 20%, ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć - 10%, ocena wykonania 
zadania projektowego na zdefiniowany temat - 10%, obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność) 
– 10%, 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 potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu 
zarządzania marketingowego 

TB_KW03 2 

Wiedza – W2 student potrafi rozróżnić podstawowe wymiary zarządzania 
marketingowego 

TB_KW06 1 

Umiejętności – U1 student potrafi planować strategie marketingowe TB_KU03 2 

Umiejętności – U2 student potrafi oceniać skuteczność i efektywność procesów 
marketingowych 

TB_KU02 2 

Kompetencje – K1 student wykazuje kreatywność w rozwiązywaniu problemów 
gospodarczych 

TB_KK01 1 

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

Miejsce realizacji zajęć: sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Niestrój R. (1996). Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. Warszawa. PWN. 
2. Porter M. (1994). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa. PWE. 
3. Szwacka-Mokrzycka J. (2013). Tendencje rozwojowe popytu i podaży żywności w Polsce. Warszawa. Wydawnictwo SGGW. 
4. Szwacka-Mokrzycka J. (2011). A study on food brand. Warszawa. Wydawnictwo SGGW. 

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 

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

2 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Mikrobiologia – wybrane działy ECTS 5 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Microbiology - selected units  

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: 4  semestr  zimowy 
   semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOZ-TB1-S-04L-26 

 

Koordynator zajęć: prof. dr hab. Stanisław Błażejak 

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

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

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Rola drobnoustrojów w kształtowaniu jakości mikrobiologicznej surowców oraz wyrobów rolno-spożywczych podczas 
produkcji i przechowywania  
 
Wykłady: Mikrobiologia jako nauka. Miejsce drobnoustrojów w świecie organizmów żywych. Szczególne cechy 
drobnoustrojów. Charakterystyka systematyczna, morfologiczna i fizjologiczna prokariotów i eukariotów ważnych w 
mikrobiologii żywności. Wpływ czynników środowiska zewnętrznego na wzrost drobnoustrojów oraz wpływ 
drobnoustrojów na to środowisko. Wzajemne relacje między drobnoustrojami. Drobnoustroje jako wskaźnik psucia się 
żywności i jej bezpieczeństwa zdrowotnego. Metody niszczenia drobnoustrojów. Zatrucia pokarmowe – przyczyny i 
zapobieganie. 
Biotechnologiczne wykorzystanie drobnoustrojów w produkcji i utrwalaniu żywności.  
Ćwiczenia: Pożywki, technika posiewów i metody hodowli drobnoustrojów. Morfologia i fizjologia bakterii, drożdży oraz 
pleśni ważnych w ocenie jakości mikrobiologicznej żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Wykorzystanie metod 
barwienia w diagnostyce drobnoustrojów. Metody liczenia drobnoustrojów. Mikroflora wody, powietrza, gleby i opakowań. 
Wykorzystanie metod wskaźnikowych i hodowlanych liczenia drobnoustrojów w ocenie stanu sanitarno-higienicznego 
żywności. Wpływ  środków konserwujących na wzrost grzybów i bakterii w żywności. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

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

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

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Biochemia - podstawowa wiedza z zakresu przemian białek, tłuszczów i węglowodanów oraz udziału 
enzymów w tych procesach  

 

Efekty uczenia się: 

Wiedza:  
W1–zna kryteria taksonomiczne, 
morfologiczne i fizjologiczne diagnostyki 
prokariotów i eukariotów, rozumie 
specyfikę wzrostu drobnoustrojów w 
środowisku żywności oraz wpływ 
czynników środowiska zewnętrznego na ich 
rozwój, rozumie wzajemne relacje miedzy 
drobnoustrojami i potrafi je kształtować 

Umiejętności: 
U1 – umie identyfikować podstawowe 
grupy drobnoustrojów wpływające na 
jakość żywności 
 
 
 
 
 

Kompetencje: 
K1 – potrafi ocenić jakość 
mikrobiologiczną środowiska 
żywności oraz jest świadomy 
korzyści i zagrożeń związanych z 
obecnością drobnoustrojów w 
środowisku żywności 
 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

W1, K1 – egzamin pisemny (pytania otwarte) lub ustny 
W1 – kolokwia na ćwiczeniach laboratoryjnych oraz indywidualne raporty z doświadczeń i obserwacji mikroskopowych 
prowadzone w zeszytach 
U1 – kolokwium praktyczne 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Imienne wykazy cząstkowych ocen z kolokwiów wraz z tymi kolokwiami, treści pytań z egzaminu pisemnego wraz z ocenami 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

Kolokwia na zajęciach laboratoryjnych – 25% 
Praktyczna identyfikacja drobnoustrojów – 25% 
Ocena z egzaminu – 50% 

Miejsce realizacji zajęć: Pracownia mikrobiologiczna Zakładu Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Schlegel H., 2002. Mikrobiologia ogólna, PWN,  
2. Duszkiewicz-Reinhard W., Grzybowiski R., SobczakE., 2003. Teoria i ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i technicznej, Wyd. SGGW,  
3. Błażejak St., Gientka I., 2010. Wybrane zagadnienia z mikrobiologii żywności, Wyd. SGGW,  
4. Singleton P.,2000. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie, PWN,  
5. Bednarski W., Reps A., 2000. Biotechnologia żywności, WNT.  

 

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 kryteria taksonomiczne, morfologiczne i fizjologiczne 
diagnostyki prokariotów i eukariotów, rozumie specyfikę wzrostu 
drobnoustrojów w środowisku żywności oraz wpływ czynników 
środowiska zewnętrznego na ich rozwój, rozumie wzajemne 
relacje miedzy drobnoustrojami i potrafi je kształtować 

TB_KW01, TB_KW02 3 

Umiejętności – U1 umie identyfikować podstawowe grupy drobnoustrojów 
wpływające na jakość żywności 

TB_KU01 2 

Kompetencje – K1 potrafi ocenić jakość mikrobiologiczną środowiska żywności oraz 
jest świadomy korzyści i zagrożeń związanych z obecnością 
drobnoustrojów w środowisku żywności 

TB_KK01 3 

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

inne godziny kontaktowe nieujęte w pensum (konsultacje, egzaminy), 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: 120 h 

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

2,5 ECTS 


