
 

 

Nazwa zajęć:  Zarządzanie jakością ECTS 3 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Quality Management 

Zajęcia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo w biogospodarce 

  

Język wykładowy: polski Poziom studiów: stopień I rok III 

Forma 
studiów:  

 stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 
 kierunkowe 

 obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: 6.  semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TB1-S-06L-44 

 

Koordynator zajęć: Dr hab. Adam Wąs 

Prowadzący zajęcia: Pracownicy i doktoranci Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw  

Jednostka realizująca: Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw   

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Zapoznanie studentów z metodami doskonalenia jakości oraz założeniami normalizacji, certyfikacji i integracji systemów 
zarządzania jakością. Wykłady: Historyczne podejście do problematyki jakości. Koszty jakości. Metody i narzędzia 
doskonalenia jakości. Normalizacja, certyfikacja i integracja systemów zarządzania jakością. Certyfikaty ISO. Wybrane 
branżowe certyfikaty. Założenia koncepcji Total Quality Management (TQM). Jakość zarządzania a dobrostan środowiska. 
Ćwiczenia: We wstępnej części ćwiczeń z wykorzystaniem studiów przypadku omówione zostaną podstawowe zasady TQM, 
a także na przykładzie rzeczywistej firmy znaczenie jakości decyzji o charakterze strategicznym i taktycznym. Następnie 
studenci przećwiczą praktyczne zastosowania wybranych narzędzi planowania i doskonalenia jakości: zespolowe ustalanie 
celów i podejmowanie decyzji, diagram Ishikawa, procedura i schemat blokowy oraz podstawy statystycznej kontroli 
procesu (określanie zdolności procesu, karty kontrolne), przeprojektowywanie procesów (Reengineering), funkcja 
rozwinięcia jakości (dom jakości). 

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: dyskusja, rozwiązywanie problemu, konsultacje, eksperyment, studium przypadku, zespołowe projekty studenckie 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Wymagania: podstawowa wiedza z zakresu zarzadzania, znajomość podstawowych pojęć: firma, organizacja, proces, zasoby 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1: TB_KW03 podstawy 
skutecznego zarządzania, w tym 
zarządzania jakością w bio-
gospodarce 
W2 TB_KW06 podstawy rozwoju i 
zarządzania przedsiębiorstwami z 
zakresu szeroko rozumianej 
biogospodarki, tworzenia różnych 
form przedsiębiorczości oraz 
zarządzania marką i kreowania jej 
pozycji rynkowej 

Umiejętności: 
U1: TB_KU01 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: TB_KU07 organizować pracę w sposób 
indywidualny oraz w zakresie podstawowych 
działań zespołu, w tym działań 
interdyscyplinarnych 

Kompetencje: 
K1: TB_KK01 uznawania 
głębokiego znaczenia wiedzy w 
życiu zawodowym, krytycznej 
analizy posiadanych jej zasobów 
oraz poszukiwania jej źródeł 
wśród ekspertów 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

- kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych – W1, W2, U1 
- ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć – U1, K1 
- egzamin pisemny – W1, W2, U1 
- ocena wykonania pracy pisemnej na zadany temat –U1, U2,  
- ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć – U1, U2 
- obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność) – U1, U2, K1 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

- okresowe prace pisemne 
- imienne karty oceny studenta, 
- treść pytań egzaminacyjnych z oceną 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

- kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych - 30% 
- ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć - 10% 
- egzamin pisemny - 40% 
- ocena prac pisemnych na zdefiniowany temat - 10% 
- obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność) - 10% 

Miejsce realizacji zajęć: sale wykładowe i dydaktyczne 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
a) podstawowa 
1. A. Hamrol, W. Mantura. Zarządzanie jakością - teoria i praktyka. PWN 2006 
2. E. Majewski, R.Kowalski „TQM i zarządzanie zmianami”, SGGW 2007 
b) uzupełniająca 
1. J. Łańcucki, „Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością", AE, Poznań, 2006 
2. K. Szczepańska, "Metody i techniki TQM", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009. 
3. T. Sikora [red.], Wybrane koncepcja i systemy zarządzania jakością, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010 

UWAGI 

inne godziny kontaktowe nieujęte w pensum (konsultacje, egzaminy, przygotowywanie prac pisemnych, przygotowywanie się do zaliczeń), 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*) 

W1 wiedza W1: TB_KW03 podstawy skutecznego zarządzania, w tym zarządzania jakością w 
bio-gospodarce 

TB_KW03 2 

W2 wiedza W2 TB_KW06 podstawy rozwoju i zarządzania przedsiębiorstwami z zakresu 
szeroko rozumianej biogospodarki, tworzenia różnych form przedsiębiorczości 
oraz zarządzania marką i kreowania jej pozycji rynkowej 

TB_KW06 1 

U1 umiejętności U1: TB_KU01 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 1 

U2 umiejętności U2: TB_KU07 organizować pracę w sposób indywidualny oraz w zakresie 
podstawowych działań zespołu, w tym działań interdyscyplinarnych 

TB_KU07 1 

K1 kompetencje K1: TB_KK01 uznawania głębokiego znaczenia wiedzy w życiu zawodowym, 
krytycznej analizy posiadanych jej zasobów oraz poszukiwania jej źródeł wśród 
ekspertów 

TB_KK01 1 

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

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć 
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 78 h 

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

1,4 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Technologie  materiałowe ECTS 3 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Material technologies 

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: 6  semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TB1-S-06L-45 

 

Koordynator zajęć: dr inż. Magdalena Dadan 

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

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

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Tematyka wykładów. Klasyfikacja właściwości i zastosowania materiałów. Dobór materiałów w procesach projektowania. 
Wpływ właściwości wybranych materiałów na proces projektowania. Definicje operacji i procesów jednostkowych w 
wytwarzaniu materiałów i produktów. Technologie wytwarzania materiałów w różnych gałęziach przemysłu. Projektowanie 
nowych technologii. Koncepcja technologiczna. Zasady technologiczne (najlepsze wykorzystanie, surowców, energii, 
aparatury oraz umiar technologiczny). Tworzenie bilansów materiałowych i energetycznych wybranych maszyn,  aparatów, 
linii produkcyjnych i zakładu produkcyjnego. Obliczanie zapotrzebowania na nośniki energii przez zakład produkcyjny. 
Materiałochłonność tego samego produktu otrzymywanego przy użyciu różnych surowców. Przepływy materiałowo-
energetyczne. Zmniejszanie energochłonności i materiałochłonności przetwarzania surowców. Ocena  energochłonności 
alternatywnych operacji jednostkowych i zakładów produkcyjnych. Analiza systemowa instalacji produkcyjnej i zakładu 
produkcyjnego. Optymalizacja warunków realizacji procesów produkcyjnych. Wpływ technologii produkcji na środowisko 
przyrodnicze. Stosowanie najlepszych dostępnych technik produkcyjnych (BAT) w różnych gałęziach przemysłu. Podstawy 
analizy oddziaływania instalacji i zakładów produkcyjnych na środowisko. Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń związanych z 
realizacją rożnych technologii materiałowych. Zagospodarowanie materiałów odpadowych. Czynniki wpływające na wzrost 
efektywności energetycznej produkcji. Wyróżniki ekoefektywności. Pozwolenia  zintegrowane dla instalacji produkcyjnych. 
Miejsce technologii materiałowych w biogospodarce. 
 
Tematyka ćwiczeń. Zastosowania nośników energii. Zastosowanie podobnych typów maszyn i operacji jednostkowych do 
otrzymywania różnych produktów. Przetwarzanie tego samego surowca na różne produkty (za szczególnym 
uwzględnieniem wydajności i zastosowań). Bilanse materiałowe i energetyczne wybranych procesów, operacji 
jednostkowych i zakładów produkcyjnych. Nowe źródła energii. Zapoznanie z pracą zakładu segregacji i zagospodarowania 
odpadów. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin  20  
C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin  4  
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin  12 
PC - ćwiczenia projektowe, liczba godzin 2  
TC - ćwiczenia terenowe, liczba godzin 2 
ZP - praktyki zawodowe, liczba godzin -  

Metody dydaktyczne: dyskusja, doświadczenie/eksperyment, studium przypadku, indywidualne projekty   

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Ekologia i ochrona środowiska, Grafika inżynierska, Materiałoznawstwo i inżynieria materiałowa, Statystyka matematyczna, 
Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych. 
Znajomość aparatury procesowej, interpretacja przebiegu procesów produkcyjnych z zastosowaniem  metod statystyki 
matematycznej 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1.sposoby wykorzystania surowców i 
środków produkcji oraz ich powiązanie z 
właściwościami produktów biogospodarki, 
a także metody i sprzęt stosowane do 
towaroznawczej oceny tych produktów 
 
 
 
 

Umiejętności: 
U1.potrafi dokonywać krytycznej 
analizy istniejących rozwiązań i 
projektować systemy 
charakterystyczne dla 
towaroznawstwa w biogospodarce z 
użyciem odpowiednich materiałów, 
technik i narzędzi, w tym analizując 
oraz prognozując procesy i zjawiska 
społeczne 

Kompetencje: 
K1. prowadzenie działalności 
zawodowej w sposób etyczny, 
odpowiedzialny społecznie i zgodny 
z interesem publicznym, 
przedsiębiorczy oraz zapewniający 
poszanowanie dorobku poprzednich 
pokoleń 
 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Efekty W1, U1 - kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych / praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej studenta 
/ ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć, kolokwium ustne 
Efekt K1 - ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć / przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego 
problemu/obserwacja w trakcie realizacji doświadczenia/eksperymentu 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Okresowe prace pisemne, złożone projekty oraz treść pytań kolokwialnych z oceną, które będą przechowywane i 
udostępniane w procesie oceny rezultatów realizacji programu, kształcenia oraz akredytacji. 



 
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 sposoby wykorzystania surowców i środków produkcji oraz ich powiązanie z 
właściwościami produktów biogospodarki, a także metody i sprzęt stosowane do 
towaroznawczej oceny tych produktów 

TB_KW02 1 

Umiejętności – U1 dokonywać krytycznej analizy istniejących rozwiązań i projektować systemy 
charakterystyczne dla towaroznawstwa w biogospodarce z użyciem 
odpowiednich materiałów, technik i narzędzi, w tym analizując oraz prognozując 
procesy i zjawiska społeczne 

TB_KU04 1 

Kompetencje – K1 prowadzenia działalności zawodowej w sposób etyczny, odpowiedzialny 
społecznie i zgodny z interesem publicznym, przedsiębiorczy oraz zapewniający 
poszanowanie dorobku poprzednich pokoleń 

TB_KK02 1 

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

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

Efekty  W1, U1 – 55% maksymalnej liczby punktów z dwóch prac pisemnych i końcowego kolokwium ustnego, 
Efekt K1 –  minimum 90 % obecności na zajęciach ćwiczeniowych i dostarczenie sprawozdań ze wskazanych zajęć 

Miejsce realizacji zajęć: sale dydaktyczne, laboratorium, zakład segregacji i zagospodarowania odpadów 

Literatura podstawowa (1-5) i uzupełniająca (6-10):  
1. Wojdalski J.,(red.). 1998.Energia i jej użytkowanie w przemyśle rolno-spożywczym. Wyd. SGGW. Warszawa. 
2. Karpiński T., 2007.Inżynieria produkcji. WNT. Warszawa 
3. Synoradzki L. Wisialski J., 2006.Projektowanie procesów technologicznych. Od laboratorium do instalacji przemysłowej. Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej. Warszawa. 
4. Kaleta A. Wojdalski J.,(red.). 2008.Przetwórstwo rolno-spożywcze. Wybrane zagadnienia inżynieryjno-produkcyjne i energetyczne. Wyd. SGGW. 

Warszawa 
5. Wojdalski J.,(red.). 2010.Użytkowanie maszyn i aparatury w przetwórstwie  rolno-spożywczym. Wyd. SGGW. Warszawa. 
6. Grzywa E., Molenda J.,2008. Technologie podstawowych syntez organicznych. Tom I i II. .Warszawa 
7. Dobrzański L., 2006. Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. WNT. Warszawa 
8. Koch R., Noworyta A., 1992.Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej. WNT. Warszawa  
9. Bortel E., Koneczny H., 1992. Zarys technologii chemicznej. PWN. Warszawa 
10.  Bretsznajder W., Kawecki W., Marcinkowski S.,1993.Podstawy ogólne technologii chemicznej. WNT. Warszawa. 

       Jako uzupełnienie treści wykładów i ćwiczeń na  adres rocznika studiów będą wysyłane dodatkowe materiały 

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: 76,5  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 drzewnych i niedrzewnych produktów leśnictwa ECTS 3 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Science of commodities of wood and non-wood forest products 

Zajęcia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo w biogospodarce 

  

Język wykładowy:  Poziom studiów:  

Forma 
studiów:  

 stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 
 kierunkowe 

 obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: ……6…..  semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TB1-S-06L-46 

 

Koordynator zajęć: dr hab. inż. Paweł Staniszewski 

Prowadzący zajęcia: Pracownicy Katedry Użytkowania Lasu Instytutu Nauk Leśnych 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk Leśnych, Katedra Użytkowania Lasu 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Poznanie budowy, właściwości, kierunków wykorzystania i przemysłowego przerobu drewna i innych produktów leśnictwa. 
Poznanie struktury i zasad funkcjonowania rynku drzewnego oraz obrotu surowców niedrzewnych. Poznanie zasad 
oznaczania jakości oraz określania wartości drewna i leśnych produktów niedrzewnych. 
 
Wykłady: Drewno jako surowiec. Chemiczna, submikroskopowa, mikroskopowa i makroskopowa budowa drewna. 
Fizykomechaniczne właściwości drewna. Trwałość drewna. Ocena jakości technicznej oraz wartości drewna na pniu i po 
ścięciu. Wady drewna okrągłego. Obowiązujące normy na surowiec drzewny. Baza surowcowa podstawowych gatunków 
lasotwórczych w Polsce. Zasoby leśne Polski, Europy i świata. Obrót surowcami, półproduktami i produktami leśnymi. 
Kierunki wykorzystania drewna w Polsce, w Europie i na świecie. Przemysłowy przerób drewna. Zakres i znaczenie 
użytkowania leśnych surowców niedrzewnych. Stan obecny i perspektywy rozwoju użytkowania surowców leśnych w 
trwałej i zrównoważonej gospodarce leśnej. Prawne i ekonomiczne uwarunkowania użytkowania leśnych surowców 
niedrzewnych w Polsce. Możliwości wykorzystania wydzielin drzew leśnych (żywica, kauczuk, guta, sok brzozowy i klonowy 
itp.). Przemysłowe wykorzystanie surowców żywicznych. Żywicowanie sosny i modrzewia w Polsce. Skład chemiczny i 
wartość użytkowa owocników leśnych grzybów jadalnych. Zatrucia powodowane przez grzyby. Skład chemiczny i wartość 
użytkowa cetyny, listowia i kory drzew leśnych oraz możliwości ich wykorzystania. Baza surowcowa leśnych surowców 
ubocznych w Polsce, metody inwentaryzacji zasobów. Badania naukowe z zakresu użytkowania surowców leśnych w Polsce 
i na świecie – stan obecny i perspektywy. 
 
Ćwiczenia: Makroskopowe rozpoznawanie podstawowych rodzimych gatunków drewna będących w obrocie handlowym. 
Surowce i produkty otrzymywane z igliwia. Oznaczanie zawartości olejków eterycznych w igliwiu. Ocena wartości oraz 
określanie właściwości wybranych gatunków leśnych roślin leczniczych, przemysłowych i owocodajnych; podstawy ich 
użytkowania, przetwórstwa i uprawy. Podstawy oznaczania i rozpoznawania leśnych grzybów wielkoowocnikowych; 
przegląd wybranych gatunków grzybów jadalnych i trujących. Grzyby jadalne dopuszczone do obrotu w Polsce. 
Przetwórstwo grzybów. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin ....... 20 
C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin .......  10 
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin ....... 10 
PC - ćwiczenia projektowe, liczba godzin ....... - 
TC - ćwiczenia terenowe, liczba godzin ....... - 
ZP - praktyki zawodowe, liczba godzin ....... - 

Metody dydaktyczne: Wykład, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

brak 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1–student ma wiedzę dotyczącą 
budowy drewna oraz jego właściwości 
fizykomechanicznych. 
W2-student ma a wiedzę z zakresu 
przemysłowego towaroznawstwa 
leśnych surowców, półproduktów i 
produktów drzewnych i niedrzewnych. 
W3-student ma wiedzę z zakresu 
kierunków i możliwości wykorzystania i 
przemysłowego przerobu surowców 
leśnych.  
W4-student ma  wiedzę w zakresie 
budowy, składu chemicznego oraz 
wartości użytkowych wybranych 
leśnych produktów niedrzewnych. 

Umiejętności: 
U1-student ma umiejętność 
makroskopowego 
rozpoznawania najważniejszych 
handlowych gatunków drewna. 
U2–student ma  umiejętność 
makroskopowego 
rozpoznawania podstawowych 
gatunków leśnych roślin 
użytkowych oraz grzybów 
jadalnych i trujących. 
 
 
 
 
 

Kompetencje: 
K1 – student jest gotów do oceny jakości 
technicznej oraz wartości drewna i jego 
wybranych produktów. 
K2 – student jest gotów wykorzystać w 
praktyce metody oceny jakości leśnych 
produktów niedrzewnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Zaliczenie ćwiczeń – cz. I – U1  
Zaliczenie ćwiczeń – cz. II – W4, U2  
Egzamin pisemny – W1, W2, W3, K1, K2 (warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń)  



 
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 ma wiedzę dotyczącą budowy drewna oraz jego 
właściwości fizykomechanicznych. 

TB_KW01 2 

Wiedza – W2 Student ma wiedzę z zakresu przemysłowego towaroznawstwa 
leśnych surowców, półproduktów i produktów drzewnych i 
niedrzewnych. 

TB_KW01, TB_KW02 2 

Wiedza – W3 Student ma wiedzę z zakresu kierunków i możliwości 
wykorzystania i przemysłowego przerobu surowców leśnych.  

TB_KW01, TB_KW02, TB_KW05 1 

Wiedza – W4 Student ma wiedzę w zakresie budowy, składu chemicznego oraz 
wartości użytkowych wybranych leśnych produktów 
niedrzewnych. 

TB_KW01 2 

Umiejętności – U1 Student ma a umiejętność makroskopowego rozpoznawania 
najważniejszych handlowych gatunków drewna. 

TB_KU01 3 

Umiejętności – U2 Student ma umiejętność makroskopowego rozpoznawania 
podstawowych gatunków leśnych roślin użytkowych oraz grzybów 
jadalnych i trujących. 

TB_KU01 1 

Kompetencje – K1 Student jest gotów do metody oceny jakości technicznej oraz 
wartości drewna i jego wybranych produktów. 

TB_KK01 1 

Kompetencje – K2 Student jest gotów wykorzystać w praktyce metody oceny jakości 
leśnych produktów niedrzewnych 

TB_KK01 1 

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

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Dokumentacja dotycząca zaliczenia ćwiczeń, treść pytań egzaminacyjnych wraz z oceną  

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

Zaliczenie ćwiczeń – cz. I - 23,5%  
Zaliczenie ćwiczeń – cz. II – 23,5%  
Egzamin pisemny – 53% (warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń)  

Miejsce realizacji zajęć: sala wykładowa i laboratoryjna  

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1. Krzysik F. 1976. Nauka o drewnie PWRiL Warszawa.  
2. Kubiak M., Rogaliński K. 1970. Użytkowanie lasu – tom I (Nauka o surowcu drzewnym). PWRiL Warszawa.  
3. Kubiak M., Laurow Z. 1994. Surowiec drzewny. Fundacja rozwój SGGW. Warszawa.  
4. Kokociński W. 2002. Anatomia drewna. Skrypt Akademii Rolniczej. Poznań.  
5. Kokociński W. 2004. Drewno – pomiary właściwości fizycznych i mechanicznych. Skrypt Akademii Rolniczej. Poznań.  
6. Grochowski W. 1990. Uboczna produkcja leśna. PWN Warszawa  
7. Staniszewski P. (red.) 2007. Las to nie tylko drewno. Wydawnictwo Świat. Warszawa.  
8. Podbielkowski Z. 1992. Rośliny użytkowe. Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne. Warszawa.  
9. Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa (red.: Strzelecka H., Kowalski J.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.  
10. Leksykon roślin leczniczych (red.: Rumińska A., Ożarowski A.). PWRiL, Warszawa 1990.  
11. Paschalis-Jakubowicz P. (red.) 2002. Użytkowanie lasu w wielofunkcyjnym, zrównoważonym gospodarstwie leśnym. KUL SGGW, KNL PAN. Wyd. SGGW 
Warszawa.  
12. Paschalis-Jakubowicz P. 2004. Polskie leśnictwo w Unii Europejskiej. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa.  
13. Czasopisma: Sylwan, Postępy Techniki w Leśnictwie, Głos Lasu, Echa Leśne, Las Polski i in.  
 

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: 

1,5  ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Ekonomika i organizacja rynku żywnościowego ECTS 3 

Nazwa zajęć w j. angielskim: 
 

Economics and organization of the food market  
 

Zajęcia dla kierunku studiów: 
  

Towaroznawstwo w biogospodarce  
 

  

Język wykładowy:  Poziom studiów:  

Forma 
studiów:  

 stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 
 kierunkowe 

 obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: 6  semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TB1-S-06L-47-1 

 

Koordynator zajęć: dr inz 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: 

Dostarczenie studentom wiedzy z zakresu ekonomiki i organizacji rynku żywnościowego. Zapoznanie studentów ze 
specyfiką celami, funkcją i zadaniami rynku żywnościowego. 
Pojęcie rynku (teoretyczne podstawy, modele, rodzaje, struktura, uczestnicy rynku); 
Popyt i czynniki determinujące jego rozmiary; Podaż; Metody wspierania rynku rolno-spożywczego – interwencjonizm i 
protekcjonizm rolny; Wspólna polityka rolna krajów Unii EuropejskiejInstytucje i organizacja rynku rolnego pierwotnego i 
wtórnego; Aukcje i giełdy towarowe jako przykłady organizacji rynku wtórnego; Konsument żywności i jego zachowania na 
rynku; Międzynarodowy rynek rolno-spożywczy oraz rola WTO i innych porozumień. 

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 technik multimedialnych,  
Praca samodzielna studenta: zadania problemowe dotyczące specyfiki wybranego rynku  

 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Mikroekonomia, makroekonomia. Student zna podstawy ekonomii, rynek żywnościowy i podmioty na nim działające.  
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1-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  

Umiejętności: 
U1-właściwie dobierać źródła i 
dokonywać syntezy uzyskanych 
informacji dotyczących wytwarzania i 
dystrybucji produktów oraz ich oceny 
towaroznawczej w celu skutecznego 
zarządzania produkcją oraz wyciągać 
stosowne wnioski postrzegając 
złożone uwarunkowania powyższych 
zagadnień, w tym ekonomiczne, 
społeczne, prawne, etyczne, 
ekologiczne i techniczne - TB_KU03  

Kompetencje: 
K1- uznawania głębokiego znaczenia 
wiedzy w życiu zawodowym, 
krytycznej analizy posiadanych jej 
zasobów oraz poszukiwania jej 
źródeł wśród ekspertów -TB_KK01  
 
 
 
 
 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Egzamin pisemny z wykładów oraz praca własna studenta w ramach ćwiczeń 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Protokół ocen, które student otrzymał w ramach egzaminu pisemnego z wykładów oraz oceniona praca studenta w ramach 
ćwiczeń. 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

Treści wykładowe – 50 % 
Praca studenta w ramach ćwiczeń – 50 % 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna, zajęcie w terenie. 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. 1. Rynek …. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Agencja Rynku 
Rolnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
2. Czasopisma branżowe (Przegląd Mleczarski, Przemysł Spożywczy, Forum Mleczarskie, Food Trendy, Wiadomości Statystyczne, i wiele innych) 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 
3. Roczniki Statystyczne GUS 
4. Budżety Gospodarstw Domowych 
5. Analizy rynkowe firm badawczych (SMG/KRC, GfK Polonia, Demoskop, OBOP i inne) 
6. Rejman K., Halicka E.: Gospodarka żywnościowa. Przewodnik do ćwiczeń. SGGW Warszawa 2001 
7. Krajewski K., Borkowski B.: Organizacja, regulacje i informacja na rynku rolnym Unii Europejskiej. SGGW Warszawa, 2002 
8. Krawczyk E., Wojnarowski J.: Podstawy gospodarki rynkowej. SGGW Warszawa 1991 



 
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 
 

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 
 

właściwie dobierać źródła i dokonywać syntezy uzyskanych 
informacji dotyczących wytwarzania i dystrybucji produktów oraz 
ich oceny towaroznawczej w celu skutecznego zarządzania 
produkcją oraz wyciągać stosowne wnioski postrzegając złożone 
uwarunkowania powyższych zagadnień, w tym ekonomiczne, 
społeczne, prawne, etyczne, ekologiczne i techniczne 

TB_KU03 2 

Kompetencje – K1 
 

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, 
 

 

UWAGI 

W miarę możliwości i zainteresowania weźmiemy udział w Forum Rynku Żywnościowego. 
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: 70 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:  Strategie innowacyjne w przedsiębiorstwach ECTS 3 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Innovation strategies in companies 

Zajęcia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo w biogospodarce  

  

Język wykładowy:  Poziom studiów:  

Forma 
studiów:  

 stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 
 kierunkowe 

 obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: 6  semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TB1-S-06L-47-2 

 

Koordynator zajęć: Dr Anna Jasiulewicz 

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

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

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

- Zapoznanie studentów z najważniejszymi koncepcjami teoretycznymi z zakresu działań innowacyjnych i innowacji, w tym 
przedstawienie różnych typologii działań innowacyjnych i innowacji    
- Przedstawienie działań innowacyjnych przedsiębiorstw branży spożywczej  
- Przedstawienie kluczowej roli konsumenta jako głównego odbiorcy innowacji oraz analiza proinnowacyjnych działań 
konsumentów      
- zapoznanie studentów z teoriami tworzenia skutecznych strategii innowacyjnych w przedsiębiorstwach systemu rolno-
spożywczego  
Wykłady: Pojęcie i rozwój innowacji. Wczesna konceptualizacja innowacyjności przedsiębiorstw. Zarządzanie innowacjami 
w biogospodarce. Rozwój teorii innowacyjności konsumentów – innowacyjność poznawcza i sensoryczna. Adaptacja 
innowacji według E.M. Rogersa. Czynniki warunkujące sukces wdrożonych innowacji. Mierniki poziomu i tempa dyfuzji 
innowacji. Strategie przedsiębiorstw odnoszące się do innowacji. Bariery innowacyjności przedsiębiorstw. Wpływ 
komunikacji marketingowej na innowacyjność konsumentów na rynku. Źródła i klasyfikacje innowacji (z przykładami). 
Konsumenci źródłem innowacji w firmach. Pochodzenie marek - prawa innowacyjności. Przedsiębiorca jako innowator. 
Innowacyjność a wartość przedsiębiorstwa. Innowacyjność przedsiębiorstw w UE. 
Ćwiczenia: Analiza innowacyjności przedsiębiorstw ze szczególnym zwróceniem uwagi na innowacyjność w sektorze 
spożywczym (innowacje produktowe, procesowe, marketingowe, organizacyjne). Innovation Union Scoreboard – unijna 
tablica innowacyjności i jej analiza. Strategie innowacyjne w przedsiębiorstwie. Strategia błękitnego oceanu vs strategia 
czerwonego oceanu. Identyfikacja kluczowych innowacji w wybranych branżach przemysłu spożywczego: np. branża 
mleczarska, branża mięsna, branża napoi bezalkoholowych itp. Case study wybranych przedsiębiorstw branży spożywczej w 
aspekcie ich działań innowacyjnych. Zaprojektowanie wybranego typu innowacji dla branży spożywczej. Prosumpcja - rola 
konsumentów w tworzeniu innowacji w przedsiębiorstwie      
 

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: dyskusja; rozwiązywanie problemów; studium przypadku; zespołowe projekty studenckie, 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z rynkiem, przedsiębiorstwem i konsumentem. 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 student ma wiedzę na temat 
innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce 
W2 student zna teorie innowacji i rodzaje 
innowacji  

Umiejętności: 
U1student potrafi wskazać przykłady 
świadczące o udziale konsumentów w 
procesach innowacyjnych 
U2 student potrafi zidentyfikować 
innowacje w branży spożywczej 

Kompetencje: 
K1student jest gotów do 
poszukiwania wiedzy wśród 
ekspertów z zakresu innowacji 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

 W2, U1, U2, K1 Przygotowanie i zaprezentowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu (projekt) 
W1, W2, Kolokwium z ćwiczeń 
W2, U1, U2 Egzamin pisemny 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Przesłane prezentacje, arkusze egzaminacyjne 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

Przygotowanie i zaprezentowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu (projekt) 25% 
Kolokwium z ćwiczeń 25% 
Egzamin pisemny 50% 

Miejsce realizacji zajęć: Sale dydaktyczne WNoŻ 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Joanna Prystrom: Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego istota i uwarunkowania podręcznik akademicki, Wyd. Difin 2012 



 
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 ma wiedzę na temat innowacyjności przedsiębiorstw w 
Polsce 

TB_KW04, TB_KU02 2 

Wiedza – W2 student zna teorie innowacji i rodzaje innowacji TB_KW06,  2 

Umiejętności – U1 student potrafi wskazać przykłady świadczące o udziale 
konsumentów w procesach innowacyjnych 
 

TB_KW06, TB_KU01, TB_KK01 2 

Umiejętności – U2 student potrafi zidentyfikować innowacje w branży spożywczej TB_KW06, TB_KU02 2 

Kompetencje – K1 student jest gotów do poszukiwania wiedzy wśród ekspertów z 
zakresu innowacji 

TB_KK01 2 

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

2. Philip Kotler, Fernando Trias de Bes: Innowacyjność Przepis na sukces Model od A do F, wyd. Rebis 2013 
3 Mauborgne Renee, Chan Kim: Strategia błękitnego oceanu, 2018, MT Biznes (nowe wydanie). 
4.Thomas Neil (red): Kreatywność i Innowacja Według Johna Adaira, 2009, Wolters Kluwer. 
5. Clayton M. Christensen: Przełomowe innowacje, 2010, PWN. 
6. Krzysztof Klincewicz: Dyfuzja Innowacji. Jak Odnieść Sukces w Komercjalizacji Nowych Produktów i Usług, 2011,Wydział Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego. 
7. Andrzej Skonieczek, Wojciech Krzysztof Szalkiewicz: Dynamiczny Wskaźnik Innowacyjności Metoda Badania Innowacyjności, 2009, Olsztyńska WSZII 
8.Jakub Szpon, Edyta Pawlak, Agnieszka Owczarek, Julita Stańczuk, Karolina Sosnowska, Maciej Nosal: Innowacje Jako Źródło Konkurencyjności Nowoczesnego 
Przedsiębiorstwa, 2009, Economicus. 
9.  Raporty dotyczące badań aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, Raporty GUS 
10. Dane Komisji Europejskiej na temat innowacyjności państw w UE. 

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: 

1,5 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Towaroznawstwo ogrodnicze ECTS 3 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Horticultural commodities 

Zajęcia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo w biogospodarce 

  

Język wykładowy:  Poziom studiów:  

Forma 
studiów:  

 stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 
 kierunkowe 

 obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: ……6…..  semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TB1-S-06L-48 

 

Koordynator zajęć: prof dr hab. Kazimierz Tomala 

Prowadzący zajęcia: 
Pracownicy Katedry Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa, Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych i Katedry Ochrony 

Środowiska i Dendrologii Instytutu Nauk Ogrodniczych 

Jednostka realizująca: 
Instytut Nauk Ogrodniczych, Katedra Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa, Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych i 

Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi wprowadzenia na rynek krajowy nieznanych lub 
mało znanych gatunków warzyw, które charakteryzują się wysokimi walorami odżywczymi oraz zawierają wiele substancji 
nieodżywczych o działaniu prozdrowotnym. Prezentacja gatunków (grusza, drzewa pestkowe, krzewy jagodowe) i odmian 
oraz ich podstawowych właściwości. Zapoznanie z elementami kwiaciarstwa oraz sadowniczego towaroznawstwa 
szkólkarskiego.   
Wykłady: Charakterystyka wybranych gatunków warzyw i kwiatów pochodzących z różnych rodzin i różnych stref 
klimatycznych: znaczenie gospodarcze w kraju, z którego pochodzą i w Polsce, opis botaniczny, agrotechnika, wartość 
odżywcza, przygotowanie do obrotu, przechowywanie, sposoby przetwarzania. Zasady funkcjonowania gospodarstw 
szkółkarskich oraz możliwości dystrybucji swoich produktów. Zaznajamia się z gatunkami i odmianami owoców i kwiatów 
będących przedmiotem obrotu towarowego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej - ich charakterystyką użytkową, 
właściwościami, przydatnością spożywczą, zastosowaniem, normami dotyczącymi jakości oraz czynnikami wpływającymi na 
jakość produktów w obrocie. Student poznaje również systemy sprzedaży i kontroli jakości płodów ogrodniczych 
funkcjonujące w Polsce i w krajach UE. 
Ćwiczenia: Ocena jakości handlowej owoców, kwiatów oraz warzyw świeżych w oparciu o standardy jakości handlowej UE. 
Ocena sensoryczna warzyw świeżych i przetworzonych. Ocena zawartości wybranych metabolitów w materiale roślinnym za 
pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) – budowa urządzeń, przygotowanie próbek, analiza, 
interpretacja wyników. 

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: Rozwiązanie problemu, analiza laboratoryjna, indywidualne zadania studenckie 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Student zna: czynniki wpływające na plonowanie roślin i jakość warzyw, podstawowe zasady pracy w laboratorium 
chemicznym 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1-zna walory prozdrowotne warzyw 
oraz zasady produkcji omawianych 
gatunków roślin ogrodniczych 
W2-zna aktualnie obowiązujące normy 
i metody oceny jakości owoców,  
warzyw i kwiatów 
 

Umiejętności: 
U1-umie przeprowadzić ocenę 
jakości handlowej owoców i 
warzyw świeżych 
U2-posiada umiejętność pracy w 
grupie, wykazując się 
kreatywnością  
 

Kompetencje: 
K1 – student jest gotów  uznawania głębokiego 
znaczenia wiedzy w życiu zawodowym, 
krytycznej analizy posiadanych jej zasobów 
 
 
 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Efekt– sprawdziany na zajęciach ćwiczeniowych 
Efekt W2 W1, W2, U1, U2, K1 – obserwacje studentów w trakcie zajęć 
Efekt  W1, W2, U1 – egzamin pisemny 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Okresowe prace pisemne, treść pytań egzaminacyjnych i odpowiedzi studenta, imienne karty oceny studenta 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

Na ocenę efektów kształcenia składa się: 1 – ocena ze sprawdzianów, 2 – ocena pracy w trakcie zajęć, 3 – ocena z egzaminu. 
Waga każdego z elementów: 1 – 40%, 2 – 20%, 3 – 40%. 

Miejsce realizacji zajęć: sala wykładowa i laboratoryjna  

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
Wspólna organizacja rynku owoców i warzyw w Unii Europejskiej. System kontroli jakości świeżych owoców i warzyw. 
Szczepanik W. 2012. Metody instrumentalne w analizie chemicznej. Wyd. 4, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 
Klepacka A. 2000. Analiza żywności. Cz.1. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa. 
Meilgaard M., Civille G.V., Carr B.T. 1999. Sensory Evaluation Techniques. CRC Press, New York. 
Rejman A. 1994. Pomologia – odmianoznawstwo roślin sadowniczych. PWRiL – Warszawa. 



 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu: 
 

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

Oddziaływanie 
zajęć na efekt 
kierunkowy*) 

Wiedza – W1 W1-zna walory prozdrowotne warzyw oraz zasady produkcji 
omawianych gatunków roślin ogrodniczych 

TB_KW01,  TB_KW02 2 

Wiedza – W2 W2-zna aktualnie obowiązujące normy i metody oceny jakości 
owoców,  warzyw i kwiatów 

TB_KW03 2 

Umiejętności – U1 U1-umie przeprowadzić ocenę jakości handlowej owoców i 
warzyw świeżych 

TB_KU02, TB_KU04 3 

Umiejętności – U2 U2-posiada umiejętność pracy w grupie, wykazując się 
kreatywnością  

TB_KU07 2 

Kompetencje – K1 K1 – student jest gotów  uznawania głębokiego znaczenia wiedzy 
w życiu zawodowym, krytycznej analizy posiadanych jej zasobów 

TB_KK01 1 

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

Żurawicz E. (ed.) 2005. Truskawka i poziomka. PWRiL – Warszawa. 
Kawecki Z., Łojko R., Pilarek B. 2007. Mało znane rośliny sadownicze. UWM  • Olsztyn. 8. Podbielkowski Z. 1992. Rośliny użytkowe. Wydawnictwa szkolne i 
pedagogiczne. Warszawa.  

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: 

1,5  ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Praktyka zawodowa ECTS 4 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Professional practice 

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: 6  semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TB1-S-06L-49 

 

Koordynator zajęć: Koordynator ds. Praktyk 

Prowadzący zajęcia: Zakładowy opiekun praktyk, pracownicy Instytutu Nauk o Żywności 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem praktyki jest pogłębienie wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów poprzez praktyczne przeszkolenie w zakresie 
towaroznawstwa produktów branży rolno-spożywczej. Celem praktyki jest również próba praktycznego wykorzystania 
wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie trwania studiów oraz zdobycie praktycznych doświadczeń w obszarze zgodnym z 
kierunkiem studiów, w tym doświadczeń w wykonywaniu obowiązków zawodowych. W trakcie praktyki student zapoznaje 
się z organizacją przedsiębiorstw łańcucha żywnościowego, a w tym szczególnie z systemami zarządzania jakością, 
organizacją i zarządzaniem produkcją żywności, żywieniem zbiorowym, przetwórstwem, organizacją i zarządzaniem w 
obszarze obrotu różnymi towarami na rynkach sektora rolno-spożywczego i żywnościowego, a także w instytucjach 
obsługujących funkcjonowanie tych systemów. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: ZP - praktyki zawodowe, liczba godzin 160 

Metody dydaktyczne: - 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Student posiada wiedzę w zakresie ogólnej technologii żywności oraz w zakresie analizy i oceny jakości żywności. 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 – student zna rodzaj świadczonych 
usług przez zakład pracy oraz zadania i 
specyfikę działalności poszczególnych jego 
działów 
W2 – student zna charakterystykę, warunki 
magazynowania oraz wyróżniki jakości i 
bezpieczeństwa żywności (surowców i 
produktów) oraz zasady funkcjonowania 
systemów zapewnienia jakości i 
bezpieczeństwa żywności  
W3 – student zna podstawowe procesy 
technologiczne stosowane w produkcji 
głównych asortymentów produktów oraz 
metody kontroli ich jakości i 
bezpieczeństwa  
W4 – student zna wyposażenie maszynowe 
linii produkcyjnych: budowę i zasady 
funkcjonowania maszyn i urządzeń lub 
wyposażenie laboratorium badania 
żywności 
W5 - student zna zasady gospodarki 
odpadami oraz gospodarki odczynnikami w 
laboratorium 
W6 – student zna formalne i nieformalne 
sposoby obsługi klienta przedsiębiorstwa 
oraz rodzaje i obieg dokumentów 
W7 – student zna problematykę 
zarządzania w zakładzie oraz sposoby 
kontrolowania realizacji planów 

Umiejętności: 
U1 – student potrafi opisać strukturę 
zakładu i organizację pracy w zakładzie 
U2 - student potrafi opisać działy 
pomocnicze i usługowe zakładu 
przemysłowego lub laboratorium 
zajmującego się badaniem żywności i 
wymienić ich zadania 
U3 - student potrafi dokonywać 
krytycznej analizy rozwiązań 
istniejących w zakładzie pracy, 
związanych z procesami 
przetwórczymi, oceną jakości i 
zarządzaniem 

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

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

1. dziennik studenckiej praktyki zawodowej prowadzony przez studenta, potwierdzony przez zakładowego opiekuna 
praktyk, 
2. pozytywna opinia zakładowego opiekuna praktyk na temat przebiegu praktyk, świadcząca o zrealizowaniu przez studenta 
celów praktyki, 
3. sprawozdanie z praktyki zawodowej (praca pisemna przygotowana w ramach własnej pracy studenta). 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Dziennik studenckiej praktyki zawodowej, opinia zakładowego opiekuna praktyk o przebiegu praktyki, sprawozdanie 
pisemne z praktyki specjalizacyjnej. Potwierdzenie zaliczenia praktyki przez upoważnionego nauczyciela akademickiego 
WNoŻ. 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

Upoważniony nauczyciel akademicki Wydziału Nauk o Żywności dokonuje zaliczenia praktyki na podstawie: dokumentu 
poświadczającego odbycie praktyki w miejscu odpowiadającym kierunkowi studiów i w wymiarze zgodnym z programem 
studiów, pozytywnej opinii przedstawiciela zakładu pracy na temat realizacji praktyki, prawidłowo prowadzonego dziennika 



 
 
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 rodzaj świadczonych usług przez zakład pracy oraz 
zadania i specyfikę działalności poszczególnych jego działów 

TB_KW01 1 

Wiedza – W2 student zna charakterystykę, warunki magazynowania oraz 
wyróżniki jakości i bezpieczeństwa żywności (surowców i 
produktów) oraz zasady funkcjonowania systemów zapewnienia 
jakości i bezpieczeństwa żywności  

TB_KW01, TB_KW02 1 

Wiedza – W3 student zna podstawowe procesy technologiczne stosowane w 
produkcji głównych asortymentów produktów oraz metody 
kontroli ich jakości i bezpieczeństwa  

TB_KW01, TB_KW02 1 

Wiedza – W4 student zna wyposażenie maszynowe linii produkcyjnych: budowę 
i zasady funkcjonowania maszyn i urządzeń lub wyposażenie 
laboratorium badania żywności 

TB_KW02 1 

Wiedza – W5 student zna zasady gospodarki odpadami oraz gospodarki 
odczynnikami w laboratorium 

TB_KW05 1 

Wiedza – W6 student zna formalne i nieformalne sposoby obsługi klienta 
przedsiębiorstwa oraz rodzaje i obieg dokumentów 

TB_KW03, TB_KW05 1 

Wiedza – W7 student zna problematykę zarządzania w zakładzie oraz sposoby 
kontrolowania realizacji planów 

TB_KW03, TB_KW05 1 

Umiejętności – U1 student potrafi opisać strukturę zakładu i organizację pracy w 
zakładzie 

TB_KU01, TB_KU03 1 

Umiejętności – U2 student potrafi opisać działy pomocnicze i usługowe zakładu 
przemysłowego lub laboratorium zajmującego się badaniem 
żywności i wymienić ich zadania 

TB_KU01, TB_KU03 1 

Umiejętności – U3 student potrafi dokonywać krytycznej analizy rozwiązań 
istniejących w zakładzie pracy, związanych z procesami 
przetwórczymi, oceną jakości i zarządzaniem 

TB_KU02, TB_KU04 1 

Kompetencje – K1 student 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, 
 

praktyki oraz samodzielnie przygotowanego i poprawnego merytorycznie sprawozdania z praktyk. 

Miejsce realizacji zajęć: Przedsiębiorstwo świadczące usługi na rzecz biogospodarki 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Wybrane instrukcje technologiczne 
2. Schematy organizacyjne i zarządzenia w zakładzie przemysłu spożywczego 
3. Normy i przepisy laboratoryjne 
4. Wybrane instrukcje i dokumentacje aparatów i urządzeń 
5. Instrukcje BHP  

UWAGI 

inne godziny kontaktowe nieujęte w pensum (konsultacje, egzaminy), liczba godzin  -  
 
UWAGI: Praktyki zalicza się na oceny uogólnione (tj.: zaliczono (zal.), niezaliczono (nzal.)).  

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: 160 h 

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

0 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Logistka ECTS 3 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Logistics 

Zajęcia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo w biogospodarce 

  

Język wykładowy:  Poziom studiów:  

Forma 
studiów:  

 stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 
 kierunkowe 

 obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: 6  semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TB1-S-06L-42 

 

Koordynator zajęć: Dr Joanna Domagała 

Prowadzący zajęcia: Pracownicy Katedry Logistyki i Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 

Jednostka realizująca: Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Logistyki i Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

W ramach zajęć studenci zapoznają się z kluczowymi zagadnieniami logistyki we współczesnych organizacjach. Szczególna 
uwaga zostanie zwrócona na problemy: organizacji i zarządzania procesami logistycznym, w tym - sterowania zapasami, 
magazynowania, tworzenia ładunków logistycznych, transportu, zarządzania informacją logistyczną, projektowania sieci 
logistycznych, zagadnienia logistycznych elementów obsługi klienta i pomiaru efektywności procesów logistycznych, oraz 
nowoczesnych metod zarządzania logistyką. 
Wykłady: Zagadnienia wstępne (pojęcie logistyki, kategorie logistyki, determinanty rozwoju, istota i rola procesów 
logistycznych w funkcjonowaniu organizacji, organizacja i zarządzanie procesami logistycznym w organizacjach); Sterowanie 
zapasami (metoda ekonomicznej wielkości zamówienia, model sterowania zapasami w warunkach pewności, modele 
sterowania zapasami w warunkach niepewności – metoda stałego punktu zamówienia i jej modyfikacje, metoda stałego 
cyklu zamówienia, klasyfikacja materiałów metodą ABC i metodą XYZ, kombinowana analiza ABC-XYZ); Magazynowanie 
(funkcje logistyczne magazynów, typy magazynów i ich wyposażenie, podstawowe decyzje dotyczące składowania – 
magazyny własne czy obce, scentralizowane czy rozproszone, reguła pierwiastka kwadratowego, rozplanowanie 
powierzchni magazynu); Opakowania i tworzenie ładunków logistycznych (funkcje i typy opakowań, zasady tworzenia 
jednostek logistycznych, opakowania modułowe, palety, kontenery); Transport (potrzeby przewozowe, gałęzie transportu, 
transport intermodalny); Zarządzanie informacją logistyczną (przepływy informacyjne, logistyczny system informacji, kody 
kreskowe i system RFID, elektroniczna wymiana danych); Projektowanie sieci logistycznej i lokalizacja jej węzłów (lokalizacja 
obiektów a logistyka, klasyczne teorie lokalizacji, metody wspomagające decyzje lokalizacyjne ze szczególnym 
uwzględnieniem metody sieciowej); Planowanie potrzeb materiałowych przedsiębiorstw i potrzeb dystrybucyjnych (MRP, 
DRP); Ocena efektywności procesów logistycznych ; Nowoczesne metody zarządzania logistyką (Just-in-Time, Quick 
Response, Efficient Customer Response, Lean Management).  
Ćwiczenia: Wprowadzenie - porównanie systemów logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i 
usługowych; Sterowanie zapasami (Określenie norm zużycia, Zastosowanie analizy ABC/XYZ, Określenie optymalnej partii 
dostawy metodą EWZ); Magazynowanie (Zastosowanie prawa pierwiastka kwadratowego); Transport (Planowanie i 
optymalizacja przepływów w transporcie); Zarządzanie informacją logistyczną (Zastosowanie MRP, Budowa kodów 
kreskowych); Projektowanie sieci logistycznej i jej węzłów (Zastosowanie metody sieciowej) 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin  30 
C - ćwiczenia audytoryjne,  liczba godzin  15 
LC - ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin  - 
PC - ćwiczenia projektowe, liczba godzin -  
TC - ćwiczenia terenowe, liczba godzin -  
ZP - praktyki zawodowe, liczba godzin -   

Metody dydaktyczne: 
Tematyka wykładów będzie realizowana głownie w formie podającej – wykładu z prezentacją multimedialną oraz wykładu 
połączonego z dyskusją. Ćwiczenia prowadzone będą w formie zajęć laboratoryjnych z przewagą aktywności własnej 
studentów (ćwiczenia, case study, dyskusja). 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

brak 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1 - podstawy skutecznego zarządzania, w 
tym zarządzania łańcuchami dostaw w 
biogospodarce  
W2 - społeczne, prawne, ekonomiczne, 
ekologiczne i inne uwarunkowania 
prowadzenia działalności związanej z 
produkcją rolniczą, leśną, ogrodniczą i 
pochodnymi, a także zaopatrzeniem oraz 
dystrybucją i oferowaniem konsumentom 
produktów biogospodarki i powiązanych z 
nią gałęzi przemysłu 

Umiejętności: 
U1- dokonywać krytycznej analizy 
istniejących rozwiązań i projektować 
systemy logistyczne charakterystyczne 
dla towaroznawstwa w biogospodarce 
z użyciem odpowiednich technik i 
narzędzi, w tym analizując oraz 
prognozując procesy i zjawiska 
społeczne 
 

Kompetencje: 
K1 -  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: 

Efekty weryfikowane są poprzez sprawdzian w formie pisemnej. Sprawdzian oddzielnie jest przeprowadzany z wykładów i 
oddzielnie z ćwiczeń.  



 
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 skutecznego zarządzania, w tym zarządzania łańcuchami 
w biogospodarce 

TB_KW03 2 

Wiedza – W2 społeczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i inne 
uwarunkowania prowadzenia działalności związanej z produkcją 
rolniczą, leśną, ogrodniczą i pochodnymi, a także zaopatrzeniem 
oraz dystrybucją i oferowaniem konsumentom produktów 
biogospodarki i powiązanych z nią gałęzi przemysłu 

TB_KW05 3 

Umiejętności – U1 dokonywać krytycznej analizy istniejących rozwiązań i projektować 
systemy logistyczne charakterystyczne dla towaroznawstwa w 
biogospodarce z użyciem odpowiednich technik i narzędzi, w tym 
analizując oraz prognozując procesy i zjawiska społeczne 

TB_KU04 2 

Kompetencje – K1 prowadzenia działalności zawodowej w sposób etyczny, 
odpowiedzialny społecznie i zgodny z interesem publicznym, 
przedsiębiorczy oraz zapewniający poszanowanie dorobku 
poprzednich pokoleń 

TB_KK02 1 

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

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Treść pytań ze sprawdzianów wraz z oceną  

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

Waga sprawdzianu z wykładów - 0,6  
Waga sprawdzianu z ćwiczeń - 0,4  

Miejsce realizacji zajęć: sale dydaktyczne  

Literatura podstawowa: 
Baran J. i in. Logistyka. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008  
Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J.: Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.  
Gołembska E. (red.): Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań 1999.  
Literatura uzupełniająca:  
Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S., Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009  
Rokicki T., Ekonomika i organizacja transportu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014  
Beier F. J., Rutkowski K.: Logistyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000.  
Christopher M. „Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży”, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.  
Sarjusz-Wolski Z., Skowronek C.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2003  
Blaik P.: Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2001  
Fertsch. M.: Logistyka produkcji. Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznań 2003.  
Lysons K.: Zakupy zaopatrzeniowe. PWE Warszawa 2004.  

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: 65 h 

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

2 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Wychowanie fizyczne ECTS 0 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Physical education 

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: 6 semestr  zimowy 
 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: NOŻ-TB1-S-06L-43 

 

Koordynator zajęć: mgr Mikołaj Rosa 

Prowadzący zajęcia: Pracownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

Jednostka realizująca: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

Jednostka zlecająca: Wydział Technologii Żywności 

Założenia, cele i opis zajęć: 

Kształtowanie świadomej postawy wobec kultury fizycznej i stworzenie wizerunku aktywności ruchowej jako elementu 
życia człowieka niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania organizmu na różnych etapach życia. Podnoszenie 
sprawności fizycznej i wydolności organizmu oraz doskonalenie określonych nawyków ruchowych, poprawa postawy 
ciała i przyzwyczajenie do systematycznych ćwiczeń. Dostosowanie form ruchu do możliwości psychofizycznych i 
zainteresowań studentów. Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, uczestnictwo we współzawodnictwie 
sportowym, doskonalenie umiejętności współpracy w zespole. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

W – wykład,  liczba godzin  - 
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: 
Pokaz, objaśnienie, samodzielne próby wykonania danego ćwiczenia, korekty błędów, opanowanie ruchu oraz 
stabilizacja techniki, metoda powtórzeniowa, nauczanie techniki w formie zabawowej, ścisłej, zadaniowej, nauczanie 
taktyki we fragmentach gry, gry szkolnej i gry właściwej,  współzawodnictwo 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Brak przeciwwskazań lekarskich do odbywania zajęć z wychowania fizycznego. Dla studentów niezdolnych do ćwiczeń 
organizowane są grupy teoretyczne i rehabilitacyjne. 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W1   ma wiedzę dotyczącą przestrzegania 
zasad bhp, zna regulaminy obiektów 
sportowych i zasady bezpiecznego 
korzystania z urządzeń sportowych 
W2   ma wiedzę jak wysiłek fizyczny 
wpływa na rozwój i funkcjonowanie 
organizmu 
W3    ma wiedzę dotyczącą 
morfologicznych, anatomicznych i 
fizjologicznych podstaw funkcjonowania 
organizmu ludzkiego oraz konsekwencji i 
zagrożeń związanych z brakiem aktywności 
ruchowej 
W4    ma wiedzę dotyczącą związku 
pomiędzy wysiłkiem i systematyczną pracą 
a uzyskanym efektem 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umiejętności: 
U1   potrafi dokonać analizy poziomu 
własnej sprawności fizycznej, 
prawidłowo zinterpretować i 
zidentyfikować występujące problemy 
w czasie wykonywania zadań i 
podejmować właściwe decyzje w celu 
ich rozwiązania 
U2   potrafi przygotować organizm do 
wysiłku, kontrolować i oceniać stan 
wydolności organizmu, wykorzystać 
nabyte nawyki ruchowe w poprawnym 
wykonywaniu codziennych czynności 
ruchowych 
U3    potrafi zastosować różne formy 
aktywności ruchowej uwzględniające 
aktualny stan zdrowia, możliwości 
fizyczne i wiek 
U4    potrafi dobrać zestaw ćwiczeń 
kształtujących i kompensacyjnych w 
celu przeciwdziałania negatywnym dla 
zdrowia skutkom pracy, w tym pracy w 
pozycji siedzącej i przy komputerze 
 
 

Kompetencje: 
K1 prawidłowo identyfikuje 
potrzeby organizmu i formy 
aktywności fizycznej w celu 
utrzymania zdrowia, jak również 
zagrożenia wynikające z braku 
aktywności fizycznej   
K2    rozumie potrzebę 
uczestnictwa w wybranych 
aktywnościach sportowo-
rekreacyjnych jako jedną z form 
samorealizacji i racjonalnego 
spędzania wolnego czasu z 
pożytkiem dla zdrowia 
fizycznego i psychicznego. 
K3   potrafi odpowiednio 
określić priorytety dotyczące 
zdrowia jako wartości 
nadrzędnej dla człowieka i 
zasobu dla społeczeństwa 
K4  ma świadomość 
odpowiedzialności za stan 
własnego zdrowia i innych ( w 
tym także w przyszłości własnej 
rodziny) 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

sprawdzian indywidualnych umiejętności technicznych i praktycznych 
systematyczny i aktywny udział w zajęciach 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Oceny w dziennikach zajęć 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową: 

Aktywne i sumienne uczestnictwo w zajęciach  - 60% 
Pozytywny wynik sprawdzianów technicznych i testów sprawnościowych związanych bezpośrednio z  wybraną formą 
aktywności  - 40% 

Miejsce realizacji zajęć: Obiekty sportowe SGGW 



 
 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu: 
 

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

Oddziaływanie 
zajęć na efekt 
kierunkowy*) 

Wiedza –W1 ma wiedzę dotyczącą przestrzegania zasad bhp, zna regulaminy 
obiektów sportowych i zasady bezpiecznego korzystania z 
urządzeń sportowych 

TB_KW01 1 

Wiedza – W2 ma wiedzę jak wysiłek fizyczny wpływa na rozwój i funkcjonowanie 
organizmu 

TB_KW01 1 

Wiedza – W3 ma wiedzę dotyczącą morfologicznych, anatomicznych i 
fizjologicznych podstaw funkcjonowania organizmu ludzkiego oraz 
konsekwencji i zagrożeń związanych z brakiem aktywności 
ruchowej 

TB_KW01 1 

Wiedza – W4 ma wiedzę dotyczącą związku pomiędzy wysiłkiem i systematyczną 
pracą a uzyskanym efektem 

TB_KW01 1 

Umiejętności –
U1 

potrafi dokonać analizy poziomu własnej sprawności fizycznej, 
prawidłowo zinterpretować i zidentyfikować występujące 
problemy w czasie wykonywania zadań i podejmować właściwe 
decyzje w celu ich rozwiązania 

TB_KU01 
TB_KU07 

1 

Umiejętności –
U2 

potrafi przygotować organizm do wysiłku, kontrolować i oceniać 
stan wydolności organizmu, wykorzystać nabyte nawyki ruchowe 
w poprawnym wykonywaniu codziennych czynności ruchowych 

TB_KU01 
TB_KU07 

1 

Umiejętności –
U3 

potrafi zastosować różne formy aktywności ruchowej 
uwzględniające aktualny stan zdrowia, możliwości fizyczne i wiek 

TB_KU01 
TB_KU07 

1 

Umiejętności –
U4 

potrafi dobrać zestaw ćwiczeń kształtujących i kompensacyjnych w 
celu przeciwdziałania negatywnym dla zdrowia skutkom pracy, w 
tym pracy w pozycji siedzącej i przy komputerze 

TB_KU01 
TB_KU07 

1 

Kompetencje –K1 prawidłowo identyfikuje potrzeby organizmu i formy aktywności 
fizycznej w celu utrzymania zdrowia, jak również zagrożenia 
wynikające z braku aktywności fizycznej 

TB_KK01 
TB_KK02 

1 

Kompetencje –K2 rozumie potrzebę uczestnictwa w wybranych aktywnościach 
sportowo-rekreacyjnych jako jedną z form samorealizacji i 
racjonalnego spędzania wolnego czasu z pożytkiem dla zdrowia 
fizycznego i psychicznego. 

TB_KK01 
TB_KK02 

1 

Kompetencje –K3 potrafi odpowiednio określić priorytety dotyczące zdrowia jako 
wartości nadrzędnej dla człowieka i zasobu dla społeczeństwa 

TB_KK01 
TB_KK02 

1 

Kompetencje –K4 ma świadomość odpowiedzialności za stan własnego zdrowia i 
innych ( w tym także w przyszłości własnej rodziny) 

TB_KK01 
TB_KK02 

1 

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

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1 Podręczniki metodyczne i przepisy dyscyplin sportowych podane przez nauczycieli w programach autorskich. 

UWAGI 

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

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: 

0 ECTS 


