
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: Język angielski 
Kod 

 przedmiotu: PO-1 

Rok I, II, III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II,III-IV,V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 120 -  - 8 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 72 -  - 8 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Małgorzata Szeląg, mgr Wojciech Kudrawczuk, mgr Ewa Pilarczyk 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: mgr Małgorzata Szeląg, mgr Wojciech Kudrawczuk, mgr Ewa Pilarczyk 

Skrócony opis przedmiotu: 
Program zajęć rozwija umiejętności niezbędne do efektywnego posługiwania się językiem angielskim na poziomie 
B2.Studenci uczą się przygotowywać i wygłaszać prezentacje, brać udział w dyskusjach akademickich oraz pisać różnego 
rodzaju teksty formalne i użytkowe (np. podania, raporty, maile lub notatki). Duży nacisk jest także kładziony na samodzielną 
pracę z tekstem, umiejętność wyboru najistotniejszych informacji oraz streszczenie przeczytanego fragmentu tekstu. Jednym 
z elementów zajęć jest także ukazanie istotnych różnic kulturowych pomiędzy własną kultura i obyczajami, a kulturą i 
tradycjami krajów angielskiego obszaru językowego- co stanowi bardzo istotną kwestię podczas nauki języka obcego.  
 

Cel przedmiotu: 
Lektorat obejmuje utrwalenie, rozwijanie oraz doskonalenie 4 umiejętności językowych: czytania, mówienia, słuchania oraz 
pisania. Studenci w trakcie zajęć utrwalają oraz rozszerzają swoje dotychczasowe wiadomości z zakresu gramatyki i leksyki 
oraz poznają i utrwalają elementy języka specjalistycznego z zakresu kierunku studiów oraz specjalności. Celem zajęć jest 
bowiem przygotowanie studenta do wykorzystania nabytych sprawności językowych w praktyczny sposób w realnych 
sytuacjach życiowych oraz w życiu zawodowym. Ponadto, student zostaje uwrażliwiony na istotne różnice kulturowe oraz 
różnice w systemie edukacyjnym Polski, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.  
  

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Studenci rozpoczynający naukę języka angielskiego na II semestrze posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie 
szkoły ponadgimnazjalnej, czyli biegłość językową na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym (poziom A2). 
Warunkiem kontynuowania nauki języka na semestrze III, IV i V jest uzyskanie zaliczenia z oceną w poprzednich 
semestrach.   
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
wymienić i zdefiniować wszystkie czasy 
gramatyczne 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_W18 

W02 
wyjaśnić istotne różnice pomiędzy angielskimi 
czasami gramatycznymi  

K_W18 

W03 
rozpoznać i zdefiniować zdania warunkowe typu 
1,2,3 oraz zdania warunkowe mieszane 

K_W18 

W04 
rozpoznać i zdefiniować pozostałe struktury 
gramatyczne w tym stronę bierną oraz mowę 
zależną, itp. 

K_W18 

W05 

przywołać i odtworzyć słownictwo oraz funkcje 
językowe związane z danym zagadnieniem 
tematycznym (w tym słownictwo fachowe związane 
z kierunkiem studiów oraz specjalnością) 

K_W18 

W06 
przedstawić oraz wyjaśnić istotne różnice kulturowe 
oraz różnice w systemie edukacyjnym i politycznym  

K_W18 



Umiejętności 

U01 

rozpoznać, wybrać oraz zastosować w praktyce 
właściwe struktury gramatyczne (w tym czasy 
gramatyczne, zdania warunkowe, stronę bierną, 
etc.) 

testy sprawdzające, 

kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_U16 

U02 podać argumenty za i przeciw w dyskusji  K_U16 

U03 
czytać samodzielnie i ze zrozumieniem teksty w 
języku angielskim (w tym literaturę fachową), 
tłumaczyć je lub streszczać 

K_U16 

U04 zadawać pytania do tekstu oraz odpowiadać na nie K_U14, K_U16 

U05 

stosować w mowie i piśmie nabyte formy 
leksykalne w tym elementy języka fachowego ściśle 
związanego z kierunkiem studiów oraz 
specjalnością, języka formalnego szczególnie w 
korespondencji biznesowej, lub wyrażenia 
kolokwialne szeroko używane w języku potocznym  

K_U14, K_U16 

U06 
zabierać głos w dyskusji (uzasadnić swoją opinię 
lub stanowisko w danej sprawie, proponować, 
akceptować, negocjować, odmawiać etc.)   

K_U14, K_U16 

U07 

płynnie lub dość płynnie posługuje się językiem 
angielskim w mowie i piśmie na poziomie biegłości 
językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego Rady Europy, wykazuje 
dość duży zasób słownictwa, w tym elementy 
języka fachowego, i popełnia drobne błędy 
gramatyczne nie mające jednak istotnego wpływu 
na komunikatywność wypowiedzi 

K_U15, K_U16 

Kompetencje społeczne 

K01 
swobodnie prowadzi rozmowę z rodzimym 
użytkownikiem języka 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_K08, K_K12 

K02 
samodzielnie korzysta z literatury fachowej i 
ogólnej oraz słowników tematycznych (czyta ze 
zrozumieniem, tłumaczy i streszcza tekst)  

K_K08, K_K12 

K03 
pisze raporty, listy formalne lub nieformalne, maile, 
notatki, etc.  

K_K10, K_K12 

K04 
potrafi opisać projekt używając leksykalno-
gramatycznych struktur tematycznych związanych 
z kierunkiem studiów 

K_K10, K_K12 

K05 
rozumie większość audycji radiowych i 
telewizyjnych 

K_K12 

K06 
rozumie większość filmów opartych na 
standardowej odmianie języka (język literacki) 

K_K12 

K07 
potrafi dostrzec i uszanować istotne różnice 
kulturowe 

K_K10, K_K12 

 

Treści programowe: 
Zagadnienia z gramatyki: 
1. Wprowadzenie, rozszerzenie oraz utrwalenie struktur gramatycznych zawsze następuje w połączeniu z odpowiednimi 

funkcjami językowymi oraz leksyką 
2. Czasy gramatyczne 
3. Okresy warunkowe typ 1, 2, 3 oraz okresy warunkowe mieszane  
4. Strona bierna (w tym zastosowanie formy sprawczej „have sth done”) 
5. Mowa zależna (zdania twierdzące, pytające oraz rozkazy, prośby i sugestie) 
6. Czasowniki (czasowniki złożone „prasal verbs”, czasowniki modalne, czasowniki modalne w odniesieniu do sytuacji 

przeszłej, konstrukcje z wyrażeniami: so, neither oraz nor) 
7. Konstrukcje bezokolicznikowe oraz gerundialne (-ing) po określonych czasownikach 
8. Zdania wyrażające przypuszczenie oraz życzenie (wyrażenia typu I wish…, would rather, had better, if only, it’s high 

time…)  



9. Przymiotnik (stopniowanie regularne i nieregularne, pozycja i kolejność przymiotników w zdaniu, przymiotniki 
zakończone na –ing (boring) oraz –ed (bored)) 

10. Przysłówek (stopniowanie regularne i nieregularne, przysłówki używane do modyfikowania przymiotników (really, rather, 
Quito, etc.), pozycja przysłówka w zdaniu, przysłówek „hardy”) 

11. Imiesłowy czasu teraźniejszego i przeszłego 
12. Cel i zastosowanie inwersji w zdaniach  
13. Wyrażenia idiomatyczne i kolokwialne  
14. Słowotwórstwo  

Tematyka/Słownictwo:  
1. Rodzina (dane osobowe, charakterystyka osób uwzględniająca wygląd zewnętrzny oraz cechy charakteru, generation 

gap czyli konflikt pokoleń)  
2. Czas wolny (sport/ sporty ekstremalne, podróżowanie i zwiedzanie, pasje, zainteresowania i hobby, zakupy oraz 

jedzenie) 
3. Rozrywka-muzea, kina, teatry  
4. Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego (zagadnienia kulturowe, wydarzenia historyczne, zabytki i atrakcje 

turystyczne) 
5. Praca (słownictwo związane z typem osobowości, kwalifikacjami oraz umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania 

danego zawodu; cechy dobrego menedżera; rodzaje konfliktów w miejscu pracy i sposoby ich rozwiązywania oraz 
zapobiegania; słownictwo związane z zakładaniem firmy oraz prowadzeniem przedsiębiorstwa; zarządzanie czasem 
oraz zasobami ludzkimi; rozmowy handlowe-zamawianie partii towaru, reklamacje i zażalenia, wybór rodzaju transportu; 
słownictwo związane z zaciąganiem kredytu w banku na założenie własnej firmy; sposoby motywowania pracowników 
do efektywnego działania) 

6. Praca (rozmowy związane z poszukiwaniem pracy- przykładowe rozmowy kwalifikacyjne, problem bezrobocia) 
7. Środowisko naturalne (ochrona środowiska, procesy urbanizacyjne i ich wpływ na środowisko naturalne, pogoda i 

zjawiska klimatyczne vs. klęski żywiołowe)  
8. Rola Internetu we współczesnym świecie (zagadnienia związane z zagrożeniami oraz korzyściami łatwego dostępu do 

danych w sieci) 
9. Siła reklamy (słownictwo związane z reklamą, reklamowanie produktu/ własnej firmy) 
10. Problemy współczesnego świata (bezrobocie, skażenie środowiska, terroryzm, głód i niedożywienie dzieci) 
11. Żywność genetycznie modyfikowana /za i przeciw/ 
12. Zdrowe żywienie (wpływ złej diety na zdrowie człowieka; otyłość wśród dzieci i nastolatków) 

Funkcje językowe: 
1. Prowadzenie rozmowy towarzyskiej (powitania i pożegnania; gratulowanie oraz wyrażanie żalu lub kondolencji) 
2. Wyrażanie próśb i podziękowań  
3. Przepraszanie i usprawiedliwianie się 
4. Rozmowy telefoniczne prywatne i służbowe (umawiania się na spotkania, odwoływanie spotkań, potwierdzanie 

rezerwacji)  
5. Udzielanie i zasięganie informacji 
6. Negocjowanie 
7. Relacjonowanie wydarzeń 
8. Udzielanie rad, wyrażanie konieczności lub przypuszczenia 
9. Podawanie przykładów. Podkreślanie. 
10. Przerywanie wypowiedzi rozmówcy. Zmiana tematu 
11. Pisanie tekstów o charakterze formalnym oraz prywatnym 
12. Prezentacja projektów  

 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody Eksponujące: 

 Drama 

 Metoda symulacyjna 
 Metody Poszukujące  

 Giełda pomysłów  
 Metody ćwiczeniowo-praktyczne  

 Ćwiczeniowa 

 Praca indywidualna-ćwiczenia praktyczne 

 Praca zespołowa-projekt  
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 Egzamin pisemny i/lub ustny odpowiadający poziomowi B2 po 4 semestrze nauki języka 

 Testy w trakcie semestru 



 Prezentacje przedstawiane w trakcie zajęć 

 Regularna kontrola przygotowania studentów do zajęć w formie sprawdzania zadań domowych 

 Ocena nabytych funkcji językowych i gramatycznych poprzez aktywny udział studentów w dyskusjach 
tematycznych w trakcie zajęć 

 Sprawdzanie obecności na zajęciach  
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę i zaliczenie semestru składa się: 

 Zaliczenie 100% pisemnych testów w semestrze (3 pisemne testy sprawdzające w semestrze) 

 Ocena z prezentacji, prac domowych oraz zadanych prac pisemnych sprawdzających umiejętność pisania 
dłuższych lub krótszych form np. listów, maili lub raportów  

 Ocena aktywności studenta na zajęciach, zaangażowanie oraz przygotowanie studenta do zajęć 

 Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach w semestrze) 

 Udział w pracach i projektach realizowanych w ramach naukowego Koła Języka Angielskiego 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 120 4,8 72 2,9 

Zajęcia praktyczne 120 4,8 72 2,9 

Konsultacje 40 1,6 36 1,4 

Godziny kontaktowe 160 6,4 108 4,3 

Przygotowanie do zajęć 18 0,7 60 2,4 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 20 0,8 30 1,2 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 40 1,6 92 3,7 

ECTS łącznie - 8,0 - 8,0 

Procent pracy własnej 20,0 46,0 

 
Literatura: 
1. Autorskie materiały wykładowcy 
2. Domański P.: English in Science and Technology; Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT, Warszawa, 2008  
3. Johnson Ch.: Inteligent Business; Longan, 2006  
4. Soars J., Soars L.: New Headway Intermediate; Oxford University Press, 2009 
5. Dooley J., Evans V.: Grammarway 4; Express Publishing, 2010  
6. Murphy R.: English Grammar in Use; Cambridge University Press, 1999  
7. Thomson A.J., Martinet A.V.: A Practical English Grammar; Oxford University Press, 1998 
8. Cieślak M.: English Repetytorium Tematyczno-Leksykalne; Wagros, Poznań 1997  
9. Skrzyńska M., Jaworska T.: Słownik naukowo-techniczny polsko-angielski i angielsko-polski; Wydawnictwo Naukowo-

Techniczne, Warszawa 2003  
10. Nowy Słownik Fundacji Kościuszkowskiej polsko-angielski i angielsko-polski, Wydanie pierwsze 
11. Oryginalne artykuły z prasy oraz czasopism angielskich (Time, Newsweek) 
12. Portale tematyczne, słowniki internetowe, gazety on-line, etc.  

 
Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Język niemiecki 
Kod 

 przedmiotu: PO-1 

Rok I, II, III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II,III -IV,V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 120 -  - 8 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 72 -  - 8 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Mieczysław Sokołowski , mgr Bożena Krukowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: mgr Mieczysław Sokołowski , mgr Bożena Krukowska 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z materiałem gramatyczno-leksykalnym języka niemieckiego na poziomie B2  zgodnie z celami zawartymi w 
Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest to poziom samodzielności, który umożliwia 
porozumiewanie się w formie ustnej i pisemnej, niezbędny w działaniach w zawodzie, dający możliwość wykorzystania 
wiedzy w krajach niemieckojęzycznych uwzględniając ich odmienność kulturowo-językową. Student wyraża opinie, 
prezentuje swoje zdanie, bierze udział w dyskusjach. Redaguje teksty formalne (mail, sprawozdanie) oraz nieformalne 
(eseje, prezentacje).  
 

Cel przedmiotu: 
Głównym celem kształcenia jest ugruntowanie umiejętności i sprawności językowych studentów na poziomie, który pozwala 
na rozumienie głównych wątków przekazu, zarówno w tekstach, jak też dyskusji,  dotyczących tematów rzeczywistych, jak 
też abstrakcyjnych. Umiejętności ćwiczone i sprawdzane to  czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie. Zwrócenie uwagi na 
odrębność kulturową i częściowo inne doświadczenia w odniesieniu do zawodu krajów niemieckojęzycznych. Wprowadzenie 
słownictwa z zakresu specjalności z ukierunkowaniem na typy działań. Poznanie słownictwa z zakresu urządzeń, produktów 
oraz stron niemieckojęzycznych WWW w zawodzie. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
dobra znajomość języka na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej odpowiadająca poziomowi B1 zawartymi w Europejskim 
Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
definiuje odpowiednie konstrukcje gramatyczne w 
celu przekazania poprawnej informacji  

kolokwium K_W18 

W02 
rozpoznaje struktury gramatyczne takie jak czas 
przyszły, przeszły, czasowniki modalne, strona 
bierna w czasach 

kolokwium K_W18 

W03 
definiuje nazwy urządzeń oraz produktów związane 
z tematyką przetwórstwa rolnego 

Prezentacja 
multimedialna, 

kolokwium 
K_W18 

W04 
definiuje słownictwo  odnośnie sytuacji oraz 
aspektów życia codziennego  

Kolokwium, 
wypowiedź ustna 

K_W18 

W05 
definiuje  słownictwo z zakresu zawodu z 
wykorzystaniem niemieckojęzycznych stron www  

Prezentacja 
multimedialna, 

kolokwium 
K_W18 

Umiejętności 



U01 
prezentuje ze zrozumieniem ogólne aspekty 
problemów abstrakcyjnych przedstawionych w 
rozmowach lub tekstach   

Dialog, forma ustna i 
pisemna 

K_U14, K_U16 

U02 wybiera właściwe struktury gramatyczne Kolokwium K_U16 

U03 
rozpoznaje struktury gramatyczne w tekstach Kolokwium - praca  z 

tekstem 
K_U16 

U04 
udziela informacji w  dyskusji dotyczącej 
podstawowej  tematyki zawodowej  

Dialog – forma ustna K_U14, K_U16  

U05 
reaguje na sytuacje i odpowiada  rdzennym 
użytkownikom języka  

Kolokwium -
rozumienie ze słuchu  

K_U14, K_U16 

U06 
stosuje wybrane formy gramatyczno-leksykalne w 
mowie i piśmie 

Kolokwium, wszystkie 
formy wypowiedzi 

K_U14, K_U16 

U07 
wyraża swoje myśli w sposób jasny i szczegółowy 
(opinie, negocjacje, propozycje) 

Wypowiedź ustna i 
pisemna 

K_U14, K_U16 

U08 
wypowiada opinię na dowolny temat uwzględniając 
niemieckojęzyczne strony WWW w zawodzie 

Prezentacja 
multimedialna 

K_U14, K_U16 

U09 
na poziomie B2 student prowadzi dość biegle 
rozmowy z rodzimym użytkownikiem języka 

Kolokwium - dialog 
K_U14, K_U15, 

K_U16 

Kompetencje społeczne 

K01 
wykorzystuje umiejętność posługiwania się 
językiem fachowym w czytaniu , tłumaczeniu i 
redagowaniu tekstów 

Kolokwium 
K_K06, K_K08, 
K_K10, K_K12 

K02 
inicjuje  kontakty na dowolny temat, z 
uwzględnieniem słownictwa zawodowego 

Wypowiedź ustna 
K_K06, K_K08, 

K_K12 

K03 
rozumie większość audycji wykorzystujących j. 
niemiecki 

Tłumaczenie 
materiałów 
audio/wideo 

K_K06, K_K10 

K04 
adaptuje sytuacje typowe dla kierunku studiów  do 
możliwych zdarzeń – reakcji językowych w 
zawodzie 

Wypowiedź ustna 
K_K06, K_K10, 

K_K12 

K05 
prezentuje wyniki wyszukiwań najnowszych 
informacji z zakresu zawodu z 
niemieckojęzycznych stron www 

Projekt K_K10 

K06 
sporządza własne prezentacje z wykorzystaniem 
niemieckojęzycznych stron www 

Prezentacja 
multimedialna 

K_K08 

 

Treści programowe: 
Leksyka: 
1. Rodzina (cechy osobowe/charakter) 
2. Czas wolny (sport, podróże, zakupy, posiłki, hobby) 
3. Korzystanie z usług lekarza, stomatologa, warsztatu samochodowego, banku, biura podróży.  
4. Problemy współczesnego świata (społeczne, ekonomiczne i polityczne) 
5. Usługi dostępne przez Internet 
6.  Ochrona przyrody  
7. Nowoczesne technologie (maszyny w przetwórstwie) 
8. Przepisy UE w krajach niemieckojęzycznych odnośnie kierunku kształcenia 
9. Zagrożenia globalne i problemy w bliskim otoczeniu ochrona środowiska związane z kierunkiem 
10. Ustrój państwa w Niemczech, Austrii, Szwajcarii z uwzględnieniem wspierania przetwórstwa 
11. Instytucje w Niemczech związane z przetwórstwem 
12.  Środki pomocowe UE 
13. Strony niemieckojęzyczne WWW z zakresu podstawowych elementów przetwórstwa 
14. Praktyka w zakładzie przetwórstwa  w kraju niemieckojęzycznym 
Słownictwo z zakresu: 
1. Urządzenia stosowane w przetwórstwie warzyw 
2. Maszyny w przetwórstwie warzyw 
3. Warzywa  
4. Produkty z warzyw  
Gramatyka: 
1. Zdania okolicznikowe sposobu i celu  
2. Przyimki z dopełniaczem 



3. Zaimki  
4. Przymiotniki – stopniowanie z użyciem / przysłówki 
5. Konstrukcje bezokolicznikowe 
6. Użycie czasowników modalnych dla wyrażenia przypuszczenia i twierdzenia  
7. Czasy Futur I,  Perfekt, Präteritum oraz  Plusquamperfekt  
8. Imiesłowy uprzednie i współczesne 
9. Strona bierna /z czasownikami modalnymi/  w czasach 
10. Zdania wyrażające przypuszczenie / życzenie 
11. Idiomy 
12. Formy słowotwórstwa. 
Funkcje językowe: 
1. Rozmowa towarzyska z rodzimym użytkownikiem 
2. Rozmowa biznesowa ze słownictwem w zawodzie 
3. Wyrażanie życzenia i podziękowania 
4. Przepraszanie 
5. Negocjacje 
6. Relacje z wydarzeń prywatnych oraz w zawodzie 
7. Udzielanie informacji / porad 
8. Argumentowanie 
9. Prezentowanie projektów multimedialnych 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 Informacje z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 metody ćwiczeniowo-praktyczne 

 Praca indywidualna/ grupowa - projekty 
 metody eksponujące: 

 Drama 
 metody poszukujące: 

 Sytuacyjne : konwersatoria z elementami gramatyczno-tłumaczeniowymi 

 Ćwiczeniowo praktyczne:  projekty – prezentacje multimedialne. 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 

 ocenianie zadań z zakresu wykorzystania samodzielnego niemieckojęzycznych  stron WWW z zakresu zawodu 

 prezentacje multimedialne w trakcie zajęć 

 testy wielokrotnego wyboru 

 ocena nabytych umiejętności w trakcie zajęć / kontrola zadań 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się:  

 zaliczenie 100%  sprawdzianów pisemnych   

 oraz  testu z całego semestru /  sprawdzającego umiejętności i kompetencje językowe obejmujące materiał  

 oceny ze sprawdzania dłuższych form wypowiedzi ustnych / pisemnych 

 aktywność w czasie zajęć 

 zaliczenie prezentacji multimedialnej  
obecność na zajęciach /dopuszczane 2 nieusprawiedliwione obecności / oprócz wypadków losowych 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 120 4,8 72 2,9 

Zajęcia praktyczne 120 4,8 72 2,9 

Konsultacje 40 1,6 36 1,4 

Godziny kontaktowe 160 6,4 108 4,3 

Przygotowanie do zajęć 18 0,7 60 2,4 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 20 0,8 30 1,2 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 40 1,6 92 3,7 

ECTS łącznie - 8,0 - 8,0 

Procent pracy własnej 20,0 46,0 

Literatura: 
1. Levy D.: Kommunikation in der Landwirtschaft. Cornelsen 2005 
2. Hauptkurs, Deutsch als Fremdsprache.  Niveaustufe B2, Hüber Verlag 2006  
3. Macaire D., Nicolas G.: Wirtschaftsdeutsch für Anfänger. Ernst Klett International, Stuttgart 1998 
4. Bęza S.: Deutsch im Büro. Poltex Warszawa 1998 
5. Sokołowska M.: Deutsch – polnisches wissenschaftlich - technisches Wörterbuch.  Wyd. Naukowo-Techniczne, 

Warszawa 2005 
6. Themen Neu 2. Lehrbuch + Arbeitsbuch, Max Huber Verlag 2001 
 

Uwagi: 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Informatyka 
Kod 

 przedmiotu: PO-2 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 30 -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 24 -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc.  dr inż. Julian Jakubowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Maria Stańkowska 

 
 
 

Cel przedmiotu: 
Celem jest opanowanie wiedzy i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi i środków informatyki w 
praktyce inżynierskiej, w tym: 

 formatowania złożonych dokumentów tekstowych,  

 wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do obliczeń inżynierskich i prezentacji wyników, 

 umiejętnego posługiwania się zasobami Internetu, 

 budowy i możliwości wykorzystania baz danych, 

 tworzenia i wykorzystania prezentacji multimedialnych, 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu działania komputera i jego obsługi, funkcji systemu operacyjnego oraz pakietu 
biurowego na poziomie ECDL Core. 

 
Efekty kształcenia: Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 
Umiejętności 

U01 

Potrafi w uzasadniony sposób wykorzystywać 
programy komputerowe w zakresie redagowania, 
formatowania i przetwarzania tekstów oraz 
wizualizacji i analizy danych. 

Kolokwium K_U12 

U02 
Zna i potrafi dobrać odpowiednie techniki 
obliczeniowe do rozwiązywania problemów 
inżynierskich i rozumie ich ograniczenia. 

Ocena z prezentacji 
bazy danych 

K_U13 

U03 

Potrafi opracować kompletną procedurę dotyczącą 
realizacji zadania inżynierskiego i przygotować 
opis, obliczenia i prezentację graficzną odnośnie 
realizacji zadania. 

Kolokwium K_U20 

U04 
Potrafi stosować skuteczne i efektywne metody 
wyszukiwania informacji w sieci lokalnej i zasobach 
Internetu. 

Ocena prezentacji 
multimedialnej 

K_U12 

Kompetencje społeczne 

K01 

Ma świadomość funkcjonowania w społeczeństwie 
informacyjnym, w warunkach nieustanego rozwoju 
narzędzi i środków technologii informacyjnej i 
związanej z tym konieczności uaktualniania wiedzy 
i doskonalenia umiejętności. 

Ocena prezentacji 
multimedialnej 

K_K06 



K02 
Rozumie znaczenie wymiany informacji w grupie i 
możliwości jej kształtowania z wykorzystaniem 
technologii informatycznych. 

Ocena prezentacji 
multimedialnej 

K_K08 

 
Treści programowe: 
Zajęcia laboratoryjne: 
1. Pojęcia podstawowe: informacja, informatyka, technologia informacyjna. Podstawowe systemy informatyczne (SPIS, 

SINT, itp.). Budowa komputera i system operacyjny komputera. Pliki i katalogi. Przetwarzanie informacji. Binarny 
system zapisu informacji w komputerze. Komunikacja w sieci. Udostępnianie zasobów. Wyszukiwanie komputerów w 
sieci. Podstawy protokołu sieciowego TCP/IP – adres IP, maska, brama, serwisy DNS.  

2. Formatowanie dokumentu. Ustawienia strony. Nagłówki i stopki. Formatowanie akapitu i czcionki. Tabulatory. 
Wypunktowanie i numerowanie.  

3. Sekcje dokumentu. Tekst w kolumnach. Wzajemne oddziaływanie ustawień akapitu i sekcji. Tabele. Formuły liczące.  
4. Formatowanie dokumentu z użyciem styli. Automatyczne tworzenie spisu treści, spisów rysunków i tabel. Tworzenie 

przypisów. Sprawdzanie pisowni i gramatyki. Korzystanie z tezaurusa. Wyszukiwanie i zamiana tekstu. Budowa 
makrodefinicji. Kreator i szablon dokumentu.  

5. Grafika i formatowanie rysunków. Wprowadzanie i edycja wzorów matematycznych (Microsoft Equation). 
Korespondencja seryjna. Formuły warunkowe tekstu i wyboru rekordów.  

6. Kolokwium I. 
7. Budowa arkusza kalkulacyjnego. Adresowanie komórek. Tworzenie i edycja formuł. Serie danych. Formatowanie 

komórek i liczb. Rozbudowa arkusza. Praca z wieloma arkuszami.   
8. Funkcje analizy danych. Konsolidacja, sortowanie i filtrowanie danych. Automatyczne obliczanie. Sumy pośrednie. 

Graficzna prezentacja danych. Tworzenie i modyfikacja wykresów.  
9. Funkcje statystyczne. Funkcje logiczne. Funkcje tekstowe. 
10. Wyznaczanie parametrów regresji liniowej (linia trendu oraz REGLINP). Obliczenia na macierzach. Rozwiązywanie 

równań liniowych. Tworzenie i modyfikacja tabel przestawnych. Wykresy przestawne. Funkcje dodatkowe tabel 
przestawnych.  

11. Kolokwium II. 
12. Wprowadzenie do programu MS Access. Tworzenie i modyfikacja tabel. Właściwości pól. Zastosowanie kreatora tabel. 

Zakładanie i modyfikacja relacji. Tworzenie i modyfikacja formularzy. Właściwości formantów. Zastosowanie kreatora 
formularzy.  

13. Tworzenie i modyfikacja kwerend. Zastosowanie kreatora kwerend. Filtrowanie, selekcja i sortowanie danych. 
Tworzenie raportów.  

14. Weryfikacja i ocena bazy danych. Wprowadzenie do programu MS Power Point. Zasady przygotowywania prezentacji. 
Tworzenie szablonu prezentacji.  

15. Weryfikacja i ocena przygotowanych prezentacji.  
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
Ćwiczenia praktyczne – laboratoryjne 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 kolokwium z umiejętności formatowania złożonych dokumentów tekstowych, zawierających dodatkowe obiekty w postaci 

tabel, obiektów graficznych, wzorów, 

 kolokwium z umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania praktycznych problemów, 

 weryfikacja samodzielnie zaprojektowanej i wykonanej bazy danych, 

 przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej o tematyce związanej z kierunkiem kształcenia. 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie na ocenę.  
Ocena końcowa stanowi średnią ważoną, waga ocen: 0,7 - oceny z kolokwium, 0,3 - za oceny za opracowanie 
i przedstawienie bazy danych i prezentacji. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 24 1,0 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 24 1,0 

Konsultacje 10 0,4 8 0,2 

Godziny kontaktowe 40 1,6 32 1,3 

Przygotowanie do zajęć 5 0,2 10 0,4 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 5 0,2 8 0,3 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 10 0,4 18 0,7 

ECTS łącznie  2,0  2,0 

Procent pracy własnej 20,0 36,0 

 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
Podstawowa: 
1. Knefel A., Jakubowski J., Skrzypczak A., Stańkowska M., Zastosowanie informatyki, część I i II, Sulechów 2002. 
2. Sergiusz Flanczewski, Word w biurze i nie tylko, HELION, Gliwice 2004. 
3. Maria Langer, Po prostu Excel 2007 PL, HELION, Gliwice 2004. 

Uzupełniająca: 
1. Cary N. Prague, Michael R. Irwin, Jennifer Reardon, Access 2003 PL, HELION, Gliwice 2004. 
2. Maciej Gonet, Excel w obliczeniach naukowych i technicznych, HELION, Gliwice 2009. 
3. Krzysztof Pikoń, ABC Internetu, HELION, Gliwice 2006. 
4. Steve Schwarz, Po prostu Access 2003 PL, HELION, Gliwice 2004. 
5. Rick Altman, Rebecca Altman, Po prostu PowerPoint 2003 PL, HELION, Gliwice 2004. 
 

Uwagi: 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: WPROWADZENIE DO STUDIOWANIA 
Kod 

 przedmiotu: PO - 3 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - -  - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 15 - - -  - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Anna Gawrońska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  dr inż. Anna Gawrońska 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
W ramach przedmiotu student poznaje system szkolnictwa wyższego w Polsce, uzyskuje informacje na temat zasad 
studiowania w PWSZ w Sulechowie oraz poznaje wybrane zagadnienia związane ze sztuką uczenia się. 
 

Cel kształcenia: 
Celem przedmiotu jest pomoc studentom w przystosowaniu się do studiów. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: 
Bez wymagań. 

  
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna podstawowe metody i narzędzia pozyskiwania 
informacji potrzebnych do studiowania 

kolokwium K_W02 

W02 

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z 
zakresu ochrony własności przemysłowej i 
prawa autorskiego 

kolokwium K_W17 

Umiejętności 

U01 
potrafi pozyskiwać z różnych źródeł informacje 
niezbędne do studiowania 

kolokwium K_U17 

U02 
stosuje zasady ergonomii i higieny pracy w 
procesie uczenia się 

kolokwium K_U17 

Kompetencje społeczne 

K01 

wykazuje aktywną postawę w  rozwiązywaniu 
problemów związanych z realizacją różnych 
zadań. Weryfikuje przedstawiane propozycje i 
przedstawia własną opinię 

kolokwium K_K07 

 

 

Treści kształcenia: 
 

˗ System szkolnictwa wyższego w Polsce. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Europejski System Transferu i 
Akumulacji Punktów (ECTS). 

˗ Misja i strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Podstawowe akty prawne: Statut i 
Regulamin studiów. Organy uczelni. Struktura organizacyjna. Dokumentacja studenta. Etyka środowiska akademickiego. 



˗ Podstawowe pojęcia związane z Technologia Żywności i żywieniem człowieka. Potencjalne miejsca pracy. Specyfika 
studiowania na kierunku TŻi ŻCz. 

˗ Efekty kształcenia dla kierunku Technologia Żywności i żywienie człowieka w PWSZ w Sulechowie. Program kształcenia. 
Program studiów. Rodzaje zajęć dydaktycznych. Możliwości wyboru przedmiotów i bloków przedmiotów. 

˗ Wiedza naukowa a wiedza potoczna. Źródła wiedzy. Aktywne słuchanie. Zasady efektywnego notowania. Korzystanie ze 
źródeł pisanych. Techniki poprawiające koncentrację. Podstawowe metody zapamiętywania. Krytyczne myślenie. 

˗ Korzystanie z biblioteki. Zapoznanie się z biblioteką uczelnianą PWSZ w Sulechowie.  
˗ Efektywne zarządzanie własnym czasem. Planowanie. Higiena życia a nauka. Miejsce do nauki. Odżywianie. Sen i 

wypoczynek. Aktywność ruchowa. Rola sportu akademickiego. 
˗ Wykonywanie prac pisemnych. Przygotowanie plakatu (posteru). Przygotowanie prezentacji. Publiczna prezentacja 

własnej pracy. Udział w dyskusji. 
˗ Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności. Sprawdziany, kolokwia, egzaminy ustne, egzaminy testowe, egzaminy 

pisemne. Przygotowywanie się do egzaminów. Radzenie ze stresem.  
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
Wykład – w zależności od omawianego problemu - metody konwencjonalne lub problemowe (aktywizującę) 
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
- kolokwium cząstkowe 
- obecność na wykładach 
- kolokwium końcowe 
Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych stopni z kolokwium cząstkowych i obecności na wykładach. Na ocenę 
końcową składają się 30% kolokwia cząstkowe, 20% obecność na wykładach i 50%ocena z testu podsumowującego.  

 
Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 
15 0,6 

Zajęcia praktyczne 0 0 0 0 

Konsultacje 5 0,2 5 0,4 

Godziny kontaktowe 20 0,8 20 0,8 

Przygotowanie do zajęć 3 0,1 3 0,1 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 5 0,2 5 0,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 8 0,3 8 0,3 

ECTS łącznie  1,1  1,1 

Procent pracy własnej 28,6 28,6 

 
Literatura: 
˗ Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. nr 164, poz. 1365,  ze zm. 
˗ E. Chmielecka (red.), Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, 2010. 
˗ Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). Przewodnik dla użytkowników, Fundacja Rozwoju Systemu 

Edukacji, Warszawa 2009 
˗  Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, 2012. 
˗ Regulamin studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, 2012. 
˗ J. Knoblauch, Sztuka uczenia się, Vacatio Oficyna Wydawnicza. 
˗ E. A. Locke, Jak uczyć się efektywnie, Wyd. NAKOM, 2009. 
˗ A. Naik, Pokonaj stres. Poradnik przedegzaminacyjny, Ibis Wydawnictwo Książkowe, 2009. 



˗ Literatura dodatkowa zaproponowana przez wykładowcę 
 

 
 
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Ekonomia 
Kod 

 przedmiotu: PO-4 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc.  dr inż. Andrzej Bartkiewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: doc. dr inż. Andrzej Bartkiewicz 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie z pojęciami: rynek, popyt, podaż, wybór konsumenta, dostosowanie do zmian cen i dochodów - umożliwi 
zrozumienie zachowania konsumenta w warunkach rynkowych. Zapoznanie z pojęciami: przychód, koszt, zysk, czynnik 
produkcji, struktura rynku – pozwoli na zrozumienie zachowań producentów. Wskazanie roli państwa i jego ekonomicznych 
funkcji, zapoznanie z budżetem państwa, polityką fiskalną pozwoli na zrozumienie zasad funkcjonowania państwa i jego roli. 
Przedstawienie ruchu okrężnego, mierników i czynników wzrostu gospodarczego, funkcji produkcji, cyklów gospodarczych 
do możliwość rozumienia zasad budowy dobrobytu. Zapoznanie się z funkcją banku centralnego, systemem pieniężno-
kredytowym, systemem bankowym, rynkiem pieniądza, inflacją oraz pojęciami z poprzedniego zdania pozwoli na rozumienie 
zasad funkcjonowania gospodarki. 
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy ekonomii w zakresie przedstawionym w skróconym opisie pozwoli na rozumienie 
zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, zachowań konsumentów i producentów warunkach rynkowych oraz zasad 
funkcjonowania gospodarki narodowej. Przekazana wiedza pozwoli na budowanie własnych opinii i ocen realizowanych 
działań czy proponowanych rozwiązań w firmie czy gospodarce. 
 

Wymagania wstępne: 
Brak 

 
Efekty kształcenia:  

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
definiuje i opisuje pojęcia przedstawiane w ramach 
zajęć 

Kolokwium 
zaliczeniowe z treści 

omawianych na 
ćwiczeniach, test 

wielokrotnego wyboru 
z treści wykładów 

K_W02, K_W03,  

W02 
wyjaśnia procesy decyzyjne w produkcji i 
gospodarce posługując się kryteriami 
ekonomicznymi 

K_W19 

W03 
opisuje główne wskaźniki ekonomiczne i rozróżnia 
je 

K_W19 

W04 
analizuje i ocenia funkcjonujące rozwiązania w 
gospodarce posługując się kryteriami 
ekonomicznymi 

K_W03, K_W19 



W05 
ocenia i wspiera lub podważa proponowane 
rozwiązania gospodarcze posługując się kryteriami 
ekonomicznymi 

K_W19 

W06 interpretuje polski budżet K_W19 

W07 ocenia rządową politykę fiskalną K_W19 

Umiejętności 

U01 
identyfikuje racjonalne rozwiązania w praktyce 
posługując się kryteriami ekonomicznymi 

Kolokwium 
zaliczeniowe z treści 

omawianych na 
ćwiczeniach, test 

wielokrotnego wyboru 
z treści wykładów 

K_U11, K_U17 

U02 reaguje na sygnały informacyjne płynące z rynku K_U11, K_U18 

U03 
adoptuje  posiadaną wiedzę w praktyce 
(działalności gospodarczej) 

K_U11, K_U18 

U04 
identyfikuje zagrożenia i szanse płynące z rynku, 
decyzji rządowych, banku centralnego i innych 
instytucji 

K_U17 

U05 
projektuje i tworzy rozwiązania uwzględniające 
specyfikę wolnego rynku 

K_U18 

Kompetencje społeczne 

K01 
weryfikuje przedstawiane propozycje i przedstawia 
własną opinię 

Kolokwium 
zaliczeniowe z treści 

omawianych na 
ćwiczeniach, test 

wielokrotnego wyboru 
z treści wykładów 

K_K06, K_K07, 
K_K10 

K02 dostosowuje się do wymogów rynku K_K06, K_K09 

K03 identyfikuje zagrożenia i szanse K_K06, K_K09 

K04 
konstruuje racjonalne propozycje rozwiązań 

K_K06, K_K08 

 
Treści programowe: 
1. Wprowadzenie do ekonomii. Popyt, podaż, rynek. Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów. 
2. Produkcja przedsiębiorstwa, przychody i koszty. Maksymalizacja zysków, minimalizacja kosztów. Koszty całkowite. 

Koszty i przychody krańcowe. 
3. Czynniki produkcji - popyt, podaż, równowaga, substytucyjność, cena. Rynek pracy, kapitału, ziemi. 
4. Struktury rynku. 
5. Główne pojęcia makroekonomiczne. Ruch okrężny. PKB, PNB, DN. Determinanty dochodu narodowego. 
6. Rola państwa. Ekonomiczne funkcje państwa. Budżet państwa. 
7. Pieniądz i system pieniężno-kredytowy. Funkcje banku centralnego. Polityka pieniężna i fiskalna 
8. Inflacja. System walutowy. Handel międzynarodowy. 
9. Modele ekonomiczne. Narzędzia analizy ekonomicznej. 
10. Czynniki wpływające na wielkość popytu i podaży. Krzywe popytu i podaży, równowaga rynkowa. 
11. Obliczanie przychodów i kosztów: całkowitych, przeciętnych, krańcowych. Wybór optymalnej wielkości produkcji. Skala 

produkcji (korzyści i niekorzyści). 
12. Decyzje produkcyjne w krótkim i długim okresie. 
13. Decyzje produkcyjne w warunkach konkurencji i monopolu. Ryzyko w działalności. Wybór portfela inwestycyjnego. 
14. Czynniki wzrostu gospodarczego, funkcje produkcji, postęp techniczny. 
15. Skutki zmian stopy procentowej. Wartości realne i nominalne. Zmiana wartości w czasie 
16. Koszty inflacji. Kursy walutowe. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny, 

 wykład problemowy. 
 metody poszukujące: 

 problemowe: giełda pomysłów w ocenie przyczyn i skutków przedstawianych problemów do rozwiązania, 

 sytuacyjna: analizowanie rzeczywistych przypadków, 

 ćwiczeniowo-praktyczna: dokonywanie wyliczeń i interpretacji przedstawianych przykładów. 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 prezentacje wyników na ćwiczeniach 

 testy wielokrotnego wyboru 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 



Na ocenę końcową składają się: 

 udział w zajęciach w ilości określonej regulaminem studiów, 

 zaliczenie przedmiotowego testu końcowego obejmującego treści wykładowe i ćwiczeniowe. 
Oceną z przedmiotu jest ocena z testu końcowego. 

 
Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 10 0,4 10 0,4 

Godziny kontaktowe 40 1,6 28 1,1 

Przygotowanie do zajęć 5 0,2 12 0,5 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 5 0,2 10 0,4 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 10 0,4 22 0,9 

ECTS łącznie  2,0  2,0 

Procent pracy własnej 20,0 44,0 

 
Literatura: 
1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia. PWE, Warszawa 1999. 
2. Milewski R.: Podstawy ekonomii. PWN, Warszawa 2000. 
3. Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia. PWN, warszawa 2000. 
4. Woś J.: Wprowadzenie do ekonomii. Wydawnictwo Wyższej szkoły Bankowej, Poznań 1998. 
 

Uwagi: 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: technologia żywności i żywienie człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Komunikowanie się i praca w grupie 
Kod 

przedmiotu: PO-5a 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - 30 - - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - 18 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: Doc. dr inż. Izabela Wojewoda 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Doc. dr inż. Izabela Wojewoda 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami teorii komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem teorii asertywności. 
 

Cel przedmiotu: 
Integracja grupy; poznanie zasad komunikacji; większa świadomość stylu komunikowania się; ukierunkowanie zmian w tym 
zakresie. 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

definiuje: komunikacja, proces komunikacji, styl 
komunikacji, zachowania komunikacyjne, style 
zachowań komunikacyjnych: agresywny, uległy, 
asertywny; terytorium psychologiczne, język „ja”. 

wejściówka, 
kolokwium 

K_W02 

W02 
opisuje: strukturę procesu komunikacyjnego, środki 
werbalne i niewerbalne w komunikacji 

K_W02 

W03 
wyjaśnia: pojęcia: kodowanie i dekodowanie, 
czynniki zakłócające komunikację (różnice 
postrzegania, emocje, niespójność) 

K_W02 

W04 ocenia: style komunikacyjne K_W02 

W05 

rozpoznaje: werbalne i niewerbalne środki wyrazu, 
niespójność komunikacyjną, style zachowań 
komunikacyjnych, przypadki naruszania granic 
terytorium psychologicznego 

K_W02 

Umiejętności 

U01 
rozpoznaje: cechy zachowań komunikacyjnych 
(style), elementy języka „ja”, buduje komunikaty 
językiem „ja” 

wejściówka, 
kolokwium 

K_U17 

U02 
ocenia: na podstawie wybranych przykładów skutki 
zachować komunikacyjnych 

K_U17 

Kompetencje społeczne 

K01 
inicjuje: komunikacje w grupie i w kontakcie 
indywidualnym aktywność 

K_K06 

K02 identyfikuje: podstawowe problemy komunikacyjne K_K06 

 



Treści programowe: 
1. Struktura procesu komunikowania, 
2. Czynniki zakłócające komunikowanie się 
3. Zachowania komunikacyjne 
4. Style zachowań komunikacyjnych (agresywność, uległość, asertywność) 
5. Schematy asertywnych zachowań komunikacyjnych: odmowa, radzenie sobie z krytyką, radzenie sobie z agresją, 

wyrażanie uczuć. 
6. Rozmowa kwalifikacyjna 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 metody poszukujące: 

 wypowiedzi uczestników na zadany temat 

 ćwiczenia sytuacji komunikacji w małych grupach 

 analiza demonstrowanego materiału filmowego 

 odgrywanie scen komunikacyjnych 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- aktywność 
- kolokwium 
- obecność 

 

Sposób zaliczenia: 
- Na ocenę końcową składają się: 
- podstawa oceny zaliczeniowej, to ocena z kolokwium 
- ocena frekwencji 
- ocena aktywności 

 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 4 0,2 8 0,3 

Godziny kontaktowe 34 1,4 26 1,0 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 18 0,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 5 0,2 5 0,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 15 0,6 23 0,9 

ECTS łącznie  2,0  2,0 

Procent pracy własnej 30,6 46,9 

 

Literatura: 
1. Gilbert D., Freeman R., Stonner J.: „Kierowanie” 
2. Król-Fijewska M.: „Trening asertywności” 
 

Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: 
Praca nad relacjami 
interpersonalnymi 

Kod 
przedmiotu: PO-5b 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - 30 - - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - 18 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: Doc.  dr inż. Izabela Wojewoda 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Doc.  dr inż. Izabela Wojewoda 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z podstawami teorii rozwoju osobistego, teorii potrzeb, motywacji. 
 

Cel przedmiotu: 
Ukierunkowanie, sprecyzowanie osobistych celów rozwojowych, wiedza o naturze rozwoju osobistego, wzbudzanie refleksji 
w tym obszarze; przyjęcie postawy odpowiedzialności wobec własnego rozwoju. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
definiuje: pojęcie rozwoju, zmiany rozwojowej, 
jakości życia, umiejętności, motywacji, potrzeb, 
celów życiowych 

wejściówka, 
kolokwium 

K_W02 

W02 definiuje: pojecie stresu i skutków stresu K_W02 

W03 
opisuje: czynniki determinujące rozwój, czym są 
stresory, skutki stresu, cele życiowe 

K_W02 

W04 wyjaśnia: na czym polega sobie ze stresem K_W02 

W05 ocenia: sposoby radzenia sobie ze stresem K_W02 

W06 
rozpoznaje: obecność motywacji w zachowaniu, 
objawy stresu 

K_W02 

Umiejętności 
U01 rozpoznaje: metody radzenia sobie ze stresem 

wejściówka, 
kolokwium 

K_U17 

U02 
ocenia: sposoby radzenia sobie ze stresem w 
kontekście zamierzonych celów 

K_U17 

Kompetencje społeczne 

K01 
inicjuje: bardziej odpowiedzialną postawę wobec 
swojego rozwoju aktywność 

K_K06 

K02 identyfikuje: swoje potrzeby i cele życiowe K_K06 

 

Treści programowe: 
7. rozwój jako proces 
8. czynniki determinujące rozwój 
9. zmiana rozwojowa 
10. umiejętności 



11. jakość życia 
12. stres i jego konsekwencje 
13. strategie radzenia sobie ze stresem 
14. wyznaczanie celów i poszukiwanie środków 
15. wzbudzanie i odzyskiwanie motywacji 
16. kryteria sukcesu wewnętrzne i zewnętrzne 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 metody poszukujące: 

 wypowiedzi uczestników na zadany temat 

 ćwiczenia sytuacji komunikacji w małych grupach 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- aktywność 
- kolokwium 
- obecność 

 

Sposób zaliczenia: 
- Na ocenę końcową składają się: 
- podstawa oceny zaliczeniowej, to ocena z kolokwium 
- ocena frekwencji 
- ocena aktywności 

 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 4 0,2 8 0,3 

Godziny kontaktowe 34 1,4 26 1,0 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 18 0,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 5 0,2 5 0,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 15 0,6 23 0,9 

ECTS łącznie  2,0  2,0 

Procent pracy własnej 30,6 46,9 

 

Literatura: 
1. Strelau J. red.: „Psychologia” 
2. Maslow A.: „Motywacja i osobowość” 
 

Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia żywości i żywienia człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Towaroznawstwo 
Kod 

 przedmiotu: PO-6 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Zygmunt  Gil  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Prof. dr hab. inż. Zygmunt  Gil 

Skrócony opis przedmiotu: 
W ramach zajęć z przedmiotu student, poznaje zasady klasyfikacji oraz znakowania żywności, zdobywa też podstawową 
wiedzę o najważniejszych grupach żywności i jej ważnych składnikach. 
 

Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi podstawowej wiedzy z zakresu towaroznawstwa – znajomości 
najważniejszych grup produktów spożywczych, zasad ich klasyfikacji, znakowania oraz oceny jakości. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Wiedza ogólna po ukończeniu szkoły średniej. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Zna zasady podziału produktów spożywczych na 
grupy 

Krótki test 
sprawdzający w 
trakcie nauki, 
kompleksowy 
sprawdzian pisemny 
na koniec semestru 

K_W20 

W02 
Rozróżnia pojęcia oraz podaje definicje związane z 
towaroznawstwem 

K _W09; K _W08 

W03 
Klasyfikuje i opisuje poszczególne grupy żywności  K_W20; K _W09; 

K _W08; K _W06 

W04 
Dyskutuje charakterystyczne cechy i właściwości 
poszczególnych grup produktów spożywczych 

K_W20; K_W11; 
K _W09; K _W08; 
K _W06; K _W05 

Umiejętności 

U01 
Potrafi zinterpretować znaczenie opisu produktu 
podanego na opakowaniu 

Dyskusja ze 
studentami oraz testy 
sprawdzające w 
trakcie zajęć 
praktycznych 

K_U02; K_U08 

U02 
Ocenia jakość i przydatność produktu do 
wykorzystania do spożycia bądź produkcji 
spożywczej 

K_U19 

U03 
Grupuje produkty i zabezpiecza odpowiednie 
warunki magazynowania 

K_U02; K_U08; 
K_W11 

U04 
Wskazuje produkty o wątpliwej jakości na 
podstawie oceny podstawowych wyróżników 
jakościowych, charakterystycznych dla danej grupy 

K_U19; K_U05 

Kompetencje społeczne 
K01 Wygłasza w dyskusji sądy i opinie Obserwacja 

zachowania 
studentów w trakcie 
zajęć 

K_K07; K_K10 

K02 
Świadomie i odpowiedzialnie podchodzi do 
powierzonych zadań K_K03 



 

Treści programowe: 
1. Definicje i podstawowe pojęcia związane z towaroznawstwem 
2. Zasady klasyfikacji żywności 
3. Znakowanie żywności – systemy i wymagane informacje 
4. Normalizacja 
5. Systemy zapewnienia jakości w produkcji żywności 
6. Przegląd podstawowych grup produktów spożywczych 
7. Rodzaje opakowań – materiały, konstrukcja, właściwości 
8. Sposoby składowania i warunki przechowywania produktów spożywczych 
9. Podstawowe wyróżniki jakościowe i sposoby ich oceny 
10. Podstawowe założenia oceny sensorycznej i jej zastosowanie w ocenie jakości  
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 Wykład informacyjny 
 Metody poszukujące: 

 Ćwiczenia przedmiotowe 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 sprawdziany/kolokwia pisemne w trakcie semestru z zakresu wiedzy teoretycznej 

 prezentacje na zajęciach   

 obecność na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
 Uzyskanie ocen pozytywnych z kolokwiów sprawdzających z zakresu ćwiczeń i wykładów 

 Aktywność i inicjatywa na zajęciach 

 Ocena z prezentacji i dyskusji wyników w części praktycznej w formie wystąpień ustnych i protokołów 

 Obecność na zajęciach 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 4 0,2 10 0,4 

Godziny kontaktowe 34 1,4 28 1,1 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 5 0,2 8 0,3 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 15 0,6 23 0,9 

ECTS łącznie  2,0  2,0 

Procent pracy własnej 30,6 45,1 

 
 

Literatura: 
Podstawowa:  
1. Danuta Kołożyn-Krajewska, Tadeusz Sikora: Towaroznawstwo żywności. WSiP, Warszawa 2004. 
2. Urszula Samotyja: Towaroznawstwo artykułów spożywczych – materiały do ćwiczeń. Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010. 
Uzupełniająca: 
1. E. Pijanowski i in.: Ogólna technologia żywności. WNT, Warszawa 2009 
 

Uwagi: 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: 
Prawo rolne i ochrona własności 

intelektualnej 
Kod 

 przedmiotu: PO-7 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - -  - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 6 6 - -  - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Maciej Baltazar Kostecki 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: mgr Maciej Baltazar Kostecki 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z podstawowymi problemami prawa żywnościowego, pozwala na określenie roli i znaczenia tej gałęzi prawa 
w procesie produkcji żywności. Zaznajomienie się z  prawem własności intelektualnej, przybliża prawa i obowiązki, 
wynikające z prawa autorskiego. 
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów do prawa żywnościowego – zasad, źródeł prawa oraz podstawowych definicji; międzynarodowego 
oraz europejskiego prawa żywnościowego; urzędowej kontroli żywności; odpowiedzialności za produkt żywnościowy; 
warunków zdrowotnych nowej żywności; GMO; produktów regionalnych i tradycyjnych; a ponadto wprowadzenie do systemu 
ochrony własności intelektualnej.  

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
definiuje pojęcia prawa żywnościowego, żywności 
(środka spożywczego) 

kolokwium 
zaliczeniowe 

 

K_W02  

W02 
definiuje oraz wyjaśnia zasady urzędowej kontroli 
żywności w Polsce oraz Unii Europejskiej 

K_W02  
 

W03 
opisuje zasady odpowiedzialności za produkt 
żywnościowy 

K_W02  
 

W04 
wyjaśnia podstawowe prawa i obowiązki 
producenta żywności 

K_W02  
 

W05 
definiuje podstawowe pojęcia prawa własności 
intelektualnej 

K_W02  

Umiejętności 

U01 
opisuje podstawowe problemy prawa 
żywnościowego 

kolokwium 
zaliczeniowe 

K_U08 
 

U02 
wyjaśnia oraz rozróżnia podstawowe zasady 
produkcji nowej żywności oraz GMO 

K_U08 

U03 
wyszukuje źródła prawa żywnościowego oraz 
prawa własności intelektualnej 

K_U08 

Kompetencje społeczne 



K01 
czyta akty normatywne regulujące problematykę 
produkcji, obrotu i przechowywania żywności oraz 
własności intelektualnej 

kolokwium 
zaliczeniowe 

K_K05 

K02 
identyfikuje prawne problemy prawa 
żywnościowego w Polsce oraz Unii Europejskiej 

K_K05 

 
Treści programowe: 
1. Zagadnienia wprowadzające: pojęcie i przedmiot prawa żywnościowego; zasady prawa żywnościowego; źródła prawa 

żywnościowego; definicja prawna żywności (środka spożywczego) 
2. Międzynarodowe i europejskie prawo żywnościowe: źródła międzynarodowego i europejskiego prawa żywnościowego; 

Wspólna Polityki Rolnej UE a prawo żywnościowe, wpływ organizacji międzynarodowych na kształtowanie prawa 
żywnościowego, prawo do wyżywienia jako prawo człowieka 

3. Urzędowe kontrole żywności: organy właściwie w sprawach kontroli żywności, tryb postępowania w sprawach kontroli 
żywności 

4. Odpowiedzialność za produkt żywnościowy: reżimy odpowiedzialności za produkt w świetle prawa cywilnego; 
odpowiedzialność administracyjnoprawna oraz prawno-karna za produkt żywnościowy 

5. Warunki zdrowotne nowej żywności oraz GMO: pojęcie nowej żywności oraz GMO; prawne aspekty GMO. 
6. Produkty regionalne i tradycyjne: pojęcie i kategorie produktów regionalnych i tradycyjnych; postępowanie w sprawie 

udzielenia ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych; 
7. Wprowadzenie do problematyki ochrony własności intelektualnej: pojęcie dobra niematerialnego; źródła prawa 

własności intelektualnej. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład konwersatoryjny 
 metody poszukujące: 

 studium przypadku – rozwiązywanie problemów prawnych (kazusów), w oparciu o konkretne stany faktyczne 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 kolokwia zaliczeniowe (test wielokrotnego wyboru) 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych stopni z kolokwium  zaliczeniowych i obecności na wykładach. 

 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 12 0,5 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 6 0,2 

Konsultacje 1 0 6 0,2 

Godziny kontaktowe 31 1,2 18 0,7 

Przygotowanie do zajęć 2 0,1 4 0,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 2 0,1 4 0,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 4 0,2 8 0,3 

ECTS łącznie  1,4  1,0 

Procent pracy własnej 11,4 38,0 

 
Literatura: 
1. Oleszko A., Prawo żywnościowe wspólnotowego rynku rolnego, Kraków 2007 
2. Oleszko A., Jerzyńska B., Prawo rolne i żywnościowe: zarys wykładu, Kraków 2003 
3. Korzycka-Iwanow M., Prawo żywnościowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego, Warszawa 2007 
4. Kozłowska B., Tomkiewicz E., Jurcewicz A., Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. Zagadnienia prawne, Warszawa 

2007 
5. Prawo rolne, pod red. A. Stelmachowskiego, Warszawa 2009 



Akty normatywne: 
1. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
2. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 
3. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego 

 

Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz 

ergonomia 
Kod 

 przedmiotu: PO-8 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - -  - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - -  - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Anna Gawrońska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Anna Gawrońska 

 
 
Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z pojęciami: ergonomia, bhp, środowisko pracy, fizjologia pracy. Wskazanie aktów prawnych w 
prawodawstwie UE i Polski dotyczących bhp i ergonomii. Wskazanie czynników szkodliwych w środowisku:  hałas, drgania 
mechaniczne, pyły, substancje toksyczne. Zapoznanie z zarządzaniem w bhp oraz oceną ryzyka zawodowego. 
 

Cel przedmiotu: 
Umiejętności i kompetencje w zakresie: rozpoznawania czynników szkodliwych w środowisku pracy, ergonomicznej oceny 
urządzeń i stanowisk pracy,  kształtowania obciążenia pracą, podstaw analizy i oceny ryzyka zawodowego oraz oceny 
działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:  
Ogólna wiedza techniczna, ogólna wiedza z zakresu budowy ludzkiego organizmu, ogólna wiedza w zakresie tworzenia i 
przestrzegania prawa. 
 

Efekty kształcenia: 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych   

Wiedza 

1 
Definiuje pojęcia bezpieczeństwa, higieny, 
ergonomii, czynniki szkodliwe w środowisku pracy 

kolokwium 

K_W21 

2 Wyjaśnia podstawowe zadania służb bhp K_W21, K_W02 

3 
Wyjaśnia jak wygląda ocena ryzyka zawodowego 
na stanowisku pracy 

K_W21 

4 
Opisuje główne krajowe i unijne regulacji prawne w 
zakresie bhp na stanowiskach pracy 

K_W02 

Umiejętności 

1 
Rozpoznaje zagrożenia na stanowisku pracy i 
rozpoznaje czynniki szkodliwe 

kolokwium 

K_U07 

2 
Dostosowuje stanowisko pracy zgodnie z 
wymaganiami ergonomicznymi 

K_U06 

3 
Dostosowuje zbiorowe i indywidualne środki 
ochrony  do występujących zagrożeń w środowisku 
pracy 

K_U06 

4 
Ocenia dobór maszyn i urządzeń ze względu na 
ergonomię stanowiska pracy 

K_U06 



5 
Identyfikuje: zagrożenia w środowisku pracy, 
przepisy oraz zasady dotyczące bhp i ergonomii 
oraz środki ochrony zbiorowej i indywidualnej 

K_U17 

Kompetencje społeczne 

1 
Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej 
i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności 
oraz doradztwo żywieniowe. 

Pisemne 
sprawozdanie 

projektowe 

K_K02 
 

2 
Wykazuje odpowiedzialność za higienę i 
bezpieczeństwo pracy oraz produkcji 

K_K03 
 

3 
Ma świadomość postępu i zmian następujących w 
nauce o technologii żywności i żywieniu człowieka 
oraz potrzeby uczenia się 

K_K05; K_K06 

4 

Wykazuje aktywną postawę i jest kreatywny w  
rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją 
różnych zadań. Weryfikuje przedstawiane 
propozycje i przedstawia własną opinię 

Aktywność w trakcie 
zajęć 

K_K07; K_K10 

 
Treści programowe: 
1. Pojęcia bezpieczeństwa, higieny oraz ergonomii.  
2. Podstawowe cele i zadania bhp oraz ergonomii w kształtowaniu materialnego środowiska pracy.  
3. Krajowe i międzynarodowe regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
4. Pojęcie i elementy środowiska pracy. 
5. Fizjologia pracy. 
6. Rodzaje pracy i obciążenia pracą.  
7. Przestrzeń pracy. Układ przestrzenny stanowiska pracy.  
8. Pole widzenia. Właściwe oświetlenie miejsca pracy. Pozycja przy pracy. Ergonomiczne siedzisko. Ogólne zasady 

ułatwiania pracy.  
9. Drgania mechaniczne na stanowiskach pracy. Narażenie na hałas.  
10. Skutki oddziaływania hałasu i wibracji na człowieka.  
11. Substancje toksyczne i pyły w środowisku pracy.  
12. Środki ochrony osobistej. 
13. Mikroklimat na stanowisku pracy. Pojęcie komfortu termicznego. Środowisko mikroklimatu zimnego, umiarkowanego i 

gorącego.  
14. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Normalizacja i dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i 

higieną pracy.  
15. Analiza i ocena ryzyka zawodowego. Kontrola i ocena działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, 

 wykład problemowy. 
 metody poszukujące: 

 ćwiczeniowo-praktyczne (filmy),  

 dyskusje problemowe, 

 metoda projektu. 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 test sprawdzający (wielokrotnego wyboru) – 10 pytań w tym 2 otwarte, 

 obecność w trakcie zajęć. 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną. Ocena wystawiana jest na podstawie przeprowadzonego przedmiotowego testu końcowego 
obejmującego treści wykładowe. 10 pytań z tego 2 otwarte [zaliczenie – 60% prawidłowych odpowiedzi (ocena dostateczna), 
80% (dobra), 90 do 100% (bardzo dobra)] i zaliczonego pozytywnie sprawozdania z pracy badawczej (praca w parach). 

 
 
 
 
 



 
Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 9 0,4 

Zajęcia praktyczne 0 0 0 0 

Konsultacje 4 0,2 6 0,2 

Godziny kontaktowe 19 0,8 15 0,6 

Przygotowanie do zajęć 4 0,2 5 0,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 4 0,2 5 0,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 8 0,3 10 0,4 

ECTS łącznie  1,1  1,0 

Procent pracy własnej 29,6 40,0 

 

Literatura: 
1. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, pod red. D. Koradeckiej, CIOP Warszawa 2000. 
2. Górska E., Ergonomia – projektowanie, diagnoza, eksperyment, OWPW, Warszawa 2002. 
3. Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1997. 
4. Rączkowski B., BHP w praktyce. Wydanie XII, Wyd. ODDK, Gdańsk 2009; 2010. 
5. Konstytucja RP 
6. Kodeks Pracy 
7. Wybrane ustawy w prawodawstwie krajowym i UE z zakresu Bhp i ergonomii  
 

Uwagi: 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

 
Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne 
Kod 

 przedmiotu: PO-9 

Rok I,II 

Liczba 

Forma zajęć 
Punkty 
ECTS Semestr II,III 

IV - fakultet 
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - 60 - -  - 0 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - - -  - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Grzegorz Fiedorowicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: mgr Przemysław Bomski, mgr Wojciech Stasik 

 
 
 

Cel przedmiotu: 
Zajęcia ruchowe, prowadzone w grupach męskich i żeńskich (z wyłączeniem pływania i jeździectwa) z wykorzystaniem 
sprzętu do ćwiczeń fizycznych, gier sportowych, urządzeń do ćwiczeń siłowych i fitness. Studenci mogą wybierać 
preferowane rodzaje aktywności ruchowych: grupy rozwoju ogólnego, gry sportowe, pływanie i jeździectwo. Fakultet 
wychowania fizycznego – zajęcia ruchowe o charakterze treningu sportowego prowadzone w grupach specjalizacji sportowej 
lub rekreacyjnej. Celem przedmiotu jest wszechstronny i harmonijny rozwój fizyczny, poprawa ogólnej sprawności ruchowej  
i zdrowotności, poprawa motoryczności. Rozbudzenie zainteresowań różnymi rodzajami aktywności ruchowej. 
Wykształcenie umiejętności ruchowych zapewniających aktywne uczestnictwo w kulturze fizycznej, doskonalenie w wybranej 
dziedzinie sportowo-rekreacyjnej, kształtowanie postaw prozdrowotnych, utrwalenie nawyków aktywności rekreacyjnej, 
sportowej 
 i turystycznej. Doskonalenie w wybranej dziedzinie sportowej dziedzinie sportowej lub rekreacyjnej, wyłonienie 
reprezentantów uczelni na zawody sportowe rangi Akademickich Mistrzostw Województwa Lubuskiego, Akademickich 
Mistrzostw Polski. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Brak przeciwwskazań lekarskich. 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Wiedza 

W01 
definiuje pojęcia: kultura fizyczna, rekreacja, gry 
sportowe, rozgrzewka, fitness, streching 

testy sprawdzające 
W02 

definiuje i opisuje zasady, przepisy wybranych gier 
sportowych 

W03 wyjaśnia znaczenia ćwiczeń wprowadzających 

W04 
rozpoznaje formy gier sportowych: uproszczona, 
fragmenty gry, gra szkolna, gra właściwa 

Umiejętności 

U01 
stosuje techniki właściwe dla różnych rodzajów 
aktywności ruchowych 

testy sprawdzające 

U02 
wykorzystuje dostępny sprzęt sportowy zgodnie z 
jego przeznaczeniem 

U03 organizuje zajęcia ruchowe własne  

Kompetencje społeczne 



K01 
podejmuje aktywność ruchową na rzecz 
autorozwoju 

 

K02 inicjuje, przeprowadza zajęcia rekreacji ruchowej  

K03 
sędziuje zawody rangi towarzyskiej – zawody 
uczelniane, osiedlowe 

 

K04 wzrost poziomu sportowego uczestników  

K05 
wyłonienie liderów w poszczególnych dyscyplinach 
sportowo-rekreacyjnych – mistrzostwa uczelni 

 

K06 
wytypowanie reprezentantów uczelni na rozgrywki 
regionalne i ogólnopolskie 

 

 

Treści programowe: 
1. elementy gimnastyki: ćwiczenia zwinności i gibkości, rozciąganie, streching, ćwiczenia wolne i z przyrządami, układy 

gimnastyczne – doskonalenie; 
2. gry sportowe: badminton, tenis, tenis sportowy – nauka i doskonalenie techniki indywidualnej tj. odbicia forhendowe  

i backhandowe, podanie serwisowe, gra szkolna, gra właściwa; prowadzenie zawodów: systemy rozgrywek, 
sędziowanie, turnieje indywidualne i drużynowe – nauka i doskonalenie; 

3. zespołowe gry sportowe: futsal, piłka siatkowa, siatkówka plażowa, koszykówka, streetbasket, unihokej – doskonalenie 
techniki indywidualnej tj. podania i chwyty, odbicia w parach, zrzuty: z biegu, w wyskoku, z miejsca, wolne, karne, stałe 
fragmenty gry, zasady i przepisy gier, fragmenty gry, gra właściwa, sędziowanie – mechanika sędziowania, protokół 
zawodów sportowych – doskonalenie; 

4. gry rekreacyjne: minigolf, boule, ringo, palant, kwadrant – zasady  i przepisy gry, rozgrywki indywidualne i zespołowe – 
nauka i doskonalenie; 

5. fitness: kroki podstawowe, ćwiczenia ruchowe przy muzyce, układy ćwiczeń – doskonalenie; 
6. pływanie: elementy techniki i stylów pływackich, skok startowy, nawroty, sztafety, zasady bezpieczeństwa, podstawy 

ratownictwa wodnego – doskonalenie; 
7. jeździectwo: podstawy kiełznania, przyswojenie pomocy jeździeckich, podstawowe elementy ujeżdżania – 

doskonalenie; 
8. turystyka rowerowa: zasady bezpieczeństwa, technika jazdy, obsługa techniczna roweru, planowanie trasy. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające:  

 omówienie i pokaz 
 metody poszukujące: 

 ćwiczenia ruchowe,  

 gry szkolne,  

 sędziowanie meczów,  

 protokołowanie 
 metoda treningu sportowego:  

 technika indywidualna,  

 taktyka,  

 wytrzymałość ogólna i specjalna 
 metoda startowa:  

 udział w zawodach i turniejach sportowych 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Studenci oceniani są w systemie ciągłym. Podstawowym kryterium oceny jest obecność i aktywność na zajęciach, 
znajomość przepisów wybranych gier sportowych, udział w rozgrywkach uczelnianych. Studenci mający lekarskie 
przeciwwskazania do ćwiczeń fizycznych uczestniczą w zajęciach pełniąc role sędziego, protokolanta, sekretarz rozgrywek, 
pomocnika prowadzącego. Testy umiejętności sportowych, udział w zawodach i turniejach uczelnianych oraz udział  
w rozgrywkach środowiskowych. 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 udział w zajęciach, 

 aktywność na zajęciach 

 sędziowanie i protokołowania meczów i zawodów rozgrywek uczelnianych 

 w przypadku fakultetu wychowania fizycznego – bez zaliczenia, zajęcia dodatkowe 
 

 



 
Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 - - 

Zajęcia praktyczne 60 2,4 - - 

Konsultacje 0 0 - - 

Godziny kontaktowe 60 2,4 - - 

Przygotowanie do zajęć 0 0 - - 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 0 0 - - 

Zaliczenie / egzamin 0 0 - - 

Praca własna 0 0 - - 

ECTS łącznie  0   

Procent pracy własnej - - 

 
 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Karpiński R.: Pływanie. Podstawy, techniki, nauczanie. AWF Katowice, 2003. 
2. Królak A.: Tenis dla dziecin nauczycieli i rodziców. WSiP, Warszawa, 1999. 
3. Grządziel G., Kowalski L.: Siatkówka plażowa w szkole. COS, Warszawa, 2000. 
4. Pruchniewicz W.: Akademia jeździectwa. PZJ Warszawa, 2002. 
5. Kulczycki R.: Tenis stołowy bez tajemnic. Gorzów Wlkp., 2002. 
6. Uzarowicz J, Zdebska H.: Piłka siatkowa- program szkolenia dzieci i młodzieży. Warszawa, 1998. 
7. Trześniowski R.: Zabawy i gry ruchowe. WSip Warszawa, 1995. 
8. Vella M.: Anatomia w treningu siłowym i fitness. Muza S.A. Warszawa, 2007. 
9. Związkowe przepisy sportowe: PZPS, PZKosz, PZPN, PZTS.  
 

Uwagi: 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Matematyka 
Kod 

 przedmiotu: PP-1 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 30 - -  - 5 
Studia 

niestacjonarne 
godzin ogółem 30 30 - -  - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr Jan Szajkowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr Jan Szajkowski  

 

 
Cel przedmiotu: 
Celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia podstawowych zagadnień 
matematycznych wymienionych w zakresie tematycznym przedmiotu właściwych dla studiowanego  kierunku  
studiów – Technologia Żywności i Żywienia Człowieka. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Matematyka w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej. 

 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 

Sposób 
sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

student zna najważniejsze granice ciągów i funkcji 
oraz definiuje pochodną funkcji i potrafi wskazać 
podstawowe przykłady ilustrujące interpretacje 
pochodnej i opisać zastosowania pochodnej  egzamin 

K_W01 

W02 

student potrafi scharakteryzować działania na 
macierzach i na wektorach. 

 

K_W01 

Umiejętności 

U01 

student oblicza elementarne granice ciągów i 
funkcji i bada ciągłość elementarnych funkcji oraz 
wykorzystuje twierdzenia i metody rachunku 
różniczkowego funkcji jednej zmiennej do  
obliczania pochodnej oraz poszukiwania 
ekstremów lokalnych (na elementarnych 
przykładach). 

Kolokwium oraz 
bieżące 

przygotowanie do 
ćwiczeń 

K_U21 

U02 

student potrafi całkować funkcje jednej zmiennej 
przez części i przez podstawienie (w zakresie 
podstawowym) oraz obliczać całki oznaczone (w 
zakresie podstawowym)  

K_U21 



U03 

Student wykonuje elementarne działania na 
macierzach, umie obliczać wyznaczniki i rozwiązać 
proste układy równań liniowych o stałych 
współczynnikach. Student posługuje się pojęciem 
wektora i potrafi wskazać podstawowe 
zastosowania wektorów. 

K_U21 

Kompetencje społeczne 

K01 

student potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje 
w literaturze i w Internecie oraz potrafi współdziałać 
i pracować w grupie. 

Udział w dyskusjach 
prowadzonych w 

trakcie zajęć 
K_K07; K_K08 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Elementy logiki (Zdanie w matematyce, wartość logiczna zdania, funktory zdaniotwórcze. Uwagi o dowodzeniu 

twierdzeń w matematyce. Warunek dostateczny i konieczny. Kwantyfikatory. Zbiory; iloczyn kartezjański. Zasada 
indukcji zupełnej.  

2. Liczby zespolone. Operacje na liczbach zespolonych. Potęgowanie i pierwiastkowanie liczb zespolonych.  
3. Granica ciągu i jej własności (jednoznaczność granicy, zbieżność a ograniczoność, działania na granicach, twierdzenie 

o trzech ciągach, zbieżność ciągu monotonicznego i ograniczonego, liczba e, granica w sensie niewłaściwym, podciąg i 
jego granica) 

4. Granica i ciągłość funkcji f: IR  IR.. Granice jednostronne, nieskończone i w nieskończoności. Granice niektórych 
funkcji elementarnych. Własności funkcji ciągłych na przedziałach. 

5. Określenie i interpretacje pochodnej funkcji f: IR  IR         w punkcie. Różniczkowalność funkcji na zbiorze. Ciągłość a 
różniczkowalność. Podstawowe reguły różniczkowania. Podstawowe twierdzenia w rachunku różniczkowym.  

6. Zastosowania pochodnej funkcji f: IR  IR          do badania monotoniczności funkcji.  Ekstrema lokalne i globalne funkcji. 

Pochodne wyższych rzędów funkcji f: IR  IR          . Wzór Taylora. 
7. Wypukłość, wklęsłość i punkty przegięcia wykresu funkcji. Reguła de L’Hospitala. 
8. Przebieg zmienności funkcji. Określenie i własności całki nieoznaczonej. 
9. Podstawowe metody wyznaczania całek nieoznaczonych (całkowanie przez podstawienie, całkowanie przez części, 

całkowanie elementarnych funkcji wymiernych).  
10. .Całka Riemanna i jej własności. Zastosowania całki Riemanna. 
11. Całki niewłaściwe oraz informacyjnie: równania różniczkowe (przykłady zjawisk prowadzących do równań 

różniczkowych; przykłady wybranych równań różniczkowych zwyczajnych rzędu I (o zmiennych rozdzielonych, 
jednorodne, liniowe) – część materiału, wskazana przez wykładowcę, winna być opanowana przez studenta 
samodzielnie, na podstawie materiałów wskazanych przez wykładowcę).  

12. Macierze i wyznaczniki (macierz i jej własności, działania algebraiczne na macierzach; wyznacznik macierzy i jej 
własności; macierz odwrotna, rząd macierzy). 

13. Układy równań liniowych (tw. Cramera, tw.Kroneckera-Capellego) 
14. Geometria analityczna w R3 (rachunek wektorowy– iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany– zastosowania). 
15. Geometria analityczna w R3 (płaszczyzna i prosta w przestrzeni R3). 
16. Ponadto – materiał do opracowania przez studentów w zespołach, w formie pisemnej, na podstawie materiałów 

wskazanych przez wykładowcę :  

 Funkcja dwóch zmiennych i jej ekstremum (pochodne cząstkowe I rzędu , formalne prawa różniczkowania,  
pochodna kierunkowa, pochodne  cząstkowe wyższych rzędów i wzór Taylora, ekstrema lokalne i  globalne) 

 Całki podwójne. (Określenie  całki podwójnej Riemanna; całki iterowane i wzór Fubiniego, całki w obszarach 
normalnych w R2 ,  twierdzenie o zamianie zmiennych, zastosowanie całek podwójnych) 

Ćwiczenia: 
1. Moduł liczby rzeczywistej. Zbiory ograniczone i nieograniczone, kresy zbiorów, otoczenie i sąsiedztwo punktu). Funkcje 

(przegląd ważniejszych własności funkcji: dziedzina i zbiór wartości funkcji, funkcje ograniczone i nieograniczone, 
funkcja złożona, obcięcie, sklejenie, rozszerzenie funkcji, funkcje różnowartościowe i typu „na”, funkcja odwrotna. 
Funkcje monotoniczne, parzyste i nieparzyste, okresowe.  

2. Przegląd funkcji elementarnych. (Informacyjnie:  wielomiany i funkcje wymierne, funkcje potęgowe, funkcje wykładnicze 
i logarytmiczne, funkcje trygonometryczne – część materiału, wskazana przez wykładowcę, winna być opanowana 
przez studenta samodzielnie, na podstawie materiałów wskazanych przez wykładowcę).  

3. Rozwiązywanie równań i nierówności z wykorzystaniem własności funkcji.  
4. Obliczanie elementarnych granic ciągów z wykorzystaniem działań na granicach, twierdzenia o trzech ciągach oraz 

związanych z liczbą e. Obliczanie granic w sensie niewłaściwym, uzasadnianie na prostych przykładach, że ciąg nie 
posiada granicy. 



5. Obliczanie granic podstawowych funkcji f: IR  IR.. Obliczanie elementarnych granic jednostronnych, nieskończonych  i 

w nieskończoności. Badanie ciągłości funkcji f: IR  IR. w punkcie i na zbiorze. Wykorzystanie własności  funkcji ciągłych 
do uzasadniania istnienia pierwiastków. Określenie funkcji cyklometrycznych. 

6. Obliczanie pochodnych elementarnych funkcji f: IR  IR          z wykorzystaniem  podstawowych reguł różniczkowania. 

7. Badanie monotoniczności podstawowych  funkcji f: IR  IR         . Zastosowanie rachunku różniczkowego do obliczania 
ekstremów lokalnych i globalnych elementarnych funkcji.  

8. Obliczanie pochodnych wyższych rzędów funkcji f: IR  IR.. Przykłady zastosowania wzoru Taylora.  Zastosowanie 
rachunku różniczkowego do badania wypukłości, wklęsłości i punktów przegięcia wykresu funkcji.  

9. Zastosowanie reguły de L’Hospitala do obliczania podstawowych granic.  Badanie przebiegu zmienności funkcji. 
10. Wyznaczanie całek nieoznaczonych (całkowanie przez podstawienie, całkowanie przez części, całkowanie 

elementarnych funkcji wymiernych).  
11. Całkowanie elementarnych funkcji wymiernych. Obliczanie całek oznaczonych.   
12. Zastosowania całki Riemanna. Obliczanie całek niewłaściwych. Rozwiązywanie wybranych równań różniczkowych o 

zmiennych rozdzielonych i  liniowych.   
13. Działania algebraiczne na macierzach. Obliczanie wyznaczników. Wyznaczanie macierzy odwrotnej. Rozwiązywanie 

układów równań liniowych z wykorzystaniem twierdzenia Cramera i  twierdzenia Kroneckera-Capellego.  
14. Zastosowania rachunku wektorowego do badania równoległości i prostopadłości wektorów, obliczania kątów między 

wektorami oraz do badania liniowej niezależności wektorów. obliczanie iloczynów wektorów. 
15. Geometria analityczna w R3 .( Obliczanie Iloczynów wektorów. Zastosowania iloczynu wektorowego i mieszanego do 

obliczania pola trójkąta i równoległoboku. Płaszczyzna i prosta w przestrzeni R3). 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykład informacyjny;  

 wykład konwersatoryjny;   

 wykład problemowy. 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczenia – rozwiązywanie typowych zadań ilustrujących tematykę przedmiotu,  

 ćwiczenia na zastosowanie teorii, rozwiązywanie zadań problemowych.  
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 egzamin pisemny i  ustny 

 trzy kolokwia w trakcie semestru 
 

Sposób zaliczenia: 
 Trzy kolokwia z zadaniami o zróżnicowanym stopniu trudności, pozwalającymi na sprawdzenie, czy student 

osiągnął efekty kształcenia w stopniu minimalnym. 

 Egzamin pisemny i ustny. 
Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i oceny z egzaminu.  
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.   
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z egzaminu. 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 60 2,4 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 30 1,2 

Konsultacje 20 0,8 20 0,8 

Godziny kontaktowe 80 3,2 80 3,2 

Przygotowanie do zajęć 22 0,9 22 0,9 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 20 0,8 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 44 1,8 44 1,8 

ECTS łącznie  5,0  5,0 

Procent pracy własnej 35,5 35,5 



  

Literatura:                
Literatura podstawowa: 
1.R.Leitner, Zarys matematyki wyższej (cz.I i II), WNT, W-wa, 2001 
2.R.Leitner, W.Matuszewski, Z.Rojek, Zadania z matematyki wyższej  (cz.I i II), WNT, W-wa, 2009 
3.W.Krysicki, L.Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach (cz.I i II),  PWN, W-wa, 2011 

Literatura uzupełniająca: 

1.D.A.McQarrie, Matematyka dla przyrodników i inżynierów, t.1-2, PWN, Warszawa, 2005 

 
Uwagi: 
 

 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka  
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Statystyka 
Kod 

 przedmiotu: PP-2 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 6 9 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab.  Zygmunt Gil 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Prof. dr hab.  Zygmunt Gil 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Metody zbierania, opracowywania i analizy danych statystycznych, stosowanie różnorodnych technik statystycznych w celu 
podejmowania trafnych decyzji. 
 

Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest poznanie metod oceny statystycznej danych liczbowych, ich graficznej prezentacji 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowe wiadomości z matematyki i informatyki 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Student definiuje podstawowe wskaźniki 
statystyczne 

wejściówka K_W01 

W02 Klasyfikuje testy statystyczne; kolokwium K_W01 

W03 
Oszacowuje parametry populacji 
 

wejściówka, 
raport z badań 

K_W01 

Umiejętności 

U01 

Prezentuje dane liczbowe w formie wykresów i 

tabel kolokwium K_U12 

U02 
Wybiera właściwe metody statystyczne 

kolokwium K_U21 

U03 
Buduje model doświadczenia kolokwium 

zaliczeniowe 
K_U21 

Kompetencje społeczne 

K01 
Student rozróżnia procedury statystyczne 

 
kolokwium 

K_K07 
 

K02 
Dopasowuje testy statystyczne do modeli 
doświadczalnych  

kolokwium 
zaliczeniowe 

K_K07 
K_K08 

 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Istota i przedmiot statystyki. Prezentacja danych statystycznych.  



2. Podstawowe statystyki (charakterystyki liczbowe) 
3. Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa. Zmienne losowe i ich rozkłady 
4. Estymacja punktowa i przedziałowa podstawowych parametrów  rozkładu cechy 
5. Weryfikacja hipotez statystycznych. Testy statystyczne.  
6. Elementy doświadczalnictwa. Planowanie doświadczeń technologicznych 
7. Analiza wariancji: klasyfikacja jednokierunkowa i dwukierunkowa 
8. Badanie związków między dwiema zmiennymi. Analiza korelacji i regresji 

Ćwiczenia: 
1. Budowa szeregów rozdzielczych i wykresów statystycznych. 
2. Wyznaczanie charakterystyk opisowych próby . 
3. Sprawdzanie normalności rozkładu zmiennej losowej  
4. Przedziały ufności dla średniej  
5. Porównanie średnich i wariancji w dwóch populacjach 
6. Testowanie hipotezy o równości średnich w wielu populacjach. 
7. Analiza zależności dwóch zmiennych ilościowych .  
8. Zaliczenie ćwiczeń. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody  podające: 

 Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 ćwiczenia rachunkowe 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Do sposobów sprawdzania efektów kształcenia zalicza się:  

 sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych i projektowych 

 testy wielokrotnego wyboru 
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń i wykładów są pozytywne oceny ze sprawdzianów cząstkowych (około 3. w semestrze); 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena końcowa jest wynikiem sumy: (wynik oceny z wykładów X wsp. 0,6 + ocena z ćwiczeń x wsp. 0,4). 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 15 0,6 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 10 0,4 15 0,6 

Godziny kontaktowe 40 1,6 30 1,1 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 10 0,4 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 4 0,2 10 0,4 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 10 0,4 20 0,8 

ECTS łącznie  2,0  2,0 

Procent pracy własnej 20,0 40,0 

 

Literatura: 
1. Starzyńska Wacława. Statystyka praktyczna. PWN Warszawa 2002 
2. Kukuła Karol, Elementy statystyki w zadaniach, PWN, W-WA, 2003 
 

Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

PWSZ w Sulechowie 



Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienia Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Fizyka 
Kod 

 przedmiotu: PP-3 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty  
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 30 - -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 15 30 - -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Stefan Jerzyniak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr Stefan Jerzyniak 

 

Cel przedmiotu: 
Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych związanych z fizyką w 
technologii żywności i żywienia człowieka. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie matematyki i fizyki. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Ma ogólną wiedzę z fizyki dostosowaną do nauk o 
żywności 

Część pisemna 
egzaminu 

K_W01 

W02 
Definiuje podstawowe pojęcia i związki w fizyce 
dotyczące zjawisk ruchu, drgań i fal oraz własności 
sprężystych ciał.  Kolokwium, część 

pisemna egzaminu 

K_W01 

W03  
Opisuje i stosuje prawa fizyczne dotyczące 
termodynamiki, hydromechaniki oraz 
elektromagnetyzmu 

K_W01 

W04 
Opisuje podstawowe zjawiska dotyczące światła i 
wykorzystania światła w mikroskopii, polarymetrii i 
spektroskopii. 

Część pisemna 
egzaminu 

K_W01 

Umiejętności 

U01 
Wykorzystuje i posługuje się w praktyce wiedzą w 
zakresie fizyki Aktywność na 

ćwiczeniach, część 
ustna egzaminu 

K_U21 

U02 
Pisze i analizuje relacje pomiędzy wielkościami 
fizycznymi 

K_U21 

U03 Omawia rolę czynników w zjawiskach fizycznych  K_U21 

Kompetencje społeczne 

K04 
Jest kreatywny w przekazywaniu posiadanych 
umiejętności i wiedzy 

Część ustna 
egzaminu 

K_K10 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Zjawisko ruchu, rodzaje ruchów i wielkości je opisujące, przykłady ruchu postępowego i obrotowego.  
2. Drgania i fale mechaniczne.  
3. Elementy teorii sprężystości i reologii.  
4. Fizyka fazy gazowej oraz faz skondensowanych. Podstawy hydromechaniki.  



5. Kalorymetria. Elementy termodynamiki, termodynamika przejść fazowych.  
6. Pole elektryczne i magnetyczne, podstawy elektrodynamiki, elementy teorii pasmowej przewodnictwa elektrycznego.  
7. Światło, elementy optyki falowej i kwantowej.  
8. Podstawy mikroskopii i polarymetrii. Absorpcja i fluorescencja. Podstawy spektroskopii.  
9. Elementy fizyki jądrowej. 

Ćwiczenia: 
1. Rozwiązywanie zadań i przykładów dotyczących ruchów i wielkości je opisujące 
2. Omówienie i analiza rodzajów drgań i fal oraz przykładów ośrodków sprężystych. 
3. Stosowanie praw fizycznych i różnych zależności w termodynamice 
4. Wykorzystanie w rozwiązywaniu zadań  praw fizycznych i znanych zależności dotyczących pola elektrycznego i 

magnetyzmu. 
5. Rozwiązywanie zadań rachunkowych dotyczących światła, optyki falowej i kwantowej.   
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykład informacyjny, 

 wykład problemowy, 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczenia rachunkowe 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 egzamin: część pisemna i część ustna, 

 ćwiczenia rachunkowe: aktywność na ćwiczeniach i kolokwium.  
 

Sposób zaliczenia: 
 egzamin (warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń rachunkowych). 

 Ćwiczenia rachunkowe (warunkiem zaliczenia jest aktywność na zajęciach i pozytywna ocena z kolokwium) 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 45 1,8 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 30 1,2 

Konsultacje 15 0,6 15 0,6 

Godziny kontaktowe 75 3,0 60 2,4 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 18 0,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 12 0,5 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 24 1 40 1,6 

ECTS łącznie  4,0  4,0 

Procent pracy własnej 24,2 40,0 

Literatura: 
Podstawowa: 
1. R. Resnick, D. Halliday, J. Walker, Podstawy fizyki, t. 1-5,  PWN W-wa, 2003 
2. J. Orear, Fizyka t.1-2  WNT W-wa 2004  
3. C. Bobrowski, Fizyka krótki kurs dla inżynierów, WNT W-wa, 2005 

Uzupełniająca: 
1.  R.P. Feynman, Wykłady z fizyki, t.1-3, PWN W-wa 2007. 
2.  E. Boeker, R. Van Grondelle, Fizyka Środowiska,  PWN W-wa 2002 
3.  R. Resnick, D. Halliday, Fizyka t.1 i 2,  PWN, W-wa, 1997 

 

Uwagi: 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia żywności i żywienie człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Chemia I 
Kod 

 przedmiotu: PP-4 

Rok I 

Liczba 

Forma zajęć 
Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 30 -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 15 - 30 -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr Anna Romankiewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr Anna Romankiewicz, mgr Katarzyna Jaruta  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przekazanie studentom wiadomości z zakresu podstaw chemii ogólnej i nieorganicznej. Zapoznanie studentów z 

podstawowym sprzętem laboratoryjnym i pracą w laboratorium. Kształtowanie umiejętności wykonywania obliczeń 

chemicznych, pisania równań reakcji, nazewnictwa związków  nieorganicznych, samodzielnej pracy laboratoryjnej, 

opracowywania wyników i wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń. 

Cel przedmiotu: 
Opanowanie podstawowej wiedzy chemicznej i technik laboratoryjnych potrzebnych w toku dalszego studiowania 
przedmiotów pokrewnych z chemią.  
Opanowanie opisywania właściwości pierwiastków chemicznych, pisania równań reakcji chemicznych, nazewnictwa i 
właściwości związków nieorganicznych, wykonywania podstawowych obliczeń chemicznych, teorii wiązań chemicznych, 
opanowania podstawowych technik laboratoryjnych, wykonywania podstawowych analiz chemicznych. 

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawy chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej, matematyka, podstawy obliczeń chemicznych. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
definiuje podstawowe pojęcia chemiczne wejściówka, 

kolokwium 
K_W01 

W02 klasyfikuje związki nieorganiczne kolokwium K_W01 

W03 
wymienia i opisuje czynniki wpływające na 
szybkość reakcji chemicznej 

wejściówka, 
kolokwium 

K_W01 

W04 definiuje twardość wody i jej rodzaje wejściówka K_W01 

W05 
rozróżnia podstawowe rodzaje wiązań w 
cząsteczkach 

kolokwium K_W01 

W06 
wyjaśnia związek między budową atomu a jego 
położeniem w  układzie okresowym pierwiastków 
chemicznych 

wejściówka, 
kolokwium 

K_W01 

W07 
opisuje budowę i właściwości związków 
nieorganicznych 

K_W01 

W08 opisuje właściwości gazów, cieczy i ciał stałych 
kolokwium 

K_W01 

W09 
definiuje podstawowe pojęcia i prawa 
termodynamiczne 

K_W01 

W10 definiuje i wyjaśnia procesy utleniania i redukcji wejściówka, K_W01 



kolokwium 

W11 opisuje właściwości koloidów 

kolokwium 

K_W01 

W12 wyjaśnia zjawisko osmozy K_W01 

W13 
wymienia i opisuje wpływ różnych czynników  na 
położenie stanu równowagi reakcji chemicznej 

K_W01 

Umiejętności 
U01 pisze i bilansuje równania reakcji wejściówka, 

kolokwium 
 

K_U21 

U02 
nazywa związki nieorganiczne 

K_U21 

U03 
określa typ powstającego wiązania między dwoma 
pierwiastkami 

kolokwium K_U21 

U04 
posługuje się podstawowym sprzętem 
laboratoryjnym, sporządza roztwory o zadanym 
stężeniu 

wejściówka, 
wykonane 

oznaczenia 

K_U03, K_U06, 
K_U24 

U05 
wykonuje obliczenia chemiczne w zakresie 
stężenia molowego i procentowego 

wejściówka, 
kolokwium 

 

K_U21 

U06 
wykonuje obliczenia stechiometryczne 

K_U21 

U07 
oznacza pH kwasów, zasad, soli i roztworów 
buforowych 

wejściówka, 
wykonanie 

oznaczenia, raport z 
oznaczenia 

 

K_U03, K_U06, 
K_U24 

U08 sporządza roztwory mianowane 

U09 wykonuje  miareczkowania alkacymetryczne 

U10 identyfikuje kationy w mieszaninie 

U11 
analizuje i porównuje  wpływ jonów znajdujących 
się w roztworze na wytrącanie się soli trudno 
rozpuszczalnej 

U12 
analizuje wpływ różnych czynników  na szybkość 
reakcji chemicznej  

U13 
zna i korzysta z prawa Lamberta-Beera do 
oznaczeń spektrofotometrycznych  

Kompetencje społeczne 

K01 
ma świadomość niebezpieczeństw znajdujących 
się na pracowni chemicznej 

wykonanie 
oznaczenia 

K_K06, K_K07, 
K_K08, K_K10 

K02 
posiada umiejętność pracy w zespole przy 
przygotowywaniu i wykonywaniu oznaczeń 
chemicznych 

wykonanie 
oznaczenia, raport  

z oznaczenia 

K_K06, K_K07, 
K_K08, K_K10 

 

Treści programowe: 
Tematyka wykładów: 
Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Jednostki masy atomowej, cząstec zkowej. Budowa atomu – struktura 
elektronowa i układ okresowy pierwiastków. Klasyfikacja związków nieorganicznych. Teoria kwasów i zasad. 
Elektrolity słabe i mocne. Hydroliza. Wiązania chemiczne. Typy reakcji  chemicznych. Budowa i stany 
skupienia materii. Właściwości fazy gazowej. Ciecze i roztwory. Rodzaje roztworów. Rozpuszczalność. 
Przemiany i równowagi fazowe. Osmoza Fizykochemia ciała stałego. Elementy termodynamiki. Kinetyka i 
równowaga chemiczna. Zjawiska powierzchniowe. Układy koloidalne. Procesy u tleniania i redukcji. Elementy 
elektrochemii.  

Tematyka laboratoriów: 
Zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym. Techniki laboratoryjne. Obliczenia rachunkowe – Podstawowe 
pojęcia. Budowa atomu. Mol. Stechiometria wzorów chemicznych. Skład ilościowy związku chemicznego. Ustalanie wzoru 
chemicznego na podstawie składu ilościowego. Obliczenia chemiczne – Stężenia roztworów: procentowe, molowe, 
normalne. Przeliczanie stężeń roztworów. Mieszanie roztworów o różnych stężeniach. Układanie równań reakcji 
chemicznych. Reakcje utleniania i redukcji. Obliczenia oparte na równaniach reakcji chemicznych. Analiza jakościowa. 
Oznaczanie kationów i anionów. Kinetyka chemiczna. Badanie wpływu  temperatury i stężenia reagentów na szybkość 
reakcji chemicznych. Sporządzanie mianowanych roztworów kwasów i zasad. Roztwory buforowe. Kolorymetryczny pomiar 
pH roztworów buforowych. Analiza miareczkowa. Alkacymetryczne oznaczanie zasadowości wody. Oznaczanie twardości 
wody metodą kompleksometryczną – wersenianową. Analiza ilościowa (instrumentalna). Absorpcjometria. Oznaczanie 
zawartości żelaza metodą spektrofotometryczną - kolorymetryczną.  

 



Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające:   

 wykład informacyjny,  

 wykład problemowy z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 Metody poszukujące:  

 ćwiczenia laboratoryjne i rachunkowe,  

 doświadczenia,  

 obserwacja, pomiar 
 Metody eksponujące:  

 pokaz 

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Laboratorium – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego z ćwiczeń rachunkowych 

oraz pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych - należy wykazać się znajomością materiału dotyczącego 

danego ćwiczenia praktycznego, prawidłowo wykonać wszystkie ćwiczenia laboratoryjne, zdać sprawozdanie z przebiegu 

danego doświadczenia i opracować raport z wynikami z każdego ćwiczenia praktycznego. 

Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego. Warunkiem 

koniecznym podejścia do kolokwium zaliczeniowego jest uzyskanie zaliczenia z laboratorium.  

Sposób zaliczenia: 
Kolokwium zaliczeniowe. Na ocenę dostateczną student musi uzyskać 60% możliwych do uzyskania punktów, i 
odpowiednio: na ocenę dobrą 75%, na ocenę bardzo dobrą 90%. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną: 50% 
oceny z laboratorium  i 50% oceny z kolokwium zaliczeniowego. 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 45 1,8 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 30 1,2 

Konsultacje 20 0,8 20 0,8 

Godziny kontaktowe 65 2,6 65 2,6 

Przygotowanie do zajęć 20 0,8 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 14 0,6 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 34 1,4 35 1,4 

ECTS łącznie  4,0  4,0 

Procent pracy własnej 34,3 35,0 

 

Literatura: 
1. Pajdowski L.: Chemia ogólna. PWN Warszawa 1998.                 

2. Bielański A.: Podstawy chemii nieorganicznej. Tom 1-3 PWN Warszawa 1994 
3. Minczewski J., Marczenko Z.: Chemia analityczna t.1 i 2. PWN Warszawa 2001. 

4. Pazdro K.M.: Chemia dla kandydatów na wyższe uczelnie. Oficyna Edukacyjna 1993. 
5. Pauling L., Pauling P.: Chemia. PWN Warszawa 1998. 

6. Pigoń K., Ruziewicz Z., Chemia fizyczna.  Warszawa PWN 2005. 

7. Lipiec T., Szmal Z.S.: Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej.  

 

Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Chemia II 
Kod 

 przedmiotu: PP-5 

Rok I 

Liczba 

Forma zajęć 
Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 30 -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 15 - 30 -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr Anna Romankiewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr Anna Romankiewicz mgr Katarzyna Jaruta,  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przekazanie studentom wiadomości z zakresu podstaw chemii organicznej. Kształtowanie umiejętności wykonywania 

obliczeń chemicznych, pisania równań reakcji związków organicznych, nazewnictwa związków  organicznych, samodzielnej 

pracy laboratoryjnej, opracowywania wyników i wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń. 

Cel przedmiotu: 
Opanowanie podstawowej wiedzy chemicznej i technik laboratoryjnych potrzebnych w toku dalszego studiowania 
przedmiotów pokrewnych z chemią.  
Opanowanie opisywania właściwości związków organicznych, pisania równań reakcji chemicznych związków organicznych, 
wykonywania podstawowych obliczeń chemicznych, rozumienia struktury  
i zachowania podstawowych grup związków organicznych, przeprowadzania prostych syntez związków organicznych, 
opanowania podstawowych technik analitycznych. 

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawy chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej, matematyka, podstawy obliczeń chemicznych. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
definiuje podstawowe pojęcia chemiczne z zakresu 
chemii organicznej 

wejściówka, 
kolokwium, egzamin 

K_W01 

W02 klasyfikuje związki organiczne K_W01 

W03 
wyjaśnia zjawisko izomerii geometrycznej i 
optycznej 

K_W01 

W04 opisuje budowę i właściwości węglowodorów K_W01 

W05 opisuje budowę i właściwości alkoholi, K_W01 

W06 
opisuje budowę i właściwości kwasów 
karboksylowych 

K_W01 

W07 opisuje budowę i właściwości aldehydów i ketonów K_W01 

W08 opisuje budowę i właściwości estrów i eterów K_W01 

W09 opisuje budowę związków zawierających azot K_W01 

W10 
zna metody ustalania struktury związków 
organicznych 

 egzamin K_W01 

W11 
rozróżnia podstawowe rodzaje reakcji związków 
organicznych 

kolokwium, egzamin K_W01 



Umiejętności 

U01 
pisze i bilansuje równania reakcji związków 
organicznych 

wejściówka, 
kolokwium, egzamin 

K_U21 

U02 
nazywa związki organiczne wejściówka, 

kolokwium, egzamin 
K_U21 

U03 
posługuje się podstawowym sprzętem 
laboratoryjnym 

wykonanie 
oznaczenia 

K_U03, K_U06 

U04 
wykonuje obliczenia stechiometryczne wejściówka, 

kolokwium, egzamin 
K_U21 

U05 
identyfikuje podstawowe grupy związków 
organicznych 

wykonanie 
oznaczenia, raport z 

oznaczenia 

K_U03, K_U06, 
K_U24  

U06 
stosuje techniki chromatograficzne do rozdzielania 
mieszanin 

wejściówka, 
wykonanie 

oznaczenia, raport z 
oznaczenia 

K_U03, K_U06, 
K_U24 

U07 przeprowadza proces destylacji  K_U03, K_U06 

U08 
oznacza temperaturę wrzenia cieczy K_U03, K_U06, 

K_U24 

U09 
przeprowadza  syntezę wybranych związków 
organicznych 

K_U03, K_U06, 
K_U24 

U10 
stosuje różne metody oczyszczania związków 
organicznych  

K_U03, K_U06 

U11 określa wydajność przeprowadzanych reakcji raport z oznaczenia K_U21, K_U24 

Kompetencje społeczne 

K01 
ma świadomość niebezpieczeństw znajdujących 
się na pracowni chemicznej 

wykonanie 
oznaczenia  

 
K_K06, K_K07 

K02 
posiada umiejętność pracy w zespole przy 
przygotowywaniu i wykonywaniu oznaczeń 
chemicznych 

wykonanie 
oznaczenia, raport  

z oznaczenia 
K_K08, K_K10 

K03 
samodzielnie opracowuje wyniki przeprowadzonych 
badań i doświadczeń chemicznych, wyciąga 
wnioski z uzyskanych wyników 

raport  
z oznaczenia 

K_K06, K_K07 

 

Treści programowe: 
Tematyka wykładów: 
Wprowadzenie do chemii organicznej. Budowa związków organicznych – teoria strukturalna. Typy wiązań występujące w 
związkach organicznych. Podział węglowodorów. Szereg homologiczny alkanów. Alkany: nazewnictwo, właściwości 
fizyczne, reakcje otrzymywania, właściwości chemiczne – reakcje alkanów. Izomeria geometryczna i optyczna. 
Charakterystyka szeregu homologicznego alkenów. Reakcje otrzymywania. Omówienie właściwości chemicznych alkenów. 
Reakcje charakterystyczne i ich mechanizmy. Charakterystyka alkinów. Charakterystyka związków aromatycznych. 
Podstawowe reakcje i ich mechanizmy. Alkohole- budowa cząsteczek, izomeria, właściwości fizyczne i chemiczne, metody 
otrzymywania, występowanie w przyrodzie, zastosowanie. Kwasy karboksylowe – struktura, nazewnictwo, właściwości 
fizyczne, metody otrzymywania i zastosowania. Reakcje chemiczne. Struktura i nazewnictwo aldehydów i ketonów. 
Właściwości fizyczne, otrzymywanie i zastosowanie. Właściwości chemiczne. Ogólna charakterystyka estrów i eterów. 
Omówienie związków zawierających azot: aminy i amidy. Związki wielofunkcyjne: hydroksykwasy. Metody ustalania budowy 
związków organicznych. Analiza instrumentalna. 

Tematyka laboratoriów: 
Izomeria organicznych związków alifatycznych. Nazewnictwo. Ustalanie wzorów związków organicznych na podstawie 
składu procentowego i równań reakcji chemicznych. Obliczenia rachunkowe. Obliczenia oparte na równaniach reakcji 
chemicznych – obliczenia stechiometryczne. Układanie równań reakcji otrzymywania związków organicznych. 
Wyodrębnianie produktów naturalnych – ekstrakcja chlorofili. Rozdział chlorofili na kolumnie chromatograficznej. Ocena 
czystości wyizolowanych barwników przy pomocy chromatografii cienkowarstwowej. Klasyfikacja związków organicznych na 
podstawie ich rozpuszczalności. Identyfikacja podstawowych klas związków organicznych i grup charakterystycznych 
metodami chemicznymi. Ekstrakcja i oczyszczanie kofeiny. Izolacja cholesterolu z żółtka jaja – próby na obecność 
cholesterolu. Destylacja. Wyznaczanie temperatury wrzenia jednorodnej cieczy organicznej. Destylacja mieszaniny 
jednorodnej. Otrzymywanie estrów kwasu octowego. Synteza kwasu acetosalicylowego (aspiryny). Oznaczanie temperatury 
topnienia. Otrzymywanie, oczyszczanie jodoformu. Oznaczanie temperatury topnienia jodoformu – wydajność procesu 
otrzymywania jodoformu. 

 



Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające:   

- wykład informacyjny,  
- wykład problemowy z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 Metody poszukujące:  
- ćwiczenia laboratoryjne i rachunkowe,  
- doświadczenia,  
- obserwacja, pomiar 

 Metody eksponujące:  
- pokaz 

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Laboratorium – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego z ćwiczeń rachunkowych 

oraz pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych - należy wykazać się znajomością materiału dotyczącego 

danego ćwiczenia praktycznego, prawidłowo wykonać wszystkie ćwiczenia laboratoryjne, zdać sprawozdanie z przebiegu 

danego doświadczenia i opracować raport z wynikami z każdego ćwiczenia praktycznego. 

Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego egzaminu. Warunkiem koniecznym podejścia 

do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z laboratorium.  

Sposób zaliczenia: 
Egzamin. Na ocenę dostateczną student musi uzyskać 60% możliwych do uzyskania punktów, i odpowiednio: na ocenę 
dobrą 75%, na ocenę bardzo dobrą 90%. Ocena końcowa jest średnią ważoną: 30% oceny z laboratorium  i 70% oceny z 
egzaminu. 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 45 1,8 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 30 1,2 

Konsultacje 20 0,8 18 0,7 

Godziny kontaktowe 65 2,6 63 2,5 

Przygotowanie do zajęć 20 0,8 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 14 0,6 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 36 1,4 37 1,5 

ECTS łącznie  4,0  4,0 

Procent pracy własnej 35,6 37,0 

 

Literatura: 
1. Mastalerz P.: Podręcznik chemii organicznej. Wrocław, Wydawnictwo Chemiczne 1997.      
2. Kupryszewski G.: Wstęp do chemii organicznej. PWN 1988. 

3. Morrison R., Boyd R.: Chemia organiczna. PWN Warszawa 1998. 

4. McMurry J.: Chemia organiczna. PWN Warszawa 2003. 

 

Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

 

 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Biochemia 
Kod 

 przedmiotu: PP-6 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 30 -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 30 - 30 -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Agnieszka Maj 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Agnieszka Maj, mgr Katarzyna Jaruta 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot zapoznaje studenta z przebiegiem przemian metabolicznych zachodzących w organizmie człowieka 
oraz w produktach spożywczych i materiałach, będących surowcami dla przemysłu spożywczego. 
 

Cel przedmiotu: 
Umiejętności i kompetencje w zakresie: znajomości przebiegu, bilansu energetycznego i chemicznego oraz skutków 
przemian zachodzących w organizmach żywych oraz umiejętność badania ilościowego i jakościowego związków pośrednich 
i produktów tych przemian. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Student spełnia kryteria, będące efektami kształcenia chemii, chemii organicznej, matematyki, fizyki i statystyki co najmniej w 
stopniu dostatecznym. 

 
Efekty kształcenia: 

Lp. Efekty kształcenia: 

Sposób 
sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 
1. Ma ogólną wiedzę z zakresu chemii, biochemii, mikrobiologii, 

matematyki, fizyki oraz nauk pokrewnych, dostosowaną do nauk 
o żywności 

Sprawdziany w 
trakcie semestru, 
egzamin: część 
pisemna, część 
ustna 
Prezentacje 
wyników i raporty 
na zajęciach 
laboratoryjnych 
i projektowych 

K_W01 

2. Wykazuje znajomość przemian fizyko-chemicznych i 
biochemicznych zachodzących podczas przetwarzania, 
utrwalania i przechowywania w surowcach i produktach 
żywnościowych 

K _W09 

Umiejętności 
1. Analizuje zjawiska fizyko-chemiczne i biologiczne zachodzące w 

procesach wytwarzania i przechowywania żywności 
Sprawdziany w 
trakcie semestru, 
egzamin: część 
pisemna, część 
ustna 
Prezentacje 
wyników i raporty 

K_U02 

2. Posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i 
aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną  przy produkcji i 
analizie żywności 

K_U03 

3. Projektuje i wykonuje proste zadania badawcze pod opieką 
specjalisty 

K_U06 



4. Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych 
dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu technologii i 
żywienia człowieka 

na zajęciach 
laboratoryjnych 
i projektowych 
 

K_U13 

5. Prawidłowo zbiera i przedstawia wyniki badań K_U24 

Kompetencje społeczne 
1. Ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie 

i doskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu 
Sprawdziany w 
trakcie semestru, 
ocena 
zaangażowania w 
pracę 

K_K06 

2. Wykazuje aktywną postawę w  rozwiązywaniu problemów 
związanych z realizacją różnych zadań. Weryfikuje 
przedstawiane propozycje i przedstawia własną opinię 

K_K07 

3. Pracuje indywidualnie i zespołowo, jest świadomy 
odpowiedzialności za wspólnie realizowane działania 

K_K08 

4. Jest kreatywny w przekazywaniu posiadanych umiejętności i 
wiedzy 

K_K10 

 
Treści programowe: 
Wykłady:  
1. Budowa komórki roślinnej i zwierzęcej. Lokalizacja w komórce procesów syntezy i rozkładu metabolitów i funkcje 

organelli. Integracja przemian w komórce. Molekularne podstawy procesów życiowych.  
2. Funkcje biologiczne peptydów i białek.  
3. Enzymy i ich klasyfikacja. Jednostki aktywności enzymów. Mechanizm katalizy enzymatycznej.  
4. Kinetyka reakcji enzymatycznych. Specyficzność działania enzymów. Regulacja działania enzymów.  
5. Koenzymy i witaminy. Hormony i ich funkcje biologiczne.  
6. Kod genetyczny. Przekazywanie informacji genetycznej.  
7. Biosynteza białek.  

Ćwiczenia: 
1. Metabolizm aminokwasów.  
2. Metabolizm białek.  
3. Metabolizm węglowodanów.  
4. Utlenianie biologiczne.  
5. Metabolizm lipidów.  
6. Regulacja przemian metabolicznych.  
7. Mechanizm fotosyntezy. 
 

Metody / techniki dydaktyczne:  
 Metody podające: 

 Wykład konwersatoryjny  

 Metody poszukujące: 

 Laboratorium (eksperyment, studium przypadku) 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Sposób 

sprawdzenia 
Ocena  

brak zaliczenia Dostateczny dobry bardzo dobry 
Sprawdziany w 
trakcie semestru, 
egzamin: część 
pisemna, 
część ustna 

Student nie opanował 
materiału teoretycznego 
przedstawionego na 
wykładach 
i seminariach 

Student opanował wybrane 
zagadnienia z materiału 
teoretycznego 
przedstawionego na 
wykładach i seminariach 

Student opanował 
zagadnienia z materiału 
teoretycznego 
przedstawionego na 
wykładach i seminariach 

Student opanował zagadnienia z materiału 
teoretycznego przedstawionego na wykładach i 
seminariach, zna zagadnienia wykraczające poza 
materiał teoretyczny przedstawiony na wykładach i 
seminariach 

Prezentacje 
wyników i raporty 
na zajęciach 
laboratoryjnych 
i projektowych 

Student nie interpretuje 
wyników badań 

Student wymienia wyniki 
badań 

Student wymienia wyniki 
badań i formułuje wnioski 
z przeprowadzonych badań 

Student opisuje przebieg badań, raportuje i 
wyjaśnia wyniki, formułuje wnioski 
z przeprowadzonych badań  

Sprawdziany w 
trakcie semestru 

Student biernie 
uczestniczy 
w dyskusjach  

Student referuje wyniki 
badań swojego zespołu 

Student referuje wyniki 
badań swojego zespołu, 
sporadycznie aktywnie 
uczestniczy w dyskusjach 

Student referuje wyniki badań swojego zespołu, 
aktywnie uczestniczy w dyskusjach, przedstawia 
własne propozycje interpretacji uzyskanych 
wyników  

Sprawdziany w 
trakcie semestru 

Student nie pracuje w 
zespole 

Student sporadycznie 
pracuje w zespole, biernie 
podporządkowuje się 
poleceniom lidera zespołu 

Student pracuje w zespole, 
podporządkowuje się 
poleceniom lidera zespołu, 
przedstawia własne 
propozycje poprawy 
organizacji pracy w grupie 

Student chętnie pracuje w zespole, 
podporządkowuje się poleceniom lidera zespołu, 
przedstawia własne propozycje poprawy 
organizacji pracy w grupie, często pełni rolę lidera 
zespołu 



 
 
Sposób zaliczenia: 
 Ocena końcowa (OK) wyliczona jest wg wzoru:  
 OK = (45% średniej arytmetycznej ocen uzyskanych podczas zajęć + 55% oceny egzaminacyjnej) 

 
Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 60 2,4 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 30 1,2 

Konsultacje 15 0,6 12 0,5 

Godziny kontaktowe 75 3,0 72 2,9 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 12 0,5 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 12 0,5 15 0,6 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 24 1 29 1,2 

ECTS łącznie  4,0  4,0 

Procent pracy własnej 24,2 28,7 

 
 
 
Literatura: 
Podstawowa:    
1. Kączkowski J. „Podstawy biochemii” 

Uzupełniająca:  
1. Stryer L. i in. „Biochemia” 
2. Bańkowski E., Biochemia. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich”,  
3. Murray R. K. i in. ,,Biochemia Harpera”  
4. Witkowska D., Rodziewicz A.: „Biochemia. Przewodnik do ćwiczeń” 
 

Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 

`     Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Ekologia i ochrona środowiska 
Kod 

 przedmiotu: PP-7 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 6 12 - -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Andrzej Purcel 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Andrzej Purcel 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zajęcia z ekologii i ochrony środowiska mają zobrazować problematykę ochrony przyrody i jej zasobów w celu zapewnienia 
trwałości ich użytkowania. Kształcenie obejmuje wiedzę z zakresu: ekologicznych, etycznych i ekonomicznych aspektów 
ochrony środowiska przyrodniczego.  

 
Cele przedmiotu: 
Ukierunkowanie przyszłej działalności zawodowej zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, zdobycie umiejętności 
wykorzystania wiedzy ekologicznej i sozologicznej w ocenie stanu środowiska, w tym właściwej interpretacji zagrożeń 
spowodowanych działalnością człowieka, omówienie wpływu emisji substancji szkodliwych na stan środowiska oraz metod 
zapobiegania skażeniom. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Student powinien dysponować wiedzą ogólną z zakresu chemii i geografii. 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
Kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ekologii i 
ochrony środowiska 

test wielokrotnego 
wyboru, uczestnictwo 
w zajęciach 

K_W01 

W02 
opisuje w jaki sposób funkcjonuje ekosystem  
 

K_W05 

W03 
tłumaczy zjawisko synantropizacji i synurbizacji 
(ocenia problem GMO w Polsce i na świecie) 
 

K_W23 

W04 
wyjaśnia podstawowe problemy związane z 
zanieczyszczeniem gleb, wód oraz powietrza (w 
tym przez przemysł spożywczy) 

K_W02 

W05 
zna metody i przykłady działań, które mogą 
poprawić stan środowiska 

K_W05 

W06 
opisuje zasady gospodarowania odpadami (w tym 
odpadami spożywczymi) 

K_W05; K_W02 

W07 

wyjaśnia zasady zrównoważonego wykorzystania 
surowców, materiałów, wody i energii. Opisuje 
możliwości pozyskania odnawialnych źródeł energii 
 

K_W05; K_W02 



W08 

ocenia możliwości produkcji zdrowej żywności i 
wskazuje zadania stojące przed rolnictwem 
przyjaznym środowisku 
 

K_W05; K_W02 

Umiejętności 

U01 
potrafi odpowiednio zareagować na niekorzystne 
zmiany w środowisku naturalnym 

zaliczenie 
samodzielnie 
przygotowanych 
referatów (prezentacji 
multimedialnych), 
połączonych z 
dyskusją na forum 
grupy oraz 
poszczególnych 
zadań problemowych 
w ramach ćwiczeń  

K_U01; K_U04; 
K_U17 

   

U02 
adoptuje posiadaną wiedzę ekologiczną i 
sozologiczną przy ocenie stanu środowiska 

K_U01; K_U17 
 
 

U03 

określa zależności w relacjach: a. środowisko 
(ochrona środowiska) – b. producent – c. 
konsument (zdrowie człowieka) 

K_U17 
 

Kompetencje społeczne 

K01 

działa z poczuciem odpowiedzialności za jakość 
środowiska na płaszczyźnie zawodowej - zgodnie z 
koncepcją zrównoważonego rozwoju oraz zasadą 
„myśl globalnie działaj lokalnie” 

Zaliczenie grupowych 
zadań problemowych 
 

K_K01; K_K02; 
K_K08 

K02 
właściwie identyfikuje, przewiduje i zapobiega 
ewentualnym zagrożeniom dla środowiska 

K_K01 
 

K03 
podejmuje inicjatywy na rzecz ochrony środowiska 
przyrodniczego w kontekście produkcji żywności 

K_K09 

K04 
potrafi współdziałać w grupie w roli członka jak i 
lidera zespołu 

K_K08 
 

 
Treści programowe: 
1. Ekologia a sozologia - podstawowe pojęcia z zakresu przedmiotu.  
2. Ekologiczna koncepcja populacji – wybrane zagadnienia z zakresu ekologii populacji. Biotyczne i abiotyczne czynniki 

środowiskowe oraz ich ograniczające znaczenie. Struktura i funkcjonowanie ekosystemu. Miasto jako układ 
strukturalno-funkcjonalny, oparty na modelu ekosystemu. 

3. Zjawisko synantropizacji i synurbizacji (GMO w Polsce i na świecie).  
4. Ekologiczne podstawy ochrony zdrowia w relacjach: środowisko – producent – konsument. Ekologia wyrobów – 

znakowanie produktów przyjaznych środowisku. Zdrowa żywność. Rolnictwo przyjazne środowisku.  
5. Zanieczyszczenia i ochrona powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenia wód i ich ochrona, rekultywacja jezior.  

Unieszkodliwianie ścieków przemysłu rolno-spożywczego. Degradacja i ochrona gruntów.  
6. Podstawy gospodarki odpadami spożywczymi. Segregacja, recykling i utylizacja odpadów.  
7. Działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w kontekście produkcji żywności.  
8. Koncepcja zrównoważonego rozwoju – zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii. 

Odnawialne źródła energii.  
9. Stan środowiska i globalizacja problemów ochrony środowiska. Międzynarodowe inicjatywy na rzecz ochrony przyrody i 

środowiska.  

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych (wykład problemowy, konwersatoryjny, konwencjonalny),  

 metoda stolików eksperckich,  

 dyskusja seminaryjna (na podstawie przygotowanych wcześniej referatów). 
 Metody poszukujące: 

 Obserwacje w terenie. 

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Podstawą sprawdzenia efektów kształcenia jest średnia ocen - minimum 3,0 uzyskana z kolokwiów testowych (testy 
wielokrotnego wyboru), ocena z samodzielnie przygotowanego referatu do dyskusji na forum grupy oraz obecność na 
zajęciach. Zaliczenie grupowych zadań problemowych. 
Skala procentowa przeliczania punktów na ocenę z testów wielokrotnego wyboru: 

 0% - 49% niedostateczny (2,0) 



 50% - 59% dostateczny (3,0) 

 60% - 69% dostateczny plus (3,5) 

 70% - 79% dobry (4,0) 

 80% - 89% dobry plus (4,5) 

 90% - 100% bardzo dobry (5,0) 

 
Sposób zaliczenia: 
Na zaliczenie przedmiotu składają się: 

 zaliczenie kolokwiów cząstkowych, 

 zaliczenie referatu, 

 zdanie przedmiotowego kolokwium końcowego obejmującego treści z wykładów i ćwiczeń. 
 
Po zaliczeniu ćwiczeń student/ka może przystąpić do pisemnego kolokwium końcowego. 
Oceną z przedmiotu jest ocena z kolokwium końcowego. 

 
Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 12 0,5 

Konsultacje 15 0,6 18 0,7 

Godziny kontaktowe 45 1,8 36 1,4 

Przygotowanie do zajęć 12 0,5 20 0,8 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 15 0,6 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 27 1,1 40 1,6 

ECTS łącznie  2,9  3,0 

Procent pracy własnej 37,5 52,6 

 
Literatura: 
1. BIESZCZAD S., SOBOTA J. (red.) 1999. Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego. AR, 
2. Wrocław. 
3. DOBRZAŃSKA B., DOBRZAŃSKI G., KIEŁCZEWSKI 2010. Ochrona środowiska przyrodniczego. PWN, Warszawa. 
4. JAMIEŚNIK J., JAMRÓGOWICZ Z. [red.] 1998. Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska. WNT. 

Warszawa. 
5. KREBS C. J. 2001. Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. PWN. Warszawa. 
6. KUMIDER J, ZIELNICA J. 2004. Ekologiczne aspekty pozyskiwania i przetwarzania żywności. AE. Poznań. 
7. KURNATOWSKA A. (red.) 1997. Ekologia i jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy. PWN. Warszawa-Łódź. 
8. MACKENZIE A., BALL A. S., VIRDEE R. 2007. Krótkie wykłady. Ekologia. PWN. Warszawa. 
9. MAŁACHOWSKI K. (red.) 2007. Gospodarka a środowisko i ekologia. Wyd. CeDeWu. Warszawa. 
10. PYŁKA-GUTOWSKA E. 2004. Ekologia z ochroną środowiska. Wydawnictwo Oświata. Warszawa. 
11. ROSIK-DULEWSKA CZ. 2011. Podstawy gospodarki odpadami. PWN. Warszawa. 
12. STRZAŁKO J., MOSSOR-PIETRASZEWSKA T. 2005. Kompendium wiedzy o ekologii. PWN. Warszawa. 
13. SZOŁTYSEK K. 2004. Zarys problematyki żywności ekologicznej. AE. Wrocław. 
14. WIĄCKOWSKI S. 2008. Ekologia ogólna. Bydgoszcz - Kielce. 
15. ZIMNY H. 2005. Ekologia miasta. Warszawa. 

 
Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Chemia żywności 
Kod 

 przedmiotu: PK-1 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 30 -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 15 - 15 -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Agnieszka Maj 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Agnieszka Maj 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot zapoznaje studenta z budową i właściwościami związków chemicznych, będących składnikami żywności, 
z ich wpływem na właściwości produktów spożywczych i ich trwałość oraz z ich znaczeniem dla organizmu człowieka. 
 

Cel przedmiotu: 
Umiejętności i kompetencje w zakresie: znajomości form występowania pierwiastków chemicznych w żywności i ich funkcji 
biologicznych; umiejętności ilościowego opisywania wody w żywności; znajomości wpływu wody na trwałość żywności; 
umiejętności badania właściwości fizycznych i chemicznych podstawowych składników żywności, wykrywania niektórych 
substancji w żywności, sporządzania i posługiwania się wykresem krzywej standardowej; wyznaczania punktu 
izoelektrycznego białek, rozdziału białek z wykorzystaniem różnych metod. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Student spełnia kryteria, będące efektami kształcenia chemii, chemii organicznej, matematyki, fizyki i statystyki co najmniej w 
stopniu dostatecznym 

 
Efekty kształcenia: 

Lp. Efekty kształcenia: Sposób 
sprawdzenia 

efektu 
kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 
1. Ma ogólną wiedzę z zakresu chemii, biochemii, mikrobiologii, 

matematyki, fizyki oraz nauk pokrewnych, dostosowaną do nauk o 
żywności 

Sprawdziany w 
trakcie semestru,  
Prezentacje 
wyników i raporty 
na zajęciach 
laboratoryjnych 
i projektowych 

K_W01 

2. Wykazuje znajomość przemian fizyko-chemicznych i 
biochemicznych zachodzących podczas przetwarzania, utrwalania 
i przechowywania w surowcach i produktach żywnościowych 

K _W09 

3. Wskazuje zagrożenia pochodzenia chemicznego, biologicznego i 
fizycznego podczas wytwarzania, przetwarzania i 
przechowywania surowców i produktów spożywczych 

K _W10 

4. Zna podstawowe techniki analizy żywności (fizykochemicznej, 
mikrobiologicznej, toksykologicznej, sensorycznej) 

K_W12 

Umiejętności 
1. Dokonuje pomiarów i interpretacji różnych parametrów fizyko-

chemicznych wykorzystywanych w procesach technologicznych 
Sprawdziany w 
trakcie semestru, 
ustna 
Prezentacje 

K_U01 

2. Analizuje zjawiska fizyko-chemiczne i biologiczne zachodzące w 
procesach wytwarzania i przechowywania żywności 

K_U02 



3. Posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą 
kontrolno-pomiarową stosowaną  przy produkcji i analizie 
żywności 

wyników i raporty 
na zajęciach 
laboratoryjnych 
i projektowych 

K_U03 

4. Potrafi przeprowadzić sensoryczną, fizykochemiczną, 
mikrobiologiczną i toksykologiczną analizę żywności 

K_U05 

5. Projektuje i wykonuje proste zadania badawcze pod opieką 
specjalisty 

K_U06 

6. Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych 
dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu technologii i 
żywienia człowieka 

K_U13 

7. Prawidłowo zbiera i przedstawia wyniki badań K_U24 

Kompetencje społeczne 
1. Ma świadomość postępu i zmian następujących w nauce o 

technologii żywności i żywieniu człowieka 
Sprawdziany w 
trakcie semestru, 
ocena 
zaangażowania w 
pracę 

K_K05 

 

Treści programowe: 
Wykłady:  
1. Budowa i właściwości aminokwasów.  
2. Peptydy i ich funkcje biologiczne.  
3. Struktura i właściwości białek.  
4. Witaminy rozpuszczalne w wodzie. Znaczenie witamin dla organizmu człowieka.  
5. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i związki pokrewne.  
6. Kwasy nukleinowe – budowa i właściwości  
7. Budowa i właściwości monosacharydów. Izomeryzacje. Oligo i polisacharydy. Glikozydy – budowa i właściwości.  
8. Budowa i funkcje biologiczne lipidów. 

Ćwiczenia:  
1. Formy występowania pierwiastków chemicznych w żywności i ich funkcje biologiczne.  
2. Sposoby ilościowego opisu wody w żywności. Woda związana.  
3. Białka żywności i ich rola w kształtowaniu tekstury i właściwości funkcjonalnych produktów spożywczych.  
4. Chromoproteidy. Chemia peklowania.  
5. Reakcja Maillarda.  
6. Kleikowanie skrobi. Substancje obce i toksyczne w żywności. Chemia smaku i zapachu. Badanie właściwości 

sensorycznych produktów żywnościowych.  
7. Substancje toksyczne w żywności, ich wykrywanie i wpływ na organizm człowieka. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające:  

 Wykład konwersatoryjny  

 Metody poszukujące: 

 Laboratorium (eksperyment, studium przypadku) 

 Referat z dyskusją 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

Efekt  kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia 
Ocena  

brak zaliczenia dostateczny dobry bardzo dobry 
Znajomość technik 
badań: 
Student zna  metody 
badawcze 

Sprawdziany w 
trakcie 
semestru 

Student nie zna  
podstawowych 
metod badawczych 

Student umie 
wymienić podstawowe 
metody badawcze 

Student umie wymienić 
i omówić podstawowe 
metody badawcze 

Student umie wymienić i omówić 
podstawowe metody badawcze, proponuje 
zestaw metod potrzebnych 
do kompleksowej oceny badanego 
materiału analitycznego, porównuje 
metody badawcze 

Umiejętność 
praktycznego 
zastosowania wiedzy: 
Student interpretuje 
wyniki badań 

Prezentacje 
wyników 
i raporty 
na zajęciach 
laboratoryjnych 
i projektowych 

Student nie 
interpretuje 
wyników badań 

Student opisuje wyniki 
analiz 

Student opisuje wyniki 
analiz i formułuje 
wnioski 
z przeprowadzonych 
badań 

Student opisuje przebieg badań, raportuje 
i wyjaśnia wyniki, formułuje wnioski 
z przeprowadzonych badań  

Wyrażanie sądów i 
opinii 

Sprawdziany w 
trakcie 

Student biernie 
uczestniczy 

Student przygotowuje 
referat na wyznaczony 

Student przygotowuje 
referat na wyznaczony 

Student przygotowuje referat na 
wyznaczony temat, aktywnie uczestniczy 



semestru w dyskusjach  temat temat, sporadycznie 
aktywnie uczestniczy 
w dyskusjach 

w dyskusjach, przedstawia własne 
uzupełnienia przedstawianych przez 
innych studentów referatów 

Umiejętność pracy w 
zespole 

Sprawdziany w 
trakcie 
semestru 

Student nie pracuje 
w zespole 

Student sporadycznie 
pracuje w zespole, 
biernie 
podporządkowuje się 
poleceniom lidera 
zespołu 

Student pracuje 
w zespole, 
podporządkowuje się 
poleceniom lidera 
zespołu, przedstawia 
własne propozycje 
poprawy organizacji 
pracy w grupie 

Student chętnie pracuje w zespole, 
podporządkowuje się poleceniom lidera 
zespołu, przedstawia własne propozycje 
poprawy organizacji pracy w grupie, 
często pełni rolę lidera zespołu 

Znajomość 
i rozumienie faktów 

Sprawdziany w 
trakcie 
semestru, 
kolokwium (test 
mieszany) 

Student nie 
opanował materiału 
teoretycznego 
przedstawionego 
na wykładach 
i seminariach 

Student opanował 
wybrane zagadnienia 
z materiału 
teoretycznego 
przedstawionego 
na wykładach 
i seminariach 

Student opanował 
zagadnienia 
z materiału 
teoretycznego 
przedstawionego 
na wykładach 
i seminariach 

Student opanował zagadnienia z materiału 
teoretycznego przedstawionego na 
wykładach i seminariach, zna zagadnienia 
wykraczające poza materiał teoretyczny 
przedstawiony na wykładach i seminariach 

 
Sposób zaliczenia: 
Ocena końcowa (OK) jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych uzyskanych podczas zajęć. 

 
Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 30 1,2 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 15 0,6 

Konsultacje 15 0,6 20 0,8 

Godziny kontaktowe 60 2,4 50 2,0 

Przygotowanie do zajęć 18 0,7 25 1,0 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 20 0,8 25 1,0 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 38 1,5 50 2,0 

ECTS łącznie  3,9  4,0 

Procent pracy własnej 38,8 50,0 

 
Literatura: 
Podstawowa:    

1. Sikorski Z.: Chemia żywności. WNT, Warszawa 2007 
2. Kączkowski J.: Podstawy biochemii. WNT, Warszawa 2005 

Uzupełniająca:  

1. Witkowska D., Rodziewicz A.: Biochemia. Przewodnik do ćwiczeń, Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław 1999 
 

Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia żywności  
Kod 

 przedmiotu: PK-2 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 30 -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 - 24 - - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr Justyna Korycka 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr Justyna Korycka 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
W ramach zajęć z przedmiotu studenci nabywają wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu mikrobiologii przemysłowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem mikroflory produktów spożywczych – wiedzy na temat jej klasyfikacji, właściwości, 
znajomości podstawowych metod wykorzystywanych w laboratoriach mikrobiologicznych oraz umiejętności określenia liczby 
i wstępnej identyfikacji mikroflory na podstawie cech morfologicznych. 
 

Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest uzmysłowienie studentom roli mikroorganizmów w produkcji żywności, zagrożeń z ich strony i 
potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktów spożywczych. W ramach zajęć studenci powinni 
nabyć podstawową wiedzę na temat systematyki i właściwości mikroflory pożytecznej i niepożądanej, a także podstawowe 
umiejętności związane z określaniem liczby oraz wstępną identyfikacją mikroorganizmów. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza z zakresu biologii, chemii oraz biochemii. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Zna podstawowe grupy oraz zasady klasyfikacji 
mikroorganizmów 

Krótki test 
sprawdzający w 
trakcie nauki, 
egzamin pisemny na 
koniec semestru 

K_W01 

W02 
Rozróżnia pojęcia oraz podaje definicje związane z 
mikrobiologią przemysłową 

K_W01 

W03 
Na podstawie cech morfologicznych klasyfikuje 
grupy mikroorganizmów 

K_W01 

W04 

Wymienia główne gatunki mikroorganizmów 
występujących w żywności, wykorzystywanych do 
jej produkcji oraz odpowiedzialnych za jej psucie, a 
także najważniejsze patogeny (czynniki 
etiologiczne) 

K_W01; K _W05 

W05 
Dyskutuje właściwości i cechy mikroorganizmów 
pożytecznych oraz zagrożenia ze strony mikroflory 
niepożądanej w żywności 

K_W01; K _W05; 
K_W11; K_W12 

Umiejętności 

U01 
Potrafi przygotować prostą pożywkę do hodowli 
mikroorganizmów,  

Obserwacja pracy 
studentów oraz testy 
sprawdzające w 

K_U03; K_U05 

U02 Umie wysterylizować sprzęt i odczynniki K_U03; K_U05 



U03 
Samodzielnie aranżuje podstawowy warsztat pracy 
mikrobiologa  

trakcie zajęć 
praktycznych; 
dyskusja ze 
studentami 

K_U03; K_U05 

U04 

Rozpoznaje rodzaj mikroflory na postawie wzrostu 
w hodowlach oraz cech morfologicznych 
stwierdzonych w samodzielnie przygotowanych 
preparatach mikroskopowych 

K_U12; K_U02; 
K_U05; K_U24 

U05 
Posługuje się podstawowymi metodami określania 
liczby i identyfikacji mikroorganizmów 

K_W12; K_U03; 
K_U05; K_U06; 

K_U24 

Kompetencje społeczne 

K01 

Współpracuje w grupie oraz w sposób 
odpowiedzialny realizuje powierzone mu zadania 
 

Obserwacja 
zachowania 

studentów w trakcie 
zajęć, dyskusja w 

grupie 

K_K06; K_K07; 
K_K08; K_K10; 

K_K11 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Wprowadzenie – podstawowe pojęcia i terminy.  
2. Czym zajmuje się mikrobiologia? Przegląd podstawowych grup mikroorganizmów – systematyka.  
3. Bakterie – charakterystyka, budowa, fizjologia, systematyka, występowanie i ich rola w środowisku. 
4. Grzyby – cz.1 – drożdże – charakterystyka, budowa, fizjologia, systematyka, występowanie i ich rola w środowisku i 

produkcji żywności. 
5. Grzyby – cz.2 – pleśnie – charakterystyka, budowa, fizjologia, systematyka, występowanie i ich rola w środowisku i 

produkcji żywności.  
6. Wymagania pokarmowe i hodowle mikroorganizmów 
7. Metody pomiaru ilości mikroorganizmów. 
8. Metody identyfikacji mikroorganizmów. 
9. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na wzrost drobnoustrojów. 
10. Wpływ temperatury na wzrost i przeżywalność mikroorganizmów. 
11. Mikroorganizmy niepożądane w żywności – cz.1: psucie żywności. 
12. Mikroorganizmy niepożądane w żywności – cz.2: zagrożenia bezpieczeństwa – zatrucia i zakażenia mikrobiologiczne 

oraz inne zagrożenia zdrowotne.  
13. Mikroorganizmy pożądane – produkcja żywności i jej składników z udziałem mikroorganizmów. 
14. Higiena produkcji – źródła zakażeń, badanie stanu sanitarnego, rola mycia i dezynfekcji. 

Ćwiczenia: 
1. Ćwiczenia organizacyjne – szkolenie BHP, omówienie programu ćwiczeń z przedmiotu 
2. Wyposażenie laboratorium mikrobiologicznego – warsztat pracy mikrobiologa, podstawowe elementy wyposażenia i 

prawidłowe użytkowanie sprzętu laboratoryjnego, opisywanie prób, organizacja stanowiska pracy. 
3. Zasady pracy aseptycznej i podstawowe pojęcia – dezynfekcja, pasteryzacja, sterylizacja - sprzętu, pożywek, 

odczynników i przestrzeni pracy. Postępowanie z materiałem mikrobiologicznym. 
4. Pożywki i podłoża mikrobiologiczne – podstawowe składniki, czynniki zestalające, przygotowanie, sterylizacja, 

przechowywanie oraz zastosowanie. Techniki posiewów i prowadzenia hodowli. 
5. Mikroskop świetlny – budowa, zasada działania i techniki mikroskopowania, obliczanie powiększenia, określanie 

wymiarów obiektów oraz liczebności.  
6. Grzyby – pleśnie, drożdże. Preparaty mikroskopowe przyżyciowe w kropli spłaszczonej. Określanie liczby za pomocą 

komory Thoma.  
7. Wzrost drobnoustrojów na podłożach płynnych i stałych. Preparaty mikroskopowe utrwalone - barwienie proste oraz 

barwienie złożone metodą Grama 
8. Ćwiczenia sprawdzające umiejętności praktycznych w zakresie podstawowej diagnostyki z wykorzystaniem metod 

mikroskopowych.  
9. Metody hodowlane określania liczebności drobnoustrojów w próbie – posiew ilościowy metodą Kocha, miano, NPL – 

diagnostyka w materiale wzorcowym. 
10. Stan mikrobiologiczny wody i napojów - metoda filtracyjna. Ocena czystości mikrobiologicznej powietrza, rąk i 

powierzchni użytkowych – wymazy oraz płytki odciskowe. Odczyt i interpretacja wyników z poprzednich ćwiczeń. 
11. Określanie stopnia skażenia produktów spożywczych – technika przygotowania prób, diagnostyka w zakresie ogólnej 

liczby drobnoustrojów oraz wskaźników stanu sanitarnego w próbie żywnościowej. Odczyt i interpretacja wyników z 
poprzednich ćwiczeń.  

12. Odczyt wyników. Sprawdzian z umiejętności praktycznych 

 



Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykład informacyjny 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczenia przedmiotowe 

 laboratoria eksperymentu 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 sprawdziany/kolokwia pisemne w trakcie semestru z zakresu wiedzy teoretycznej 

 prezentacje wyników na zajęciach laboratoryjnych 

 sprawdzian umiejętności praktycznych zastosowania poznanych metod mikrobiologicznych 

 Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego egzaminu. Warunkiem koniecznym 
podejścia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z laboratorium. 

 

Sposób zaliczenia: 
 Uzyskanie ocen pozytywnych z kolokwiów  

 Aktywność i inicjatywa na zajęciach 

 Ocena sposobu prezentacji wyników w części praktycznej 

 Ocena opanowania umiejętności praktycznych 

 Obecność na zajęciach 

 Pisemny egzamin końcowy 
 

 
Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 36 1,4 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 24 1,0 

Konsultacje 10 0,4 20 0,8 

Godziny kontaktowe 70 2,8 56 2,2 

Przygotowanie do zajęć 15 0,6 22 0,9 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 15 0,6 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 32 1,3 44 1,8 

ECTS łącznie  4,1  4,0 

Procent pracy własnej 31,4 44,0 

 
Literatura: 
Podstawowa:  
1. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z, (red.): „Mikrobiologia techniczna” tom I i II, Wyd. PWN Warszawa 2009. 
2. Żakowska Z., Stobińska H. (red.): Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 

2000.  

Uzupełniająca: 
1. Schlegel H.: Mikrobiologia ogólna, Wyd. PWN, Warszawa 2005 
 

Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 
 
 



 
 
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Higiena i toksykologia żywności 
Kod 

 przedmiotu: PK-3 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 30 -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 15 - 15 -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Justyna Korycka 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr Justyna Korycka 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Higiena i toksykologia żywności zajmuje się substancjami potencjalnie szkodliwymi dla człowieka, występującymi w 
produktach spożywczych.  Bada rodzaje substancji toksycznych w żywności i określa przyczyny ich występowania. W sferze 
zainteresowania higieny i toksykologii żywności znajdują się również metody wykrywania i identyfikacji tych substancji oraz 
sposoby zapobiegania zatruciom.  
 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami funkcjonującymi w toksykologii; przedstawienie substancji szkodliwych dla 
zdrowia człowieka spotykanych w żywności; objaśnienie  przyczyn występowania tych substancji w środkach spożywczych; 
przedstawienie sposobów zapobiegania zatruciom; zapoznanie z metodami wykrywania substancji toksycznych w żywności. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Znajomość podstawowych procesów chemicznych i biochemicznych. 

 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia Sposób sprawdzenia 
efektu kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 
W01 definiuje pojęcia: trucizna, zatrucie, toksyczność i 

pokrewne, 

kolokwia w trakcie 
semestru, 

K_W01 

W02 interpretuje kryteria toksyczności, K_W01 

W03 analizuje czynniki wpływające na proces zatruć, K_W10 

W04 opisuje zasady stosowania podczas produkcji żywności 
substancji dodatkowych dozwolonych, 

K_W10 

W05 rozpoznaje rodzaje zanieczyszczeń żywności, K_W10 

W06 rozpoznaje zagrożenia wynikające z obecności w 
produktach spożywczych substancji niedozwolonych, 

K_W10 

W07 wyjaśnia znaczenie substancji antyoodżywczych. K_W10 

W08 identyfiuje korzyści i zagrożenia wynikające z produkcji 
żywności genetycznie modyfikowanej. 

K_W23 

W09 opisuje techniki toksykologicznej analizy żywności sprawdziany w trakcie 
semestru 

K_W12 

Umiejętności 
U01 prezentuje metody laboratoryjnej, w tym toksykologicznej, 

analizy żywności, 
- sprawdziany w trakcie 

semestru, 
K_U01; K_U02; 
K_U03; K_U05 



U02 rozpoznaje metodami laboratoryjnymi zafałszowania 
produktów spożywczych,   

- prezentacje wyników  
i raporty na zajęciach 

laboratoryjnych, 

K_U03; K_U05; 
K_U06; K_U24 

U03 określa, w toku analizy laboratoryjnej, świeżość produktów 
spożywczych, 

K_U02; K_U03; 
K_U05; K_U06; 

K_U24 

U04 rozpoznaje,  w toku analizy laboratoryjnej, chemiczne 
substancje konserwujące obecne w produktach 
spożywczych, 

K_U01; K_U03; 
K_U05; K_U06; 

K_U24 

U05 identyfikuje metodami laboratoryjnymi rodzaje substancji 
dodatkowych dozwolonych w żywności,   

K_U01; K_U03; 
K_U05; K_U06; 

K_U24 

U06 wyodrębnia z produktów spożywczych, w toku analizy 
laboratoryjnej, substancje antyodżywcze, 

K_U03; K_U05; 
K_U06; K_U24 

Kompetencje społeczne 
K01 stosuje zasady bezpiecznej produkcji żywności, kolokwia i sprawdziany w 

trakcie semestru, 
K_K03; K_K06; 

K_K10 
 

K02 przedstawia zasady zapobiegania zatruciom, kolokwia i sprawdziany w 
trakcie semestru, 

K_K03; K_K05 
 

K03 identyfikuje rodzaje analiz laboratoryjnych w zależności od 
kierunków badań  

sprawdziany w trakcie 
semestru, 
- prezentacje wyników  
i raporty na zajęciach 
laboratoryjnych, 

K_K07; K_K10 

K04 przygotowuje i wykonuje analizy laboratoryjne zgodnie z 
rodzajem badań  

K_K07; K_K08; 
K_K10 

 

Treści programowe: 
Tematyka wykładów: 
1. Pojęcie toksykologii. Definicja trucizny i zatrucia. Kryteria oceny toksykologicznej substancji szkodliwych.  

2. Podział i etiologia zatruć. Czynniki wpływające na występowanie i przebieg zatruć. Drogi trucizn  

w organizmie – wchłanianie, metabolizm i wydalanie.  

3. Jakość zdrowotna środków spożywczych. Żywność transgeniczna – korzyści i zagrożenia. Wpływ procesów 

technologicznych na rodzaj i stopień zanieczyszczeń występujących w żywności. 

4. Cele i zasady stosowania substancji dodatkowych. Zagrożenia wynikające ze stosowania substancji dodatkowych 

dozwolonych. 

5. Zanieczyszczenia chemiczne żywności.  

6. Zanieczyszczenia biologiczne środków spożywczych.  

7. Zanieczyszczenia fizyczne. Skażenia radiologiczne żywności.  

8. Naturalne substancje toksyczne w produktach żywnościowych - substancje antyodżywcze pochodzenia roślinnego i 

zwierzęcego.  

Tematyka ćwiczeń: 

1. Pobieranie i przygotowywanie prób żywności do badań laboratoryjnych.  

2. Metody określania kwasowości mleka i produktów mleczarskich.  

3. Wykrywanie amoniaku w mięsie i przetworach mięsnych.  

4. Oznaczanie lotnych zasad amonowych w rybach i przetworach rybnych.  

5. Oznaczanie lotnych kwasów tłuszczowych w serach.  

6. Oznaczanie kwasowości tłuszczu.  

7. Wykrywanie obecności aldehydu epihydrynowego w tłuszczach.  

8. Wykrywanie środków konserwujących w mleku.  

9. Wykrywanie i identyfikacja syntetycznych przeciwutleniaczy w tłuszczach.  

10. Wykrywanie chemicznych substancji konserwujących w przetworach owocowo-warzywnych .  

11. Wykrywanie obcych barwników w maśle i ich identyfikacja.  

12. Wykrywanie zafałszowań mleka.  

13. Oznaczanie substancji dodatkowych dozwolonych.  

14. Badanie jakości dodatków do żywności.  

15. Wykrywanie i oznaczanie substancji antyodżywczych. 



 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych. 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczeniowo- praktyczne: laboratoryjna, doświadczeń, 

 eksponujące: pokaz. 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 kolokwia w trakcie semestru , 

 sprawdziany w trakcie semestru, 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych.  
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną. 
Na ocenę końcową składają się:  

 ocena z wykładu – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich kolokwiów; średnia ocen z 
kolokwiów stanowi 0,6 oceny końcowej; kolokwia w formie pisemnej – pytania otwarte; pytania oceniane w skali punktowej 
od 0 do 3 pkt.; ocena dostateczny 50%, ocena plus dostateczny 60%, ocena dobry 70%, ocena plus dobry 80%, ocena 
bardzo dobry od 90% maksymalnej liczby punktów; 

 ocena z zajęć laboratoryjnych - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich 
sprawdzianów oraz z raportów z zajęć laboratoryjnych; średnia ocen z zajęć laboratoryjnych stanowi 0,4 oceny końcowej. 

 
Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 30 1,2 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 15 0,6 

Konsultacje 10  0,4 15 0,6 

Godziny kontaktowe 55 0,2 45 1,8 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 15 0,6 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 20 0,8 30 1,2 

ECTS łącznie  3,0  3,0 

Procent pracy własnej 26,7 40,0 

 
Literatura: 
1. Nikonorow M., Urbanek-Karłowska B.: TOKSYKOLOGIA ŻYWNOŚCI, PZWL, Warszawa 1987,  
2. Praca zbiorowa pod redakcją Brzozowska A.: TOKSYKOLOGIA ŻYWNOŚCI – PRZEWODNIK DO ĆWICZEŃ, Wyd. SGGW, 

Warszawa 2004, 
3. Praca zbiorowa pod redakcją Piotrowski J.K.: PODSTAWY TOKSYKOLOGII, WNT, Warszawa 2008, 
4. Praca zbiorowa pod redakcją Seńczuk W.: TOKSYKOLOGIA, PZWL, Warszawa 2002,  
5. Rak. L., Morzyk K.: Chemiczne badanie mięsa, Wyd. Akademii Rolniczej, Wrocław 2002,  
6. Rusiecki Wł. Kubikowski T.: TOKSYKOLOGIA WSPÓŁCZESNA, PZWL, Warszawa 1997,  
 

Uwagi: 
 
 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 



 
 
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Analiza i ocena jakości żywności 
Kod 

 przedmiotu: PK-4 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 30 -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 - 24 -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Agnieszka Maj 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Agnieszka Maj 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot zapoznaje studenta z metodami analizy żywności i oceny jakości żywności, z obsługą najczęściej 
wykorzystywanych urządzeń analitycznych, z metodami pobierania i przygotowania próbek do badań oraz postępowań 
analitycznych wg procedur zawartych w normach UE, normach PN i Zakładowych Procedurach Kontroli Jakości. 
 

Cel przedmiotu: 
Umiejętności i kompetencje w zakresie: znajomości przyczyn, przebiegu i skutków przemian zachodzących w składnikach 
żywności podczas procesów produkcyjnych i przechowywania; umiejętność przeprowadzania sensorycznej, 
fizykochemicznej i mikrobiologicznej analizy żywności. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Student spełnia kryteria, będące efektami kształcenia chemii, chemii organicznej, chemii żywności, matematyki, fizyki 
i statystyki co najmniej w stopniu dostatecznym. 

 
Efekty kształcenia: 

Lp. Efekty kształcenia: 

Sposób 
sprawdzenia 

efektu 
kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 
1. Ma ogólną wiedzę z zakresu chemii, biochemii, mikrobiologii, 

matematyki, fizyki oraz nauk pokrewnych, dostosowaną do nauk o 
żywności 

Sprawdziany w 
trakcie semestru, 
egzamin: część 
pisemna, część 
ustna 
Prezentacje 
wyników i raporty 
na zajęciach 
laboratoryjnych 
i projektowych 

K_W01 

2. Charakteryzuje właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych K _W06 

3. Wykazuje znajomość przemian fizyko-chemicznych i biochemicznych 
zachodzących podczas przetwarzania, utrwalania i przechowywania 
w surowcach i produktach żywnościowych 

K _W09 

4. Wskazuje zagrożenia pochodzenia chemicznego, biologicznego i 
fizycznego podczas wytwarzania, przetwarzania i przechowywania 
surowców i produktów spożywczych 

K _W10 

5. Zna podstawowe techniki analizy żywności (fizykochemicznej, 
mikrobiologicznej, toksykologicznej, sensorycznej) 

K_W12 

Umiejętności 
1. Dokonuje pomiarów i interpretacji różnych parametrów fizyko-

chemicznych wykorzystywanych w procesach technologicznych 
Sprawdziany w 
trakcie semestru, 
egzamin: część 
pisemna, część 
ustna 
Prezentacje 

K_U01 

2. Analizuje zjawiska fizyko-chemiczne i biologiczne zachodzące w 
procesach wytwarzania i przechowywania żywności 

K_U02 

3. Posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą 
kontrolno-pomiarową stosowaną  przy produkcji i analizie żywności 

K_U03 



4. Potrafi przeprowadzić sensoryczną, fizykochemiczną, 
mikrobiologiczną i toksykologiczną analizę żywności 

wyników i raporty 
na zajęciach 
laboratoryjnych 
i projektowych 

K_U05 

5. Projektuje i wykonuje proste zadania badawcze pod opieką 
specjalisty 

K_U06 

6. Prawidłowo zbiera i przedstawia wyniki badań K_U24 

7. Samodzielnie sporządzać za pomocą przyrządów kreślarskich i 
odręcznie kreślić rysunki wybranych elementów infrastruktury, 
wyposażenia (maszyn, urządzeń, opakowań) 

K_U25 

Kompetencje społeczne 
1. Ma świadomość postępu i zmian następujących w nauce o 

technologii żywności i żywieniu człowieka 
Sprawdziany w 
trakcie semestru, 
ocena 
zaangażowania w 
pracę 

K_K05 

2. Ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie i doskonalenia 
w zakresie wykonywanego zawodu 

K_K06 

3. Wykazuje aktywną postawę w  rozwiązywaniu problemów 
związanych z realizacją różnych zadań. Weryfikuje przedstawiane 
propozycje i przedstawia własną opinię 

K_K07 

4. Pracuje indywidualnie i zespołowo, jest świadomy odpowiedzialności 
za wspólnie realizowane działania 

K_K08 

5. Jest kreatywny w przekazywaniu posiadanych umiejętności i wiedzy K_K10 

 

Treści programowe: 
Wykłady:  
1. Rola i zadania analizy technicznej w przemyśle spożywczym. Jakość żywności i jej normalizacja.  
2. Analiza sensoryczna i organoleptyczna.  
3. Zasady pobierania próbek poszczególnych produktów: podstawowe pojęcia i urządzenia.   
4. Rozdrabnianie i zmniejszanie próbek.  
5. Ocena wyników analizy. Błędy w analizie ilościowej.  
6. Dokładność i precyzja metody. Powtarzalność i odtwarzalność wyników.  
7. Czułość metody. Wykrywalność i oznaczalność.  
8. Klasyfikacja metod stosowanych w analizie żywności.  

Ćwiczenia:  
1. Analiza ilościowa: metody wagowe.  
2. Analiza ilościowa: metody objętościowe (miareczkowe), indykatory i mechanizm ich działania, roztwory mianowane; 

alkacymetria, redoksymetria, metody strąceniowe, kompleksometria.  
3. Metody elektrometryczne: konduktometria, pehametria, potencjometria.  
4. Metody instrumentalne: oznaczenia kolorymetryczne, absorpcjometria, spektrofotometria.  
5. Metody sorpcyjne: chromatografia adsorpcyjna, chromatografia rozdzielcza, chromatografia jonowymienna. Metody 

izotopowe.  
6. Badanie zafałszowań żywności (analiza termiczna, IR, NIR).  
7. Podstawy reologii i metody oznaczania lepkości. Analiza wody.  
8. Metody wykrywania w żywności obecności produktów modyfikowanych genetycznie.  
 

Metody / techniki dydaktyczne:  
 Metody podające: 

 Wykład konwersatoryjny  

 Metody poszukujące: 

 Laboratorium (eksperyment, studium przypadku) 

 Referat z dyskusją 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Sposób 

sprawdzenia 
Ocena  

brak zaliczenia dostateczny dobry bardzo dobry 
Sprawdziany w 
trakcie semestru, 
egzamin: część 
pisemna, 
część ustna 

Student nie opanował 
materiału teoretycznego 
przedstawionego na 
wykładach 
i seminariach 

Student opanował wybrane 
zagadnienia z materiału 
teoretycznego 
przedstawionego na 
wykładach i seminariach 

Student opanował 
zagadnienia z materiału 
teoretycznego 
przedstawionego na 
wykładach i seminariach 

Student opanował zagadnienia z materiału 
teoretycznego przedstawionego na wykładach i 
seminariach, zna zagadnienia wykraczające poza 
materiał teoretyczny przedstawiony na wykładach i 
seminariach 

Prezentacje 
wyników i raporty 
na zajęciach 

Student nie interpretuje 
wyników badań 

Student wymienia wyniki 
badań 

Student wymienia wyniki 
badań i formułuje wnioski 
z przeprowadzonych badań 

Student opisuje przebieg badań, raportuje i 
wyjaśnia wyniki, formułuje wnioski 
z przeprowadzonych badań  



laboratoryjnych 
i projektowych 

Sprawdziany w 
trakcie semestru 

Student biernie 
uczestniczy 
w dyskusjach  

Student referuje wyniki 
badań swojego zespołu 

Student referuje wyniki 
badań swojego zespołu, 
sporadycznie aktywnie 
uczestniczy w dyskusjach 

Student referuje wyniki badań swojego zespołu, 
aktywnie uczestniczy w dyskusjach, przedstawia 
własne propozycje interpretacji uzyskanych 
wyników  

Sprawdziany w 
trakcie semestru 

Student nie pracuje w 
zespole 

Student sporadycznie 
pracuje w zespole, biernie 
podporządkowuje się 
poleceniom lidera zespołu 

Student pracuje w zespole, 
podporządkowuje się 
poleceniom lidera zespołu, 
przedstawia własne 
propozycje poprawy 
organizacji pracy w grupie 

Student chętnie pracuje w zespole, 
podporządkowuje się poleceniom lidera zespołu, 
przedstawia własne propozycje poprawy 
organizacji pracy w grupie, często pełni rolę lidera 
zespołu 

 
Sposób zaliczenia: 
 Ocena końcowa (OK) wyliczona jest wg wzoru:  

 OK = (45% średniej arytmetycznej ocen uzyskanych podczas zajęć + 55% oceny egzaminacyjnej) 

 
Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 36 1,4 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 24 1,0 

Konsultacje 15 0,6 21 0,8 

Godziny kontaktowe 75 3,0 57 2,3 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 20 0,8 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 14 0,6 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 26 1,0 42 1,7 

ECTS łącznie  4,0  4,0 

Procent pracy własnej 25,7 42,4 

 
Literatura: 
Podstawowa:    

1. Sikorski Z.: Chemia żywności. WNT, Warszawa 2007 

Uzupełniająca:  

1. Klepacka M.: Analiza żywności dla studentów Wydziału Technologii Żywności, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 
2005 

2. Gronowska-Senger A.: Analiza żywności zbiór ćwiczeń,  SGGW, Warszawa 1999 
 

Uwagi: 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Rysunek techniczny 
Kod 

 przedmiotu: PK-5 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - 30 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - 12 - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Stanisław Peroń 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: prof. dr hab. inż. Stanisław Peroń 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy znormalizowanych zasad sporządzania rysunku technicznego (zasady rzutowania, wykonywania 
przekrojów i wymiarowania, pisma technicznego, uproszczeń rysunków, oznaczania stanu powierzchni, tolerancji i 
pasowań). Ponadto zawiera wskazówki dotyczące prawidłowego odczytywania i sporządzania szkiców, wykresów oraz 
schematów elektrycznych i technologicznych z zakresu przemysłu spożywczego. 
 

Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi wiadomościami z dziedziny rysunku technicznego od strony 
praktycznej oraz przyswojenie ich w możliwie krótkim czasie. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Znajomość podstaw geometrii oraz umiejętność posługiwania się podstawowymi przyborami kreślarskimi. 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Zna podstawy kreślenia wybranych konstrukcji 
geometrycznych 

Wejściówka z 
poprzednich ćwiczeń 

K_W24 

W02 
Zna sposoby odwzorowania przedmiotów za 
pomocą rzutowania, przekrojów i kładów 

Wejściówka z 
poprzednich ćwiczeń 

K_W24 

W03 
Ma podstawową wiedzę z zasad wymiarowania i 
tolerowania części maszyn aparatów i urządzeń 
przemysłu spożywczego 

Wejściówka z 
poprzednich ćwiczeń 

K_W24 

W04 
Zna zasady stosowania uproszczeń rysunkowych i 
schematów technologicznych 

Wejściówka z 
poprzednich ćwiczeń 

K_W24 

Umiejętności 

U01 

Potrafi samodzielnie sporządzać za pomocą 
przyrządów kreślarskich i odręcznie rysunki 
elementów maszyn i schematy maszyn oraz 
aparatury przemysłu spożywczego 

Wejściówka z 
poprzednich ćwiczeń 

K_U25 

U02 
Potrafi czytać ze zrozumieniem i analizować 
dokumentację techniczną Raport sporządzony 

na podstawie 
dokumentacji 
technicznej 

K_U22 

U03 

Umie wypowiadać się i porozumiewać za pomocą 
rysunku technicznego ze specjalistami z innych 
dziedzin techniki – celem rozwiązywania 
problemów dotyczących technologii żywności 

K_U22 

Kompetencje społeczne 



K01 
Ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe 
życie i doskonalenie w zakresie wykonywanego 
zawodu 

Ocena aktywności w 
trakcie ćwiczeń 

K_K06 

K02 

Wykazuje aktywną podstawę w rozwiązywaniu 
problemów związanych z realizacją różnych zadań. 
Weryfikuje przedstawione propozycje i przedstawia 
własną propozycję 

K_K07 

K03 
Pracuje indywidualnie i zespołowo, jest świadomy 
odpowiedzialności za wspólnie realizowane 
działania 

K_K08 

K04 
Jest kreatywny w przekazywaniu posiadanych 
umiejętności i wiedzy 

K_K09 

 

Treści programowe: 
Podstawy rysunku technicznego. Rola normalizacji w rysunku technicznym. Rzuty prostokątne na dwie i więcej rzutni. 
Przekroje, obroty i kłady. Rzuty aksonometryczne. Tworzenie powierzchni. Powierzchnie stożkowe, walcowe i obrotowe. 
Przenikanie powierzchni. Zasady wymiarowania. Podstawowe zagadnienia tolerancji i pasowań. Podstawowe części 
maszyn. Sposoby uproszczonego przedstawiania części maszyn. Schematy mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne, 
procesów technologicznych przemysłu spożywczego. Elementy rysunku budowlanego. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
Metoda ćwiczeniowo-praktyczna: wykorzystanie modeli brył i części maszyn, przeźroczy, prospektów przy wykonywaniu 
rysunków oraz dokumentacji technicznej przy nauce czytania rysunków.  
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Na każdych zajęciach student prezentuje na ocenę rysunki wykonane na poprzednich ćwiczeniach. Większość studentów 
(80%) osiąga zamierzone efekty kształcenia. 
 

Sposób zaliczenia: 
Na podstawie średniej arytmetycznej z ocen samodzielnie wykonanych ćwiczeń rysunkowych. 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 12 0,5 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 12 0,5 

Konsultacje 10 0,4 12 0,5 

Godziny kontaktowe 40 1,6 24 1,0 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 12 0,5 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 16 0,6 27 1,1 

ECTS łącznie  2,2  2,0 

Procent pracy własnej 28,6 52,9 

 
 
Literatura: 
1. Dobrzyński T. Rysunek techniczny maszynowy. WNT Warszawa 2003 
2. Miśniakiewicz E., Skowroński W. Rysunek techniczny budowlany. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1999 
3. Filipowicz K., Kowal A. Rysunek techniczny z ćwiczeniami. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2004 

Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Maszynoznawstwo 
Kod 

 przedmiotu: PK-6 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 30 -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 - 24 -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Stanisław Peroń 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: prof. dr hab. inż. Stanisław Peroń 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu: materiałów stosowanych w budowie maszyn i urządzeń przemysłu 
spożywczego, mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów, części maszyn. Zajmuje się opisem budowy, działania i 
obsługi typowych urządzeń stosowanych w przemyśle rolno spożywczym. W oparciu o znajomość procesu przebiegającego 
w danym urządzeniu wyjaśnia związki między teorią działania urządzenia i konkretnym rozwiązaniem konstrukcyjnym. 
 

Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi elementami mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów 
oraz podstawowymi maszynami i urządzeniami przemysłu rolno spożywczego. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Znajomość rysunku technicznego oraz podstaw fizyki. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Ma elementarną wiedzę z zakresu: materiałów i 
urządzeń stosowanych w budowie maszyn i 
urządzeń przemysłu spożywczego, mechaniki 
technicznej i wytrzymałości materiałów oraz części 
maszyn 

Kolokwium/egzamin K_W24 

W02 
Zna budowę,  zasady działania i eksploatacji 
maszyn oraz urządzeń stosowanych w 
przetwórstwie żywności 

Kolokwium/egzamin K_W13 

Umiejętności 

U01 

Identyfikuje podstawowe przyrządy do pomiaru: 
temperatury, ciśnienia, długości, przepływu płynów, 
wilgotności powietrza i wybranych wielkości 
elektrycznych 

kolokwium K_U01 

U02 
Dokonuje pomiarów i interpretacji wybranych 
parametrów dotyczących procesów 
technologicznych przemysłu spożywczego 

Sprawozdanie/kolokwium K_U01 

U03 
Posiada zdolność wykorzystywania odpowiednich 
metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych 
w produkcji i utrwalaniu żywności 

kolokwium K_U04 

U04 

Potrafi nawiązywać kontakt zawodowy ze 
specjalistami innych dziedzin technicznych w celu 
rozwiązywania problemów na pograniczu techniki i 
technologii spożywczej 

kolokwium K_U22 



Kompetencje społeczne 

K01 
Ma świadomość postępu i zmian następujących w 
nauce o technologii żywności i żywieniu człowieka 

Ocena aktywności w 
trakcie ćwiczeń 

K_K05 

K02 
Ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe 
życie i doskonalenia w zakresie wykonywanego 
zawodu 

K_K06 

K03 

Wykazuje aktywną postawę w  rozwiązywaniu 
problemów związanych z realizacją różnych zadań. 
Weryfikuje przedstawiane propozycje i przedstawia 
własną opinię 

K_K07 

K04 
Pracuje indywidualnie i zespołowo, jest świadomy 
odpowiedzialności za wspólnie realizowane 
działania 

K_K08 

K05 
Jest kreatywny w przekazywaniu posiadanych 
umiejętności i wiedzy 

K_K10 

 
Treści programowe: 
Materiały konstrukcyjne stosowane w budowie maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Kinematyka i dynamika. 
Podstawowe wiadomości z wytrzymałości materiałów. Podstawowe wzory do obliczania naprężeń prostych. Części maszyn: 
połączenia, osie i wały, łożyska i ich dobór, napędy. Sprzęgła i ich zastosowanie. Elektrotechnika. Silniki elektryczne prądu 
przemiennego. Dobór silników. Pompy ich podział i zastosowanie. Charakterystyka pomp i jej dobór do sieci. Wentylatory – 
podział i zastosowanie. Charakterystyka wentylatora. Sprężarki i ich zastosowanie. Spalanie i paliwa. Charakterystyka paliw 
stałych ciekłych i gazowych. Paleniska i kotły parowe. Termodynamika pary wodnej i wilgotnego powietrza. Urządzenia 
odpylające. Urządzenia do mycia i czyszczenia. Urządzenia transportowe, cechy eksploatacyjne i dobór. Podstawy 
suszenia. Suszarki do produktów ubocznych przemysłu fermentacyjnego. Podstawy chłodnictwa. Maszyny do napełniania 
zamykania i pakowania. Podstawy chłodnictwa. Urządzenia chłodnicze. Magazynowanie gazów, cieczy i ciał stałych, 
zbiorniki. Reaktory Podstawy eksploatacji wybranych maszyn przemysłu spożywczego. Zabezpieczenia przed wybuchami 
pyłów. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykład informacyjny – konwencjonalny, 
 Metody poszukujące: 

 Metodyka ćwiczeniowo – praktyczna (laboratorium eksperyment, obliczenia). Pomoce: maszyny, przyrządy 
pomiarowe, prospekty, katalogi, dokumentacja techniczna. 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Każde z ćwiczeń laboratoryjnych bądź obliczeniowych jest oceniane na podstawie sprawozdania bądź pisemnego 
sprawdzianu. Oprócz tego student zalicza dwa kolokwia pisemne w ciągu semestru. Warunkiem zaliczenia całości 
przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń oraz zdanie końcowego pisemno-ustnego egzaminu (minimalny 
zasób wiedzy 60%). Większość studentów (80-90%) osiąga zamierzone efekty kształcenia. 
 

Sposób zaliczenia: 
Ćwiczenia średnia arytmetyczna z ocen sprawdzianów i kolokwiów. 
Wykład – ocena z egzaminu pisemno ustnego. 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 36 1,4 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 24 1,0 

Konsultacje 8 0,3 20 0,8 

Godziny kontaktowe 68 2,7 56 2,2 

Przygotowanie do zajęć 15 0,6 20 0,8 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 15 0,6 22 0,9 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 



Praca własna 32 1,3 44 1,8 

ECTS łącznie  4,0  4,0 

Procent pracy własnej 32,0 44,0 

 
Literatura: 
1. Błasiński K., Pyć W., Rzycki E., Maszyny i aparatura technologiczna przemysłu spożywczego. Politechnika Łódzka. 

1994.  
2. Glaser R., Materiały do ćwiczeń z maszynoznawstwa i aparatury przemysłu spożywczego i chemicznego. Skrypt 

Akademii ekonomicznej we Wrocławiu. 1998. 
3. Praca zbiorowa, Mały poradnik mechanika. WNT Warszawa 2003. 
 

Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka  
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Bezpieczeństwo produkcji żywności 

i systemy zarządzania jakością 
Kod 

 przedmiotu: PK-7a 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15  30 - - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 15 - 15 - - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr hab. inż.  Grażyna Krasnowska, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr hab. inż.  Grażyna Krasnowska, prof. nadzw. 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Omówienie wymagań prawnych dotyczących standardów bezpieczeństwa produkcji żywności w ustawodawstwie UE i polski 
(zasady GMP/GHP, HACCP). Przedstawienie filozofii jakości i koncepcji zarządzania jakością. Omówienie Systemów 
Zarządzania Jakością wg norm ISO serii 9000 oraz innych standardów międzynarodowych. Zapoznanie z możliwościami 
integracji systemów ZJ. Omówienie zasad projektowania dokumentacji systemowych. 
 

Cel przedmiotu: 
Celem nauczania jest zdobycie wiedzy na temat obowiązujących zasad systemów zapewnienia bezpieczeństwa produkcji w 
łańcuchu żywnościowym oraz funkcjonujących, międzynarodowych standardów zarządzania jakością. Nabycie umiejętności i 
kompetencji w zakresie: określania standardów Dobrych Praktyk Produkcyjnych i ich dokumentowania; tworzenie 
dokumentacji systemu HACCP, opracowania polityki jakości organizacji oraz rozumienia filozofii systemów zarządzania 
jakością; nabycie umiejętności projektowania Księgi Jakości wraz z procedurami systemowymi i niezbędnymi dokumentami 
(instrukcjami, zapisami itd.); elementów projektowania nowych produktów żywnościowych z zachowaniem dobrych praktyk 
produkcyjnych. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawy zarządzania firmą, prawo żywnościowe 

 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych   

Wiedza 

1 
student ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania 
zakładów przemysłu spożywczego w aspekcie organizacji, 
zarządzania i prawa żywnościowego 

egzamin 
K_W02 
K_W03 
K_W05 

2 student definiuje zasady zarządzania jakością 

kolokwium, egzamin 

K_W03; K_W16 

3 
wymienia zagrożenia występujące w obrocie i produkcji 
żywności 

K_W10; K_W16 

4 wyjaśnia standardy Dobrych Praktyk Produkcyjnych K_W10; K_W16 

5 
wyjaśnia zasady systemu HACCP K_W05; K_W10; 

K_W16 

6 
przedstawia strukturę dokumentacji SZJ kolokwium, 

opracowanie 
projektu, egzamin 

K_W16 

7 interpretuje rolę dokumentów w funkcjonowaniu SZJ kolokwium, egzamin K_W16 

Umiejętności 
1 identyfikacji i analizy zagrożeń w produkcji żywności kolokwium, egzamin K_U07; K_U09 



2 opracowania polityki jakości organizacji 

opracowanie 
projektowe, 

kolokwium, egzamin 

K_U13; K_U14 

3 
projektowania Księgi Jakości K_U13; K_U14 

 

4 
projektowania dokumentacji wraz z procedurami 
systemowymi i niezbędnymi dokumentami (instrukcjami, 
zapisami itd.) 

K_U13; K_U14 

5 
projektowania nowych produktów żywnościowych z 
zachowaniem dobrych praktyk produkcyjnych 

K_U13; K_U14; 
K_U06 

 

Kompetencje społeczne 

1 
ma świadomość odpowiedzialności uczestników łańcucha 
żywnościowego za jakość żywności i bezpieczeństwo 
konsumentów  

 egzamin K_K02; K_K03 

2 
ma świadomość postępu w technikach i technologiach 
stosowanych w uzyskaniu i przetwarzaniu żywności i 
możliwych konsekwencjach dotyczących zagrożeń  

egzamin 
K_K02; K_K05; 

K_K06 

3 

identyfikuje i weryfikuje zagrożenia w produkcji żywności  przygotowanie 
elementów 

dokumentacji, 
kolokwium, egzamin 

K_K03; K_K07 

4 

ocenia funkcjonalność dokumentacji SZJ i bezpieczeństwa 
żywności i potrafi ją zmodyfikować 

przygotowanie 
elementów 

dokumentacji 
kolokwium, egzamin 

K_K11; K_K06 

5 

analizuje prawidłowość dokumentacji systemowej i wskazuje 
elementy wymagające doskonalenia oraz działań 
korygujących 

przygotowanie 
elementów 

dokumentacji 
kolokwium, egzamin 

K_K03; K_K07; 
K_K11 

6 
jest kreatywny w szerzeniu wiedzy o zagrożeniach w 
produkcji żywności  

kolokwium, egzamin K_K02; K_K10 

7 
pracuje indywidualnie i zespołowo  opracowanie projektu 

dokumentacji 
K_K08 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Filozofia jakości, koncepcje zarządzania jakością. Definicje jakości.  
2. Kompleksowe zarządzanie jakością TQM.  
3. Zasady zarządzania jakością. 
4. Systemy zarządzania jakością (SZJ) wg norm serii ISO 9000. Charakterystyka norm 
5. Dokumentacja SZJ. Księga jakości, procedury, instrukcje. 
6. Audity jakości. Charakterystyka normy ISO 19011. 
7. Łańcuch produkcji żywności w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego.  
8. Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności: GAP, GMP/GHP, HACCP 
9. Elementy praktycznego dokumentowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. 
10. Integracja systemów zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. 

Ćwiczenia: 
1. Łańcuch jakości i procesy w systemach zapewnienia jakości. Tworzenie modeli procesów. 
2. Mapowanie procesów. Monitorowanie procesów. 
3. Tworzenie standardów GAP, GMP, GHP – księga 
4. Tworzenie standardów GAP, GMP, GHP – instrukcje. 
5. System HACCP – przyjęcie polityki w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, analiza zagrożeń, projektowanie planu 

monitorowania CCP. 
6. Audyt zgodności z zasadami GAP, GMP/GHP i HACCP. 
7. Dokumentowanie audytu. 
8. Omówienie projektów. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody  podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 



 wykład problemowy 
 metody poszukujące: 

 sytuacyjna: analiza przypadku  
 ćwiczenia projektowe  
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Do sposobów sprawdzania efektów kształcenia zalicza się:  

 egzamin: część pisemna (z pomocami dydaktycznymi), część ustna 

 sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych i projektowych 

 testy z pytaniami otwartymi 
W trakcie ćwiczeń sprawdziany cząstkowe oraz prezentacja opracowanych projektów; 
Egzamin 2 częściowy: pisemny -  krótki test z pytaniami otwartymi połączony z częścią ustną;  
 

Sposób zaliczenia: 
 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń; 

 Ocena końcowa jest wynikiem sumy: (wynik egzaminu X wsp. 0,6 + ocena z ćwiczeń x wsp. 0,4). 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 30 1,2 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 15 0,6 

Konsultacje 20 0,8 22 0,9 

Godziny kontaktowe 65 2,6 52 2,1 

Przygotowanie do zajęć 18 0,7 25 1,0 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 15 0,6 22 0,9 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 35 1,4 49 2,0 

ECTS łącznie  4,0  4,0 

Procent pracy własnej 35,0 48,5 

 

Literatura: 
1. Pr. zbiorowa pod red Tadeusza Trziszki. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, Wyd. UP we Wrocławiu, 

2009 
2. Pr. zbiorowa pod red. Tadeusza Sikory. Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością. Wyd. UE w Krakowie, 

2010 
3. Kołożyn-Krajewska Danuta, Sikora Tadeusz. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka. Wyd. C. H. 

Beck, Warszawa 2010. 
4. Urbaniak Maciej. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem. Wyd. Difin, Warszawa, 2007 
5. Łunarski Jerzy. Zarządzanie jakością, standardy i zasady. Wyd. Nauk.-Techniczne, Warszawa, 2008 

 
 
Uwagi: 
 
 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka  
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie jakością 
Kod 

 przedmiotu: PP-7b 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15  30 - - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 15 - 15 - - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr hab. inż.  Grażyna Krasnowska, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr hab. inż.  Grażyna Krasnowska, prof. nadzw. 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedstawienie filozofii jakości i koncepcji zarządzania jakością. Omówienie treści norm ISO 9000, 9001, 19011 oraz ich 
interpretacja w aspekcie zarządzania jednostką organizacyjną. Najważniejsze zasady kompleksowego zarządzania. Audyty i 
sposoby audytowania. Instrumenty tworzenia zaufania w bezpieczeństwie oraz wiarygodności wyrobów i usług. Omówienie i 
interpretacja rozporządzeń UE w zakresie praw konsumenta. Projektowanie dokumentacji systemowych.  
 

Cel przedmiotu: 
Celem nauczania jest nabycie wiedzy dotyczącej znajomości zasad systemów zapewnienia jakości produkcji i organizacji 
jakości oraz rozumienia filozofii systemów zarządzania; ponadto zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: opracowania 
polityki jakości organizacji; umiejętność projektowania Księgi Jakości; umiejętność określania standardów Dobrych Praktyk 
Produkcyjnych; tworzenie dokumentacji wraz z procedurami systemowymi i niezbędnymi dokumentami (instrukcjami, 
zapisami itd.) w zintegrowanych systemach ZJ. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawy zarządzania firmą, prawo żywnościowe 

 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych   

Wiedza 

1 
student ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania 
zakładów przemysłu spożywczego w aspekcie organizacji, 
zarządzania 

egzamin 
K_W02; K_W03; 

K_W05 

2 student definiuje zasady zarządzania jakością 

kolokwium, egzamin 

K_W03; K_W16 

3 
wymienia zagrożenia występujące w obrocie i produkcji 
żywności 

K_W10; K_W16 

4 wyjaśnia standardy Dobrych Praktyk Produkcyjnych K_W10; K_W16 

5 
wyjaśnia zasady systemu HACCP K_W05; K_W10; 

K_W16  

6 
przedstawia strukturę dokumentacji SZJ kolokwium, 

opracowanie 
projektu, egzamin 

  K_W16   

7 interpretuje rolę dokumentów w funkcjonowaniu SZJ kolokwium, egzamin   K_W16 

Umiejętności 
1 identyfikacji i analizy zagrożeń w produkcji żywności kolokwium, egzamin   K_U07; K_U09 

2 opracowania polityki jakości organizacji opracowanie 
projektowe, 

kolokwium, egzamin 

K_U13; K_U14 

3 
projektowania Księgi Jakości   K_U13; K_U14 

 



4 
projektowania dokumentacji wraz z procedurami 
systemowymi i niezbędnymi dokumentami (instrukcjami, 
zapisami itd.) 

K_U13; K_U14 

5 
projektowania nowych produktów żywnościowych z 
zachowaniem dobrych praktyk produkcyjnych 

K_U13; K_U14; 
K_U06 

 

Kompetencje społeczne 

1 
ma świadomość odpowiedzialności uczestników łańcucha 
żywnościowego za jakość żywności i bezpieczeństwo 
konsumentów  

 egzamin 

K_K02; K_K03 

2 
ma świadomość postępu w technikach i technologiach 
stosowanych w uzyskaniu i przetwarzaniu żywności i 
możliwych konsekwencjach dotyczących zagrożeń  

K_K02; K_K05; 
K_K06 

3 identyfikuje i weryfikuje zagrożenia w produkcji żywności  

przygotowanie 
elementów 

dokumentacji, 
kolokwium, egzamin 

K_K03; K_K07 

4 
ocenia funkcjonalność dokumentacji SZJ i bezpieczeństwa 
żywności i potrafi ją zmodyfikować 

K_K11; K_K06 

5 
analizuje prawidłowość dokumentacji systemowej i wskazuje 
elementy wymagające doskonalenia oraz działań 
korygujących 

K_K03; K_K07; 
K_K11 

6 
jest kreatywny w szerzeniu wiedzy o zagrożeniach w 
produkcji żywności  

kolokwium, egzamin K_K02; K_K10 

7 
pracuje indywidualnie i zespołowo  opracowanie projektu 

dokumentacji 
K_K08 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Filozofia jakości, koncepcje zarządzania jakością. Definicje jakości.  
2. Kompleksowe zarządzanie jakością TQM.  
3. Zasady zarządzania jakością. 
4. Systemy zarządzania jakością (SZJ) wg norm serii ISO 9000. Charakterystyka norm 
5. Dokumentacja SZJ. Księga jakości, procedury, instrukcje. 
6. Audity jakości. Charakterystyka normy ISO 19011. 
7. Systemy zarządzania środowiskowego. 
8. System zarządzania bezpieczeństwem pracy. 
9. Integracja systemów zarządzanie jakością i bezpieczeństwem produkcji. 
10. Walidacja, akredytacja i certyfikacja. 

Ćwiczenia: 
1. Łańcuch jakości i procesy w systemach zapewnienia jakości. 
2. Tworzenie modeli procesów.  Mapowanie procesów. Monitorowanie procesów. 
3. Dokumentowanie systemów –opracowanie księgi jakości 
4. Dokumentowanie systemów - wzory formatek. Procedury. 
5. Dokumentowanie systemów -wzory formatek. Instrukcje, zapisy.  
6. Audyt zgodności z zasadami SZJ. 
7. Dokumentowanie audytu. 
8. Omówienie projektów. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody  podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 wykład problemowy 
 metody poszukujące: 

 sytuacyjna: analiza przypadku  
 ćwiczenia projektowe  
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Do sposobów sprawdzania efektów kształcenia zalicza się:  

 egzamin: część pisemna (z pomocami dydaktycznymi), część ustna 

 sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych i projektowych 



 testy z pytaniami otwartymi 
W trakcie ćwiczeń sprawdziany cząstkowe oraz prezentacja opracowanych projektów; 
Egzamin 2 częściowy: pisemny -  krótki test z pytaniami otwartymi połączony z częścią ustną;  
 

Sposób zaliczenia: 
 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń; 

 Ocena końcowa jest wynikiem sumy: (wynik egzaminu X wsp. 0,6 + ocena z ćwiczeń x wsp. 0,4). 
 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 30 1,2 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 15 0,6 

Konsultacje 20 0,8 22 0,9 

Godziny kontaktowe 65 2,6 52 2,1 

Przygotowanie do zajęć 18 0,7 25 1,0 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 15 0,6 22 0,9 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 35 1,4 49 2,0 

ECTS łącznie  4,0  4,0 

Procent pracy własnej 35,0 48,5 

 

Literatura: 
1. Pr. zbiorowa pod red Tadeusza Trziszki. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, Wyd. UP we Wrocławiu, 

2009 
2. Pr. zbiorowa pod red. Tadeusza Sikory. Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością. Wyd. UE w Krakowie, 

2010 
3. Kołożyn-Krajewska Danuta, Sikora Tadeusz. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka. Wyd. C. H. 

Beck, Warszawa 2010. 
4. Urbaniak Maciej. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem. Wyd. Difin, Warszawa, 2007  
5. Łunarski Jerzy. Zarządzanie jakością, standardy i zasady. Wyd. Nauk.-Techniczne, Warszawa, 2008 
 

 
 
Uwagi: 
 

 
 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

 

 

 

 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Ogólna technologia żywności 
Kod 

 przedmiotu: PK-8 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 45 -  - 6 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 15 - 30 -  - 6 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Tomasz Zięba, prof. nadzw.  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr hab. inż. Tomasz Zięba, prof. nadzw. 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przemysł spożywczy - jego organizacja i struktura w Polsce, ogólne zadania przemysłu spożywczego; jakość żywności i 
surowców służących do jej produkcji; operacje i niezłożone procesy stosowane w przetwórstwie, utrwalanie i 
przechowywanie w produkcji przemysłowej i ich wpływ na wartość biologiczną, funkcjonalną i organoleptyczną żywności; 
metody utrwalania żywności, pomocnicze materiały i techniki w technologii żywności; technologie produktów ubocznych; 
produkty odpadowe przemysłowej produkcji żywności i metody ich utylizacji.  

Cel przedmiotu: 
Poznanie  głównych kierunków przetwórstwa rolno-spożywczego. Wprowadzenie studentów w podstawy technologii 
żywności, rodzaju stosowanych operacji jednostkowych, wykorzystania maszyn i urządzeń oraz poszczególnych procesów. 
Poznanie sposobów utrwalania wytworzonej żywności oraz utylizacji powstałych produktów odpadowych. 

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Przedmioty poprzedzające: matematyka, fizyka, chemia, mikrobiologia, analiza żywności. 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
opisuje główne kierunki przetwórstwa rolno-
spożywczego 

kolokwia,  
egzamin ustny 

K_W01, K_W06, 
K_W20 

W02 
definiuje pojęcia związane z operacjami 
jednostkowymi stosowanymi w przetwórstwie 

K_W07 

W03 
definiuje, wyjaśnia procesy zachodzące podczas 
przetwarzania żywności 

K_W05, K_W09, 
K_W11 

W04 
opisuje parametry wpływające na intensywność 
prowadzonych procesów technologicznych 

K_W08 

W05 opisuje urządzenia stosowane w przetwórstwie K_W13 

Umiejętności 

U01 
zna wyposażenie laboratorium technologicznego 
oraz zasady bezpiecznej pracy rozmowy 

indywidualne, 
kolokwia, 

sprawozdania z 
przeprowadzonych 

ćwiczeń 

K_U09 

U02 
potrafi obsługiwać urządzenia analityczne 
stosowane w ocenie jakościowej surowców i 
produktów spożywczych 

K_U03, K_U24 

U03 
umie w warunkach laboratoryjnych wykorzystać 
posiadaną wiedzę do pozyskiwania i przetwarzania 
podstawowych składników żywności  

K_U02, K_U07, 
K_U13, K_U19, 

K_U21,  



U04 
potrafi dobrać i przeprowadzić zabieg utrwalania 
żywności  

K_U01, K_U08 

Kompetencje społeczne 

K01 
ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane w zespole zadania 

wspólne 
wykonywanie 

ćwiczeń, 
 rozmowy 

indywidualne, 
sprawozdania z 

przeprowadzonych 
ćwiczeń 

K_K01, K_K08 

K02 
wykazuje aktywną postawę w rozwiązywaniu 
postawionych zadań. 

K_K07, K_K11 

K03 

wykazuje zrozumienie zjawisk i procesów 
zachodzących podczas przetwarzania żywności 
oraz ich wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie 
konsumenta 

K_K02 

K05 
rozumie ważność przestrzegania zasad higieny w 
procesie technologicznym 

K_K03, K_K09 

K06 
ukończenie kursu upoważnia do rozpoczęcia 
studiowania technologii kierunkowych 

K_K06 

 

Treści programowe: 
Program wykładów: 
1. Wstęp do technologii żywności, bilans żywności. 
2. Charakterystyka głównych surowców przemysłu spożywczego, ich odbiór i oczyszczanie. 
3. Przechowywanie i transport żywności. 
4. Produkty spożywcze i ich jakość. 
5. Operacje mechaniczne (rozdrabnianie; rozdzielanie materiałów niejednorodnych; mieszanie ciał stałych i cieczy; 

dozowanie) 
6. Operacje termiczne (energia cieplna i jej zastosowanie w technologii żywności; wpływ ogrzewania na jakość żywności; 

mechanizm przenoszenia ciepła; typy operacji lub metod cieplnych) 
7. Niektóre operacje typu dyfuzyjnego (ekstrakcja, ekstrakcja za pomocą rozpuszczalników selektywnych; destylacja) 
8. Procesy i operacje fizykochemiczne (krystalizacja; sorpcja; tworzenie emulsji; koagulacja i żelifikacja; aglomerowanie 

ciał sypkich) 
9. Procesy chemiczne w technologii żywności (hydroliza w przemyśle spożywczym; neutralizacja w przemyśle 

spożywczym; uwodornianie tłuszczów; chemiczne metody modyfikowania skrobi; chemiczna modyfikacja białka i 
laktozy) 

10. Procesy biotechnologiczne w technologii żywności (biosynteza masy komórkowej; procesy fermentacyjne; 
zastosowanie enzymów 

11. Metody utrwalania żywności (utrwalanie żywności metodą chłodzenia lub zamrażania; utrwalanie żywności za pomocą 
ogrzewania; utrwalanie żywności oparte na odwadnianiu i na dodawaniu substancji osmoaktywnych; utrwalanie przez 
zakwaszanie i metodą chemiczną; niekonwencjonalne, nietypowe i skojarzone metody utrwalania żywności. 

12. Technologie bezodpadowe, produkty uboczne i odpadowe, metody ich utylizacji. 

Program ćwiczeń: 
1. Aerometria, refraktometria, polarymetria, grawimetria. Oznaczanie kwasowości produktów spożywczych 
2. Jakość produktów spożywczych. Normalizacja. 
3. Suszenie w przemyśle spożywczym 
4. Koagulacja i żelifikacja w przemyśle spożywczym 
5. Rozdzielanie zawiesin lub emulsji w ośrodku ciekłym 
6. Ekstrakcja w przemyśle spożywczym 
7. Krystalizacja w przemyśle spożywczym 
8. Rozdrabnianie i sortowanie 
9. Zagęszczanie ciekłych produktów spożywczych 
10. Utrwalanie żywności metodą apertyzacji  
11. Zamrażanie produktów spożywczych 
12. Procesy enzymatyczne w przemyśle spożywczym 
13. Wykorzystanie produktów ubocznych do produkcji biomasy i fermentacji alkoholowej. 
14. Destylacja i rektyfikacja 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 metody poszukujące: 

 laboratorium technologiczne: ocena surowca i produktu spożywczego, praktyczne wykorzystanie operacji 
jednostkowych w przetwarzaniu żywności   



 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 egzamin ustny 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 

 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 zaliczenie  prac laboratoryjnych  

 zdanie przedmiotowego egzaminu końcowego obejmującego treści wykładowe i teoretyczne oraz wnioskowe 
treści ćwiczeniowe 

Oceną z przedmiotu jest ocena z egzaminu końcowego. 

 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 75 3,0 45 1,8 

Zajęcia praktyczne 45 1,8 30 1,2 

Konsultacje 15 0,6 25 1,0 

Godziny kontaktowe 90 3,6 70 2,8 

Przygotowanie do zajęć 28 1,1 35 1,4 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 30 1,2 40 1,6 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 60 2,4 77 3,1 

ECTS łącznie  6,0  5,9 

Procent pracy własnej 40,0 52,4 

 

Literatura: 
1. Ogólna technologia żywności, Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A. WNT 2000 
2. Ogólna technologia żywności, cz.1, red. Bednarski W., Wyd. ART Olsztyn    1996 
 

 
 
Uwagi: 
 

 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

 

 

 

 

 

 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Technologia gastronomiczna 
Kod 

 przedmiotu: PK-9 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 30 -  - 5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 - 24 -  - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Wiesław Kopeć 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Prof. dr hab. inż. Wiesław Kopeć 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy procesów operacji jednostkowych w trakcie przygotowania potraw w zakładach gastronomicznych, opisu 
przemian zachodzących w surowcach w trakcie przygotowania potraw, klasyfikacji ich rodzajów oraz zasad obsługi 
konsumentów. 
 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania zakładów gastronomicznych oraz procesów technologicznych w 
produkcji gastronomicznej, zasadami oceny sensorycznej produktów gastronomicznych i obsługi konsumentów. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Ukończony kurs z zakresu ogólnej technologii żywności, żywienia człowieka oraz inżynierii przemysłu spożywczego 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Definiuje operacje jednostkowe w procesach 
przygotowania różnych typów potraw 

Egzamin ustny 
K_W07; K_W08; 

K_W09 

W02 Klasyfikuje i ocenia rodzaje potraw Kolokwia ustne K_W20 

W03 
Analizuje poprawność wykorzystania surowców w 
produkcji gastronomicznej 

Egzamin ustny, 
raporty z zajęć 
laboratoryjnych  

K_W09; K_W14 

Umiejętności 

U01 
Potrafi obsłużyć podstawowe urządzenia 
gastronomiczne  

Kolokwia ustne K_U04 

U02 
Umie przygotować podstawowe typy potraw  
 

Raporty z zajęć 
laboratoryjnych, 
kolokwia ustne 

K_U04 

U03 
Umie przygotować nakrycie stołu do wybranych 
posiłków 

Kolokwia pisemne K_U09 

Kompetencje społeczne 

K01 
Potrafi przygotować recepturę oraz technologie dań 
dietetycznych Egzamin ustny 

K_K02 

K02 Określa zagrożenia zdrowotne w produkcji potraw K_K03 

K03 Potrafi komponować rodzaje potraw i napojów Kolokwium ustne K_K07 

 
Treści programowe: 



Ogólne zasady organizacji gastronomii w zależności od specjalizacji i rodzaju usług. Sprzęt i urządzenia stosowane w 
gastronomii. Surowce stosowane w gastronomii i ich przygotowanie do obróbki. Gastronomiczne produkty mięsne, łączone 
(w tym z udziałem warzyw). Ciasta zarabiane i ziemniaczane. Desery, w tym ciasta o strukturze gąbczastej. Wykorzystanie 
dodatków strukturotwórczych w technologii gastronomicznej. Podstawy przygotowania produktów dietetycznych oraz analizy 
sensorycznej w ocenie jakości surowców i potraw. Zmiana wartości odżywczej i sensorycznej produktów spożywczych 
podczas obróbki gastronomicznej. Zasady obsługi konsumentów. 

 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody  podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 wykład problemowy 
 ćwiczenia laboratoryjne 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Do sposobów sprawdzania efektów kształcenia zalicza się:  

 egzamin: część pisemna (z pomocami dydaktycznymi), część ustna 

 sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych i projektowych 

 testy wielokrotnego wyboru 
 egzamin ustny 
 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych 
 kolokwium pisemne lub ustne z zajęć laboratoryjnych i wykładów 

 
Sposób zaliczenia: 
Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z 2 kolokwiów pisemnych lub ustnych. Ćwiczenia – 
warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z cząstkowych kolokwiów z ćwiczeń laboratoryjnych 
Oceną z przedmiotu jest ocena z egzaminu końcowego (80%) i zaliczenia ćwiczeń (20%). 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 1,4 36 1,4 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 24 1,0 

Konsultacje 15 0,6 28 1,1 

Godziny kontaktowe 75 3,0 64 2,6 

Przygotowanie do zajęć 28 1,1 30 1,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 20 0,8 30 1,2 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 50 2,0 62 2,5 

ECTS łącznie  5,0  5,0 

Procent pracy własnej 40,0 42,9 

 
Literatura: 
Podstawowa: 
1. Podstawy technologii gastronomicznej Red. S. Zalewski. 2009.WNT,Warszawa. 

Uzupełniająca: 
1. Witkiewicz Z., Wilgocki S. Organizacja i technika pracy w zakładzie gastronomicznym. 2008.Wyd: WSTiH Gdańsk.  

 
Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Technologia zbóż i nasion oleistych 
Kod 

 przedmiotu: PK-10 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 30 - - 5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 - 24 - - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. inż Zygmunt Gil 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Prof. dr hab. inż Zygmunt Gil 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Znaczenie gospodarcze zbóż oraz charakterystyka roślin zbożowych. Skład chemiczny ziarna. Właściwości masy ziarna. 
Jakość ziarna i jego przetworów oraz metody oceny wartości technologicznej surowca zbożowego. Technologia produkcji 
maki, kasz, płatków makaronów oraz zmodyfikowanych przetworów zbożowo-mącznych. Surowce wykorzystywane w 
przemyśle piekarskim. Przygotowanie ciasta i wypiek różnych asortymentów pieczywa. Otrzymywanie olejów 
 

Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest poznanie metod oceny jakości i przydatności surowca zbożowego i nasion oleistych do przetwórstwa, 
podstawowych technologii produkcji przetworów zbożowych i produktów olejarskich.  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawy chemii żywności, biochemii, mikrobiologii, technologii ogólnej żywności, inżynierii procesowej, maszynoznawstwa 
przemysłu spożywczego 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
student definiuje podstawowe parametry jakości 
ziarna zbóż nasion oleistych 

wejściówka K_W06 

W02 
przedstawia podstawowe technologie w 
przetwórstwie zbóż i nasion oleistych 

kolokwium K_W07; K_W13 

W03 
klasyfikuje i ocenia przetwory zbożowe wejściówka, 

raport z badań 
K_W12 

W04 
analizuje poprawność stosowanych technologii w 
aspekcie otrzymania przetworów o dobrej jakości  
 

egzamin 
K_W08; K_W09 

 

Umiejętności 

U01 

Identyfikuje czynniki decydujące o wartości 

przetwórczej surowca kolokwium 
K_U03; K_U01; 

K_U09 

U02 

Opisuje procesy technologiczne stosowane w 

przetwórstwie zbóż i nasion oleistych kolokwium K_U08 

U03 

Wyjaśnia wpływ stosowanej technologii 

przetwarzania na jakość wyrobów egzamin 
K_U02; K_U05; 

K_U07 



U04 

Dobiera urządzenia do określonych operacji i 

procesów jednostkowych 

 

kolokwium K_U08; K_U06 

U05 

Rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie na 

podstawie doświadczenia nabytego w 

przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego 
egzamin K_U26 

Kompetencje społeczne 

K01 
Student rozróżnia stosowane technologie i 
maszyny w przetwórstwie zbóż i nasion oleistych 

kolokwium 
K_K01; K_K06; 

K_K07 

K02 
Weryfikuje poprawność zastosowania procesów w 
zależności od jakości surowca. 
 

egzamin 
K_K02; K_K05; 
K_K08; K_K10 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Znaczenie gospodarcze zbóż oraz charakterystyka roślin zbożowych 
2. Skład chemiczny ziarna i związane z tym kierunki wykorzystania zbóż w przerobie technologicznym. 
3. Właściwości masy ziarna. 
4. Jakość ziarna i jego przetworów oraz metody oceny wartości technologicznej surowca zbożowego. 
5. Przygotowanie ziarna do przetwórstwa: czyszczenie I tzw „czarne” 
6. Przygotowanie ziarna do przetwórstwa: kondycjonowanie ziarna, czyszczenie II tzw „białe”  
7. Przemiał właściwy ziarna. Produkcja mąk na cele specjalne.  
8. Zarys technologii produkcji kasz i płatków. 
9. Zarys technologii produkcji makaronów  
10. Produkcja zmodyfikowanych przetworów zbożowo-mącznych 
11. Surowce wykorzystywane w przemyśle piekarskim oraz zmiany w surowcach w czasie przechowywania. 
12. Przygotowanie ciasta pszennego. 
13. Metody wielofazowego przygotowania ciasta na pieczywo żytnie i mieszane. 
14. Wypiek i przechowywanie pieczywa. Wady i choroby pieczywa .  
15. Przetwórstwo nasion oleistych. 

Ćwiczenia: 
1. Wprowadzenie do przedmiotu. Szkolenie BHP. Pobieranie prób i ocena organoleptyczna ziarna zbóż. Budowa 

morfologiczna ziarna. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń, masy 1000 ziaren oraz celności i wyrównania ziarna. 
2. Ocena cech fizycznych ziarna: szklistości, gęstości ziarna w stanie zsypnym. Ocena właściwości  przemiałowych ziarna 

za pomocą próbnego przemiału laboratoryjnego, określenie zawartości popiołu w mące. 
3. Ocena ilości i jakości glutenu mokrego w mące pszennej. Ocena jakości mąki pszennej za pomocą farinografu   
4. Określenie wskaźnika sedymentacyjnego Zeleny’ego dla mąki pszennej. Oznaczenie liczby opadania w aparacie 

Hagberga-Pertena.  
5. Określenie właściwości wypiekowych mąki pszennej za pomocą wypieku laboratoryjnego 
6. Amylograficzna i farinograficzna ocena jakości mąki. 
7. Wybrane zagadnienia z przetwórstwa zbóż i nasion oleistych. Towaroznawcza ocena jakości tłuszczów roślinnych.  
8. Zaliczenie ćwiczeń. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody  podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 wykład problemowy 
 ćwiczenia laboratoryjne 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Do sposobów sprawdzania efektów kształcenia zalicza się:  

 egzamin: część pisemna (z pomocami dydaktycznymi), część ustna 

 sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych i projektowych 

 testy wielokrotnego wyboru 
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na ćwiczeniach po zaliczeniu wejściówki sprawdzającej przygotowanie 
studenta do ćwiczeń, złożenie poprawnych sprawozdań z wykonanych analiz; 



Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń; 
Egzamin jest pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru; oceny z testu: dst -60% poprawnych odpowiedzi, plus dst 65%, 
db 75%, plus db 80%, bdb 85% 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena końcowa jest wynikiem sumy: (wynik egzaminu X wsp. 0,6 + ocena z ćwiczeń x wsp. 0,4). 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 36 1,4 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 24 1,0 

Konsultacje 15 0,6 28 1,1 

Godziny kontaktowe 75 3,0 64 2,6 

Przygotowanie do zajęć 28 1,1 30 1,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 20 0,8 30 1,2 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 50 2,0 62 2,5 

ECTS łącznie  5,0  5,0 

Procent pracy własnej 40,0 49,2 

 
Literatura: 
1. Jurga R.: Przetwórstwo zbóż. Cz I i II. WSiP. Warszawa 1994. 
2. Ambroziak Z.: Produkcja piekarsko-ciastkarska, Cz I i II . WSiP Warszawa 1999. 
3. Praca zbiorowa pod red. T. Jakubczyka i T. Habera.: Analiza zbóż i przetworów zbożowych. Skrypt SGGW-AR 

Warszawa 1983. 
4. Niewiadomski H.: Technologia tłuszczów jadalnych. WNT Warszawa1993. 
5. Czasopisma: Przegląd zbożowo-młynarski, Przegląd piekarski i cukierniczy 
 

 
 
Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka  
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Technologia mleka 
Kod 

 przedmiotu: PK-11 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30  30  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 - 24  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr hab. inż. Grażyna Krasnowska, prof. nadzw.  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr hab. inż. Grażyna Krasnowska, prof. nadzw. 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Charakterystyka mleka jako surowca żywnościowego w aspekcie jego walorów odżywczych i przetwarzania. Podstawowe 
technologie stosowane w przetwórstwie mleka i ich wpływ na składniki surowca. Charakterystyka towaroznawcza i 
jakościowa produktów mleczarskich. Bezpieczeństwo produkcji w przemyśle mleczarskim. 
 

Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest poznanie walorów odżywczych i właściwości przetwórczych mleka. Zapoznanie z technologiami 
przetwarzania wraz z wyposażeniem aparaturowym oraz podstawowymi parametrami stosowanymi przy przerobie tego 
surowca. Analiza jakościowa przetworów mleczarskich.  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawy chemii żywności, biochemii, mikrobiologii, technologii ogólnej żywności, inżynierii procesowej, maszynoznawstwa 
przemysłu spożywczego 

 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia* 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych   

Wiedza 

W01 
Student ma wiedzę na temat funkcjonowania przemysłu 
mleczarskiego w gospodarce żywnościowej 

egzamin K_W02 

W02 
Zna podstawowy skład chemiczny mleka i właściwości 
odżywcze i funkcjonalne składników 

kolokwium, egzamin 

K_W01; K_W06 

W03 Zna zasady utrwalania mleka i jego przetworów K_W11 

W04 
Przedstawia podstawowe technologie w przetwarzaniu i 
utrwalaniu mleka 

K_W07; K_W08 

W05 Charakteryzuje urządzenia stosowane w przetwórstwie mleka  K_W13; K_W07 

W06 
Ma wiedzę na temat wpływu różnych procesów 
przetwórczych na składniki mleka i ich wartość biologiczną i 
fizykochemiczną 

K_W09 

W07 
Klasyfikuje przetwory mleczne oraz zna metody analizy 
jakości tych produktów 

K_W12 

W08 
Definiuje zagrożenia w przetwórstwie mleka, zna sposoby ich 
eliminacji 

K_W10 

Umiejętności 

U01 
Opisuje procesy technologiczne stosowane w przemyśle 
mleczarskim i ich parametry 

kolokwium, egzamin K_U01; K_U08 



U02 
Rozróżnia alternatywne techniki przetwarzania i utrwalania 
mleka i  wyjaśnia różnice pomiędzy nimi  

K_U01; K_U08 

U03 
Wyjaśnia wpływ stosowanych zabiegów technologicznych na 
składniki mleka, ich właściwości i wartość odżywczą  

K_U02 
 

U04 
Dobiera odpowiednie metody przetwarzania i utrwalania 
mleka i jego przetworów 

K_U06 
 

U05 
Identyfikuje zagrożenia występujące w przemyśle 
mleczarskim 

K_U07 

U06 

Przeprowadza kompleksową analizę jakości mleka i 
przetworów mlecznych i opracowuje wyniki badań 

prezentacja wyników 
i raporty na zajęciach 

laboratoryjnych 
kolokwium 

K_U05; K_U24 

U07 
Posługuje się sprzętem laboratoryjnym w analizie z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy  

przebieg zajęć w 
laboratorium 

K_U03; K_U09 

U08 

Rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie na podstawie 

doświadczenia nabytego w przedsiębiorstwach przemysłu 

spożywczego 
egzamin K_U26 

Kompetencje społeczne 

K01 
Ma świadomość oddziaływania przemysłu mleczarskiego na 
środowisko  

 egzamin K_K01 

K02 
Identyfikuje i weryfikuje zagrożenia przemyśle mleczarskim 
oraz ma świadomość odpowiedzialności zawodowej  

kolokwium, egzamin 

K_K02; K_K03 

K03 
Student rozróżnia stosowane i nowe technologie i maszyny w 
przetwórstwie mleka  

K_K05; K_K06 

K04 
Weryfikuje poprawność postępowania w różnych 
uwarunkowaniach jakości surowca oraz stosowanych 
technologii 

K_K03; K_K07 

K05 Jest kreatywny w szerzeniu wiedzy o żywieniu K_K04; K_K10 

K06 
Pracuje indywidualnie i zespołowo  przebieg zajęć 

laboratoryjnych 
K_K08 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Mleczarstwo w Polsce. Aktualny stan przemysłu 
2. Ogólna charakterystyka mleka. Czynniki wpływające na skład i jakość mleka. Charakterystyka podstawowych i 

dopełniających składników mleka 
3. Jakość mleka w świetle obowiązujących przepisów prawa żywnościowego. 
4. Charakterystyka mikrobiologiczna mleka. Higiena produkcji mleka i ocena jego jakości 
5. Pasteryzacja mleka, pasteryzatory. Produkcja mleka spożywczego. 
6. Metody sterylizacji mleka. Produkcja mleka UHT. 
7. Metody wydzielania śmietanki z mleka. Wirówki odtłuszczające. Systemy  membranowe.  
8. Biologiczne metody utrwalania mleka.  
9. Przygotowanie śmietanki do zmaślania. Zmaślanie i końcowa obróbka masła 
10. Produkcja mlecznych napoi fermentowanych. 
11. Podstawy technologii serowarstwa oraz postęp technologiczno-techniczny w ich produkcji. 
12. Zasady wyrobu ważniejszych typów serów podpuszczkowych. Technologia serów twarogowych i topionych. 
13. Produkcja koncentratów mlecznych. Urządzenia wyparne. Produkcja mleka zagęszczonego i mleka w proszku. 
14. Produkcja kazeinianów i białczanów. Produkty uboczne przemysłu mleczarskiego.  
15. Ochrona środowiska w aspekcie produktów odpadowych i ścieków przemysłu mleczarskiego. Zasady GMP, GHP i 

HACCP w mleczarstwie. 

Ćwiczenia: 
1. Analiza techniczna w przetwórstwie mleczarskim. 
2.  Normalizacja mleka. 
3. Analityczna ocena jakościowa mleka  
4. Badanie składu mleka.. 
5. Analiza wybranych produktów mleczarskich 
6. Wydzielanie białek mleka: preparaty koagulujące, żelujące. Ocena wybranych metod koagulacji białek mleka. 
7. Wybrane aspekty technologiczne produkcji serów.  Produkcja sera typu cottage.  



8.  Oznaczanie substancji azotowych w mleku i przetworach. 
9. Zaliczanie ćwiczeń lub za ćw. 8 i 9 (6 h) Zwiedzanie wybranego zakładu mleczarskiego. 
 

 
Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody  podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 wykład problemowy 
 ćwiczenia laboratoryjne 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Do sposobów sprawdzania efektów kształcenia zalicza się:  

 egzamin: część pisemna (z pomocami dydaktycznymi), część ustna 

 sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych i projektowych 

 testy wielokrotnego wyboru 
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na ćwiczeniach po zaliczeniu wejściówki sprawdzającej przygotowanie 
studenta do ćwiczeń oraz pozytywne oceny ze sprawdzianów cząstkowych (około 3. w semestrze); 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń; 
Egzamin jest pisemny w formie testu z pytaniami typu otwartego; 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena końcowa jest wynikiem sumy: (wynik egzaminu X wsp. 0,6 + ocena z ćwiczeń x wsp. 0,4). 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 36 1,4 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 24 1,0 

Konsultacje 15 0,6 25 1,0 

Godziny kontaktowe 75 3,0 61 2,4 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 20 0,8 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 15 0,6 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 27 1,1 42 1,7 

ECTS łącznie  4,1  4,1 

Procent pracy własnej 26,5 40,8 

 
Literatura: 
1. Mleczarstwo. Zagadnienia wybrane. Tom 1 i 2. Pr. pod red. Stefana Ziajki. Wydawnictwo ART. Olsztyn 1997 r. ; tom 1 

wyd. 2008. 
2. Zarys chemii i technologii mleczarstwa. Tom 1,2,3. Eugeniusz Pijanowski. PWRiL, 1980 r. 
3. Mleko – produkcja, badanie i przerób. Marek E. Jurczak. Wydawnictwo SGGW Warszawa 2005 r. 
4. Ćwiczenia z analizy mleka i produktów mleczarskich. Pr. zb. pod red. Stefana Zmarlickiego, Wydawnictwo SGGW 

Warszawa 1996 r 
5. Surowce zwierzęce – ocena i wykorzystanie. Pr. zb. pod red. Litwińczuka, PWRiL, 2004 r. 
 

Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 



 
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania Inżynierii Rolnej 

 
Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Technologia mięsa 
Kod 

 przedmiotu: PK -12 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 30 -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 - 24 -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szmańko 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szmańko  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zwierzęta rzeźne. Linie ubojowe. Budowa tkanki mięśniowej. Surowce rzeźne. Skład chemiczny, właściwości funkcjonalne, 
jakość mięsa. Metody utrwalania mięsa. Surowce do produkcji przetworów mięsnych. Operacje jednostkowe stosowane w 
przetwórstwie mięsa. Produkcja wędlin. Produkcja konserw. Jakość mięsa i przetworów mięsnych. 
 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów - z surowcami przetwarzanymi przez przemysł mięsny, ich budową, składem chemicznym, 
właściwościami funkcjonalnymi, wartością odżywczą – z metodami utrwalania mięsa i przetworów mięsnych – z operacjami 
jednostkowymi stosowanymi w przetwórstwie mięsa – z procesem produkcji wędlin, wędzonek, wędlin podrobowych i 
konserw – z oceną jakości mięsa i przetworów mięsnych. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu biologii, chemii, biochemii, fizyki technologii ogólnej, mikrobiologii do 
zrozumienia, wyjaśnienia zjawisk zachodzących w przetwarzanych i utrwalanych surowcach rzeźnych oraz zastosować ją 
podczas utrwalania i oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych.   

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Ma ogólną wiedzę z zakresu anatomii i budowy 
tkanek zwierząt rzeźnych a także składu  
chemicznego i właściwości fizykochemicznych i 
funkcjonalnych podstawowych surowców rzeźnych 

egzamin K_W01 

W02 
Zna znaczenie środowiska w kształtowaniu finalnej 
jakości produktów mięsnych. Charakteryzuje 
właściwości surowców  zwierzęcych 

kolokwium 
K_W05 
K_ W06 

W03 
Zna podstawowe operacje jednostkowe  stosowane 
w procesach przetwarzania i przechowywania 
produktów mięsnych egzamin 

K_W07 

W04 
Ma podstawową wiedzę z zakresu technologii 
przetwórstwa surowców rzeźnych 

K_W08 

W05 

Wykazuje znajomość przemian fizyko-chemicznych 
i biochemicznych zachodzących podczas 
przetwarzania, utrwalania i przechowywania w 
surowców rzeźnych 

kolokwium K_W09 



W06 

Wskazuje zagrożenia pochodzenia chemicznego, 
biologicznego i fizycznego podczas wytwarzania, 
przetwarzania i przechowywania surowców i 
produktów spożywczych egzamin 

K_W10 

W07 
Charakteryzuje przydatność różnych metod 
utrwalania żywności i wyjaśnia ich wpływ na 
trwałość i bezpieczeństwo żywności 

K_W11 

W08 
Zna podstawowe techniki analizy żywności 
(fizykochemicznej, sensorycznej) 

kolokwium K_W12 

W09 
Zna zasady działania i eksploatacji maszyn i 
urządzeń stosowanych w produkcji i przetwórstwie 
żywności 

egzamin 
K_W13 

W10 Zna odchylenia jakości produktów mięsnych K_W08 

Umiejętności 

U01 
Dokonuje pomiarów i interpretacji różnych 
parametrów fizyko-chemicznych surowców 
rzeźnych 

kolokwium 

K_U01 

U02 
Analizuje zjawiska fizyko-chemiczne i biologiczne 
zachodzące w procesach wytwarzania i 
przechowywania produktów mięsnych 

K_U02 

U03 
Posługuje się podstawowym sprzętem 
laboratoryjnym i aparaturą kontrolno-pomiarową 
stosowaną  przy produkcji i analizie żywności 

K_U03 

U04 

Posiada zdolność wykorzystania odpowiednich 
metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów 
stosowanych w produkcji i utrwalaniu surowców 
rzeźnych 

K_U04 

U05 
Potrafi przeprowadzić sensoryczną, 
fizykochemiczną, mikrobiologiczną i 
toksykologiczną analizę produktów mięsnych 

K_U05 

U06 
Projektuje i wykonuje proste zadania badawcze 
pod opieką specjalisty 

K_U06 

U 07 
Potrafi dobierać operacje jednostkowe i 
projektować linie technologiczne w zakładach 
przemysłu mięsnego egzamin 

K_U08 

U08 
Stosuje zasady dobrych praktyk produkcyjnych i 
laboratoryjnych 

K_U09 

U09 Prawidłowo zbiera i przedstawia wyniki badań  K_U24 

U10 

Rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie na 

podstawie doświadczenia nabytego w 

przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego 
 egzamin K_U26 

Kompetencje społeczne 

K01 
Jest świadomy wpływu przemysłu mięsnego na 
środowisko naturalne 

egzamin K_K01 

K02 
Posiada umiejętność pracy w zespole przy 
przygotowywaniu i wykonywaniu oznaczeń 
chemicznych 

kolokwium 

K_K02 

K03 Wykazuje odpowiedzialność za higienę i 
bezpieczeństwo pracy oraz produkcji  

K_K03 

K04 Ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe 
życie i doskonalenia w zakresie wykonywanego 
zawodu  

K_K06 

  
Treści programowe: 
Tematyka wykładów: 
1. Żywiec rzeźny, rasy typy użytkowe, metody oceny (bydło, trzoda chlewna, owce, konie, jeleniowate, inne). 
2. Zasady obrotu zwierzętami rzeźnymi, magazynowanie żywca, postępowanie przedubojowe, klasyfikacja jakości. 
3. Wybrane zagadnienia struktury i składu chemicznego surowców rzeźnych. 



4. Charakterystyka i kierunki wykorzystania surowców rzeźnych. 
5. Jakość mięsa, procesy biofizyko-chemiczne w mięsie, właściwości fizykochemiczne i funkcjonalne. 
6. Podstawy teoretyczne stosowanych metod utrwalania mięsa. 
7. Chłodzenie i zamrażanie surowców rzeźnych. 
8. Obróbka cieplna surowców rzeźnych. 
9. Operacje jednostkowe stosowane w przetwórstwie mięsa. 
10. Peklowanie i wędzenie surowców rzeźnych. 
11. Produkcja kiełbas parzonych i wędzonek. 
12. Produkcja wędlin dojrzewających i wędlin podrobowych. 
13. Produkcja wyrobów garmażeryjnych. 
14. Produkcja konserw.  
15. Odchylenia jakości produktów mięsnych. 

Tematyka ćwiczeń: 
1. Linie ubojowe świń. 
2. Ubój bydła. 
3. Ubój owiec, koni jeleniowatych, strusi, obróbka po odstrzale dziczyzny. 
4. Zasady podziału na elementy zasadnicze tusz zwierząt rzeźnych. Podział na elementy zasadnicze tusz wieprzowych. 

Kierunki wykorzystania elementów. 
5. Podział na elementy zasadnicze tusz bydlęcych. Kierunki wykorzystania elementów. 
6. Podział na elementy zasadnicze tusz cielęcych i owczych oraz dziczyzny. Sposób konfekcjonowania elementów, 

wymagania jakościowe, kierunki wykorzystania. 
7. Właściwości fizykochemiczne mięsa. 
8. Właściwości funkcjonalne i reologiczne mięsa. Ocena świeżości. 
9. Właściwości fizykochemiczne tłuszczów surowych i topionych. Ocena świeżości. 
10. Operacje jednostkowe stosowane w przetwórstwie mięsa – Zakład Mięsny Balcerzak i Spółka. 
11. Operacje jednostkowe stosowane w przetwórstwie mięsa – Zakład Mięsny Balcerzak i Spółka, c.d. 
12. Właściwości funkcjonalne białek mięśniowych. 
13. Produkcja wędlin modelowych. Ocena właściwości fizykochemicznych i reologicznych. 
14. Produkcja wędlin podrobowych. Produkcja wędzonek. 
15. Ocena jakości przetworów mięsnych. 

 
Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykład informacyjny 
 Metody poszukujące: 

 laboratorium 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Raport z ćwiczeń, kolokwia, każde pytanie jest klasyfikowane oceną i wyliczana jest nota średnia, ćwiczenia 4, 5 i 6 muszą 
być zaliczone na ocenę pozytywną.  
 

Sposób zaliczenia: 
Egzamin pisemny, obejmuje 7-10 pytań, każde pytanie oceniane jest na ocenę i wyliczana jest ocena średnia.  W przypadku 
nie zaliczenia egzaminu pisemnego stosowany jest egzamin ustny. Student powinien osiągnąć minimum 60% wymaganej 
wiedzy. 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 36 1,4 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 24 1,0 

Konsultacje 15 0,6 25 1,0 

Godziny kontaktowe 75 3,0 61 2,4 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 20 0,8 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 15 0,6 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 



Praca własna 27 1,1 42 1,7 

ECTS łącznie  4,1  4,1 

Procent pracy własnej 26,5 40,8 

 

Literatura: 
1. Mięso-podstawy nauki i technologii. Praca zbiorowa pod redakcją A. Pisuli i E. Pospiecha. Wyd. SGGW, Warszawa 
2011. 
2. Meat products handbook.G. Feiner. CRC Press 2006.  
3. Meat Science. An  introductory text. Warriss P.,D., CABI Publishing 2000.  
4. Atlas rozbioru tusz zwierząt rzeźnych. A. Olszewski. WNT. Warszawa 2005. 
5. Higiena mięsa, E. Pros, PWRiL 2006.  
6. The meat we eat. J. Romans, W. Costello, C. Carlson, M. Greaser, K. Jones. Interstate Publishers, Inc. 1994.     
7. Gospodarka Mięsna. SIT. NOT.   
 

Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Technologia owoców i warzyw 
Kod 

 przedmiotu: PK-13a 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 30 -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 - 18 -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Tomasz Zięba, prof. nadzw.  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr hab. inż. Tomasz Zięba, prof. nadzw. 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przemysł owocowo-warzywny jego organizacja i struktura w Polsce. Główne surowce, kierunki ich zużytkowania oraz 
znaczenie żywieniowe.  Podstawowe technologie stosowane w przetwórstwie owoców i warzyw. Utrwalanie produktów 
owocowo-warzywnych. 

Cel przedmiotu: 
Poznanie  głównych kierunków przetwórstwa owoców i warzyw: technologii kwaszarnictwa, technologii soków i 
koncentratów, technologii produkcji win, technologii suszenia oraz zamrażania owoców i warzyw. Poznanie sposobów 
utrwalania wytworzonych produktów z owoców lub warzyw oraz utylizacji powstałych produktów odpadowych. 

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Przedmioty poprzedzające: matematyka, fizyka, chemia, mikrobiologia, analiza żywności, ogólna technologia żywności. 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
opisuje główne kierunki przetwórstwa owocowo-
warzywnego 

kolokwia,  
egzamin ustny 

K_W01,  

W02 
zna skład i właściwości surowców używanych w 
przetwórstwie owoców i warzyw 

K_W06,  

W03 
umie określić jakość surowców i przydatność do 
przetwórstwa 

K_W06, 

W04 
zna główne procesy technologiczne i operacje 
jednostkowe stosowane w przetwórstwie owoców i 
warzyw 

K_W07, K_W08, 
K_W10, K_W11 

W05 
zna skład i wymagania jakościowe względem 
wytworzonych produktów 

K_W012 

W06 
opisuje parametry wpływające na intensywność 
prowadzonych procesów technologicznych 

K_W09, 

W07 
opisuje urządzenia stosowane w przetwórstwie 
owoców i warzyw 

K_W13 

Umiejętności 



U01 

potrafi zaplanować i zorganizować technologię 
produkcji konserw apertyzowanych, soków, 
suszów, win, koncentratów owocowych i 
warzywnych, mrożonek 

rozmowy 
indywidualne, 

kolokwia, 
sprawozdania z 

przeprowadzonych 
ćwiczeń 

K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 

K_U05 

U02 

umie określić zapotrzebowanie na maszyny i 
urządzenia konieczne do zrealizowania technologii 
oraz obliczyć zapotrzebowanie na surowce i 
materiały pomocnicze 

K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U09, 

K_U24 

U03 

Rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie na 

podstawie doświadczenia nabytego w 

przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego 

rozmowy 
indywidualne, 

kolokwia 
K_U26 

Kompetencje społeczne 

K01 
ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane w zespole zadania 

wspólne 
wykonywanie 

ćwiczeń, 
 rozmowy 

indywidualne, 
sprawozdania z 

przeprowadzonych 
ćwiczeń 

K_K01, K_U08 

K02 
wykazuje aktywną postawę w rozwiązywaniu 
postawionych zadań. 

K_K07, K_K011 

K03 
posiada świadomość konieczności propagowania 
zwiększonego udziału przetworów owocowo-
warzywnych w diecie człowieka.   

K_U02 

K05 
rozumie ważność przestrzegania zasad higieny w 
procesie technologicznym 

K_U03, K_U09 

 

Treści programowe: 
Program wykładów: 
1. Charakterystyka głównych surowców przemysłu owoców i warzyw, ich odbiór i oczyszczanie. 
2. Przechowywanie owoców i warzyw. 
3. Technologia kwaszarnictwa.  
4. Technologia soków owocowych i warzywnych.  
5. Technologia produkcji win owocowych i gronowych.  
6. Technologia produkcji dżemów, powideł i marmolad. 
7. Koncentraty z przecierów owocowych.  
8. Technologia produkcji koncentratu pomidorowego.  
9. Technologia suszenia owoców i warzyw.  
10. Zamrażalnictwo owoców i warzyw.  
11. Utrwalanie produktów owocowo-warzywnych w opakowaniach hermetycznych. 
12. Preparaty enzymatyczne w technologii owoców i warzyw 

Program ćwiczeń: 
1. Oznaczanie suchej masy oraz kwasowości produktów owocowo-warzywnych. 
2. Porównanie metod otrzymywania soków owocowych. Nastawianie win owocowych. 
3. Ocena produktów kwaszonych.  
4. Wytwarzanie i ocena kompotów owocowych. 
5. Wytwarzanie dżemów owocowych z pektyną wysoko i nisko metylowaną. 
6. Ocena mrożonek warzywnych. 
7. Ocena wytworzonych win owocowych 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 metody poszukujące: 

 laboratorium technologiczne: ocena surowca i produktu spożywczego, praktyczne wykorzystanie operacji 
jednostkowych w przetwarzaniu żywności   

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 egzamin ustny 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 

 

 



Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 zaliczenie  prac laboratoryjnych  

 zdanie przedmiotowego egzaminu końcowego obejmującego treści wykładowe i teoretyczne oraz wnioskowe 
treści ćwiczeniowe 

Oceną z przedmiotu jest ocena z egzaminu końcowego. 

 

 
Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 30 1,2 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 15 0,6 30 1,2 

Godziny kontaktowe 60 2,4 60 2,4 

Przygotowanie do zajęć 18 0,7 18 0,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 20 0,8 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 40 1,6 40 1,6 

ECTS łącznie  4,0  4,0 

Procent pracy własnej 40,0 40,0 

 

Literatura: 
1. Wybrane zagadnienia z przetwórstwa owoców i warzyw, Zadernowski R., Oszmiański J., Wyd. ART Olsztyn 1994;  
2. Przetwórstwo owoców i warzyw, cz. 1, 2, Jarczyk A., Berdowski J., B., WSiP 1997,1999.  

 
 
 
Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Technologia skrobi 
Kod 

 przedmiotu: PK-13b 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 30 -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 - 18 -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Tomasz Zięba, prof. nadzw.  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr hab. inż. Tomasz Zięba, prof. nadzw. 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Gospodarcze znaczenie skrobi i jej zastosowanie. Podstawowe technologie stosowane w przetwórstwie skrobi. 
Enzymatyczna, fizyczna i chemiczna modyfikacja skrobi. Uboczne produkty przemysłu krochmalniczego. 
 

Cel przedmiotu: 
Poznanie:  głównych kierunków zużytkowania skrobi, właściwości skrobi i jej naturalne zróżnicowane, zmian właściwości 
skrobi pod wpływem działania czynników fizycznych. Zapoznanie studentów z: technologią produkcji dekstryn, hydrolizatów 
(maltodekstryn, syropów i glukozy), modyfikatów chemicznych, skrobi opornej. Zastosowanie skrobi do tworzyw 
syntetycznych i superabsorbentów. Otrzymywanie białka z soku ziemniaczanego. 

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Przedmioty poprzedzające: matematyka, fizyka, chemia, mikrobiologia, analiza żywności, ogólna technologia żywności. 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 
W01 opisuje główne kierunki przetwórstwa skrobi 

kolokwia,  
egzamin ustny 

K_W01 

W02 zna zróżnicowanie botaniczne skrobi K_W06 

W03 
umie określić jakość ziemniaka skrobiowego i jego 
przydatność do przetwórstwa 

K_W06, K_W12 

W04 
zna główne procesy technologiczne i operacje 
jednostkowe stosowane w przetwórstwie skrobi 

K_W07, K_W08 

W05 
zna wymagania jakościowe względem 
wytworzonych produktów 

K_W10, K_W11 

W06 
opisuje urządzenia stosowane w przetwórstwie 
skrobi 

K_W13 

W07 
opisuje parametry wpływające na intensywność 
prowadzonych procesów technologicznych 

K_W09 

Umiejętności 

U01 
potrafi zaplanować i zorganizować technologię 
produkcji skrobi i jej modyfikatów 

rozmowy 
indywidualne, 

kolokwia, 

K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06 



U02 
umie określić zapotrzebowanie na maszyny i 
urządzenia konieczne do zrealizowania technologii 

sprawozdania z 
przeprowadzonych 

ćwiczeń 

K_U07, K_U08, 
K_U09,  

U03 

Rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie na 

podstawie doświadczenia nabytego w 

przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego 

 rozmowy 
indywidualne, 

kolokwia 
K_U26 

Kompetencje społeczne 

K01 
ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane w zespole zadania 

wspólne 
wykonywanie 

ćwiczeń, 
 rozmowy 

indywidualne, 
sprawozdania z 

przeprowadzonych 
ćwiczeń 

K_K01, K_U08 

K02 
wykazuje aktywną postawę w rozwiązywaniu 
postawionych zadań. 

K_K07, K_K11 

K03 

posiada świadomość konieczności propagowania 
zwiększonego udziału przetworów zawierających 
błonnik i skrobię oporną w diecie człowieka 

K_U02 

K04 
rozumie ważność przestrzegania zasad higieny w 
procesie technologicznym 

 K_U03, K_U09 

 

Treści programowe: 
Program wykładów: 
1. Charakterystyka przemysłu krochmalniczego w Polsce. Znaczenie gospodarcze skrobi 
2. Budowa i właściwości skrobi. Biologiczne zróżnicowanie skrobi.  
3. Ziemniak skrobiowy jako surowiec krochmalniczy. Przemysłowe metody oceny surowca krochmalniczego 
4. Technologia krochmalnictwa 
5. Wpływ czynników fizycznych na właściwości skrobi 
6. Modyfikacje chemiczne skrobi 
7. Wytwarzanie hydrolizatów skrobiowych 
8. Skrobia oporna i jej znaczenie żywieniowe 
9. Wytwarzanie białka ziemniaczanego 
10. Zagospodarowanie wód sokowych oraz wycierki ziemniaczanej 
11. Niespożywcze wykorzystanie skrobi 

Program ćwiczeń: 
1. Technologiczna ocena ziemniaka skrobiowego 
2. Otrzymywanie skrobi i białka ziemniaczanego 
3. Właściwości skrobi. 
4. Kwasowa i enzymatyczna hydroliza skrobi 
5. Chemiczna i fizyczna modyfikacja skrobi 
6. Ocena właściwości wytworzonych modyfikatów skrobiowych 
7. Ocena strawności skrobi opornej 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 metody poszukujące: 

 laboratorium technologiczne: metody otrzymywania skrobi i białka ziemniaczanego, modyfikatów skrobiowych oraz 
i ocena 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 egzamin ustny 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 

 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 zaliczenie  prac laboratoryjnych  

 zdanie przedmiotowego egzaminu końcowego obejmującego treści wykładowe i teoretyczne oraz wnioskowe 
treści ćwiczeniowe 

Oceną z przedmiotu jest ocena z egzaminu końcowego. 



 
 
 
Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 30 1,2 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 15 0,6 30 1,2 

Godziny kontaktowe 60 2,4 60 2,4 

Przygotowanie do zajęć 18 0,7 18 0,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 20 0,8 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 40 1,6 40 1,6 

ECTS łącznie  4,0  4,0 

Procent pracy własnej 40,0 40,0 

 

Literatura: 
1. Stärke und Stärkederivate, Tegge G. Behr’s Verlag, Hamburg 2004 
2. Potato Science and Technology, Lisińska G., Leszczyński W., Elsevier Applied Science, London, New York 1989 
3. Starch, Chemistry and Technology, Ed.: Whistler, Bemiller J. N., Paschall E., F., Academic Press 1984 
4. Starch Conversion Technology, Ed.: van Beynum G. M. A., Roels J. A., Marcel Dekker Inc., New York and Basel 1985.  

 
Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Ekonomika 
Kod 

 przedmiotu: PK-14 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 30 - -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 24 - -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: Doc. dr inż. Andrzej Bartkiewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Doc. dr inż. Andrzej Bartkiewicz  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie z: Zasadami budowy strategii. Stanem i kierunkami rozwoju rynku żywności. Otoczeniem rynkowym i 
instytucjonalnym. Statusem prawno-ekonomicznym przedsiębiorstw. Zasadami gospodarowania zasobami. Rodzajami 
kosztów. Dokumentami finansowymi. Wskaźnikami wykorzystywanymi w analizie. Zasadami finansowania rolnictwa. 
Systemem podatkowym. Czynnikami warunkującymi sukces firmy.  
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w zagadnienia ekonomiki w zakresie przedstawionym w skróconym opisie pozwoli na rozumien ie 
zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, ocenie rozwoju rynku.  Przekazana wiedza pozwoli na opracowanie strategii dla 
wybranego przedsięwzięcia, świadomego wyboru formy własności, oceny sytuacji firmy na podstawie analizy dokumentów 
finansowych i przeprowadzenie analizy wskaźnikowej, wykorzystania rachunku ekonomicznego w decyzjach krótko i 
długoterminowych.  
 

Wymagania wstępne: 
Zaliczenie ekonomii. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
opisuje główne pojęcia przedstawiane w ramach 
zajęć 

Kolokwium 
zaliczeniowe z 
ćwiczeń oraz 

egzamin ustny 

K_W03, K_W04 

W02 wyjaśnia zasady gospodarowania zasobami K_W19 

W03 opisuje wady i zalety form własności K_W19 

W04 
opisuje otoczenie rynkowe i instytucjonalne 
przedsiębiorstwa 

K_W19 

W05 analizuje dokumenty finansowe K_W04, K_W19 

W06 
przedstawia ocenę wykorzystując analizę 
wskaźnikową 

K_W19 

W07 
ocenia  proponowane rozwiązania wykorzystując 
rachunek ekonomiczny 

K_W03, K_W19 

W08 formułuje strategię firmy K_W19 

W09 opisuje warunki sukcesu firmy K_W19 

Umiejętności 

U01 
wybiera w odniesieniu do swojej sytuacji 
najkorzystniejszą formę własności 

Kolokwium 
zaliczeniowe z 

K_U11, K_U12 



U02 
opisuje i prezentuje sytuację firmy na podstawie 
analizy dokumentów – bilans, rachunek wyników, 
przepływy pieniężne 

ćwiczeń oraz 
egzamin ustny K_U06, K_U11 

U03 
opisuje i prezentuje sytuację firmy na podstawie 
analizy wskaźnikowej 

K_U06, K_U11 

U04 
identyfikuje szanse i zagrożenia, mocne i słabe 
strony 

K_U11 

U05 buduje strategię przedsiębiorstwa K_U06, K_U23 

U06 
wybiera rozwiązania weryfikowane rachunkiem 
ekonomicznym 

K_U11, K_U12 

Kompetencje społeczne 

K01 
weryfikuje przedstawiane propozycje i przedstawia 
własną opinię 

Kolokwium 
zaliczeniowe z 
ćwiczeń oraz 

egzamin ustny 

K_K07, K_K10 

K02 dostosowuje się do wymogów rynku K_K09 

K03 identyfikuje zagrożenia i szanse K_K09 

K04 konstruuje racjonalne propozycje rozwiązań K_K08 

K05 
może uczestniczyć w budowie strategii rozwoju 
społeczności lokalnej np.; gminy 

K_K09 

 

Treści programowe: 
1. Strategia firmy – istota, rodzaje. 
2. Aktualny stan i kierunki rozwoju rynku żywności. 
3. Zasoby czynników produkcji, zasady gospodarowania. 
4. Otoczenie rynkowe i instytucjonalne. 
5. Prawno-ekonomiczny status przedsiębiorstwa. 
6. Koszty, rodzaje i ich znaczenie.…. 
7. Metody rachunku ekonomicznego. 
8. Dokumenty finansowe i ich analiza – bilans, rachunek wyników, przepływy pieniężne. 
9. Analiza wskaźnikowa. 
10. Finansowanie rolnictwa i przetwórstwa spożywczego.  
11. System podatkowy. 
12. Rozwiązania alternatywne. 
13. Biznes plan jako narzędzie weryfikacji strategii. 
14. Warunki sukcesu firmy. 
15. Opracowywanie strategii dla wybranego przedsięwzięcia. Etapy prac nad strategią. Zasady budowania strategii. 
16. Identyfikacja możliwych obszarów działania związanych z kierunkiem kształcenia. 
17. Określenie celów. 
18. Analiza SWOT. 
19. Określenie środków niezbędnych do jej realizacji. 
20. Opracowanie wybranych polityk funkcjonalnych. 
21. Formułowanie strategii. 
22. Rachunek kosztów.  
23. Analiza dokumentów finansowych. 
24. Analiza wskaźnikowa. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład problemowy. 
 metody poszukujące: 

 problemowe: giełda pomysłów  

 ćwiczeniowo-praktyczna: projektu, SWOT, 

 dyskusji: okrągłego stołu. 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 egzamin: część ustna 

 prezentacja opracowanej strategii wybranego przedsięwzięcia, 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

 



 
Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się 

 udział w zajęciach w ilości określonej regulaminem studiów, 

 prezentacja opracowanej strategii 

 zdanie przedmiotowego ustnego egzaminu końcowego obejmującego treści wykładowe i ćwiczeniowe 
Oceną z przedmiotu jest ocena z egzaminu końcowego 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 36 1,4 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 24 1,0 

Konsultacje 15 0,6 20 0,8 

Godziny kontaktowe 75 3,0 56 2,2 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 20 0,8 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 12 0,5 22 0,9 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 24 1,0 44 1,8 

ECTS łącznie  4,0  4,0 

Procent pracy własnej 24,2 44,0 

 

Literatura: 
1. Gierszewska G.; Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE. Warszawa 1999. 
2. Piasecki B. Ekonomika i zarządzanie małą firmą. PWN, Warszawa – Łódź 2001. 
3. Stachiak S. Ekonomika agrofirmy. PWN, Warszawa 1998. 
4. Woś A.. (red. nauk.) Agrobiznes – makroekonomia – tom I, Agrobiznes – mikroekonomia – tom II. Wyd. KeyText, 

Warszawa 1996 
 

Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: 
Organizacja i zarządzanie 

przedsiębiorstwem 
Kod 

przedmiotu: PK- 15a 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 30 - - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 12 - - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Halina Bartkiewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Halina Bartkiewicz 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z istotą organizacji i zarządzania, funkcjami zarządzania umożliwia operowanie podstawowymi pojęciami w 
zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Wskazanie typologii struktur, metod zarządzania doprowadza do 
uzyskania umiejętności w zakresie samodzielnej oceny struktury organizacyjnej oraz dobrania właściwej dla organizacji. 
Wyjaśnienie teorii i zasad motywacji oraz kontroli w jednostce umożliwia właściwe przygotowanie i zaproponowanie 
systemów motywacji i kontroli dla przedsiębiorstwa. Przedstawienie zachowań organizacyjnych, komunikacji, konfliktów, 
zachowań nieetycznych i patologii pozwala na ocenę tych zachowań, proponowanie zmian, rozwiązań oraz usprawnień w 
zakresie komunikacji i rozwiązywania problemów (podejmowania decyzji). 
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy zarządzania organizacją – istotę, funkcje i zasady; ujęcie zarządzania jako procesu 
planowania, organizowania, przewodzenia (motywowania) i kontrolowania; poznanie struktur organizacyjnych, elementów 
zarządzania zasobami ludzkimi wraz z teoriami motywacyjnymi; zapoznanie z zasadami zarządzania strategicznego, 
tworzenia strategii oraz nabycie umiejętności komunikowania się w organizacji, tworzenia programów komunikacji, 
rozwiązywania konfliktów, identyfikowania i zapobiegania zachowaniom nieetycznym i patologiom w organizacjach. 
 

Wymagania wstępne: 
Zaliczenie ekonomii; znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
Kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
definiuje pojęcia, organizacji i zarządzania 
organizacją 

test wyboru K_W02 

W02 
definiuje, wyjaśnia i ocenia planowanie, 
organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie w 
organizacji 

test wyboru, 
ćwiczenia 

problemowe, studium 
przypadków 

K_W02 

W03 opisuje strukturę organizacyjną K_W16, K_W19 

W04 wyjaśnia procesy motywacji i kontroli K_W16, K_W19 

W05 
definiuje komunikację, konflikt, problem, 
zachowanie nieetyczne, patologię organizacji 

test wyboru, 
ćwiczenia 

problemowe, studium 
przypadków 

K_W19 

W06 
ocenia sposoby komunikacji w organizacji i metody 
zarządzania 

K_W16, K_W19 



W07 
rozpoznaje zarządzanie dziedzinami w 
przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem 
zarządzania w małej firmie 

K_W19 

Umiejętności 
U01 rozpoznaje i sporządza strukturę organizacyjną 

ćwiczenia 
problemowe, studium 

przypadków, test 
wyboru 

K_U17 

U02 
potrafi dobrać kierownika do zespołu i podać cechy 
dobrego zespołu 

K_U23 

U03 
ocenia sytuację konfliktową, patologię, problem i 
proponuje rozwiązania 

K_U23 

U04 
ocenia komunikację i dobiera narzędzia 
komunikacji w organizacji 

K_U23 

U05 
konstruuje elementy systemów motywacyjnych i 
kontroli w organizacji 

K_U23 

Kompetencje społeczne 
K01 inicjuje zmiany w strukturze organizacyjnej 

ćwiczenia 
problemowe, studium 

przypadków 

K_K09 

K02 
raportuje i proponuje rozwiązania konfliktu 
organizacyjnego 

K_K09 

K03 
identyfikuje problemy komunikacji, zachowania 
nieetyczne i podaje sposoby zapobiegania 

K_K09 

K04 
formułuje i wyjaśnia systemy motywacji i systemy 
kontroli w organizacji 

K_K07,K_K09 

 

Treści programowe: 
1. Wprowadzenie do organizacji i zarządzania.  
2. Istota i funkcje zarządzania przedsiębiorstwem.  
3. Planowanie i organizowanie w przedsiębiorstwie.  
4. Struktura organizacyjna i typologia struktur organizacyjnych. 
5. Motywowanie w przedsiębiorstwie.  
6. Koncepcje przywództwa.  
7. Rola, umiejętności i kompetencje  kierownicze.  
8. Istota kontroli w zarządzaniu firmą. 
9. Zachowanie człowieka w organizacji (komunikacja, konflikty, relacje grupowe). 
10. Zachowania nieetyczne i patologie w organizacji. 
11. Rozwiązywanie problemów organizacyjnych. Modele decyzyjne. 
12. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie.  
13. Formułowanie strategii. Klasyfikacja strategii. 
14. Zarządzanie dziedzinami działalności przedsiębiorstwa.  
15. Metody zarządzania w małym przedsiębiorstwie. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

- wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
- wykład problemowy 

 metody poszukujące: 
- problemowe: klasyczna metoda problemowa (opracowanie strategii, wybór metody zarządzania, motywacji, 

sposobów kontroli), giełda pomysłów w ocenie przyczyn i skutków patologii w organizacji,  
- sytuacyjna: analizowanie przez grupy studentów rzeczywistych sytuacji organizacji 
- ćwiczeniowo-praktyczne: studium przypadków (struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, konflikt w organizacji, 

komunikacja w organizacji) 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 test zaliczeniowy obejmujący treści wykładowe oraz elementy problemowe (wybór strategii, metod zarządzania, 

rozstrzygnięcia konfliktu): 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru, system 0/1 pkt., max 20 pkt., 20-18 pkt. – 
bdb, 17-16 pkt. – db+, 15-14 pkt. – db, 13-12 pkt. dst+, 11-10 pkt. – dst. 

 prezentacje wyników dyskusji i rozwiązywania problemów (praca w grupach, praca indywidualna) – zadania 
realizowane na ćwiczeniach - przy ocenie brane są pod uwagę: posługiwanie się wiedzą merytoryczną, 
kreatywność, kompletność opracowania, forma prezentacji; 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 

 



Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 zaliczenie 100% zadań problemowych realizowanych na ćwiczeniach (praca grupowa lub indywidualna) 

 zdanie przedmiotowego testu końcowego obejmującego treści wykładowe i praktyczne umiejętności  
Ocena z przedmiotu jest oceną składającą się w 60% z oceny z testu końcowego i w 40% z oceny z ćwiczeń. 

 
Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 24 1,0 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 12 0,5 

Konsultacje 12 0,5 12 0,5 

Godziny kontaktowe 57 2,3 36 1,4 

Przygotowanie do zajęć 8 0,3 20 0,8 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 18 0,7 40 1,6 

ECTS łącznie  3,0  3,0 

Procent pracy własnej 24,0 52,6 

 
 

Literatura: 
1. Błaszczyk W.(red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2006 
2. Bolesta – Kukułka K., Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995 
3. Chrisidu – Budnik A., Korczak J., Pakuła A., Supernat J., Nauka organizacji i zarządzania, Wyd. Kolonia Limited, 

Wrocław 2005 
4. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1999 
5. Koźmiński K., Piotrowski W. (red), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007 
6. Lichtarski J.(red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. AE im O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997 
7. Safin K., Zarządzanie małą firmą, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003 
8. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992 
9. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, TNOiK, Toruń 1999 
10. Świetlik W., Organizacja przedsiębiorstwa, WSE, Warszawa 2004 
11. Vollmuth H. J., Controlling. AnalizyOperacyjne. Analizy strategiczne, Wyd. Placet, Warszawa 2003 
 

Uwagi: 
Przedmiot wybieralny – studenci dokonują wyboru na pierwszym spotkaniu. 
 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
  

 



PWSZ w Sulechowie        
Instytut Zarządzania Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
             Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi 
Kod 

przedmiotu: PK-15b 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 30 - - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 12 - - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Halina Bartkiewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Halina Bartkiewicz 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z istotą zarządzania i zarządzania zasobami ludzkimi, celami zarządzania zasobami ludzkimi umożliwia 
operowanie podstawowymi pojęciami w zakresie organizacji i zarządzania personelem. Wskazanie typologii i metod 
zarządzania kapitałem ludzkim, sposobów oceniania i motywowania doprowadza do uzyskania umiejętności w zakresie 
samodzielnej oceny tych systemów oraz dobrania właściwej dla organizacji polityki personalnej. Wyjaśnienie teorii i zasad 
motywacji oraz kontroli w jednostce umożliwia właściwe przygotowanie i zaproponowanie systemów motywacji i kontroli dla 
zasobów ludzkich w organizacji. Przedstawienie zachowań organizacyjnych, komunikacji, konfliktów, zachowań 
nieetycznych i patologii pozwala na ocenę tych zachowań, proponowanie zmian, rozwiązań oraz usprawnień w zakresie 
komunikacji i rozwiązywania problemów interpersonalnych. 
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy zarządzania zasobami ludzkimi – istotę, funkcje i zasady; ujęcie zarządzania 
zasobami ludzkimi jako procesu planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania pracowników; poznanie metod 
zarządzania zasobami ludzkimi, elementów rekrutacji, szkoleń, awansowania i oceniania wraz z teoriami motywacyjnymi; 
zapoznanie z zasadami tworzenia planu zasobów ludzkich w organizacji oraz nabycie umiejętności komunikowania się w 
organizacji, tworzenia programów komunikacji, rozwiązywania konfliktów, identyfikowania i zapobiegania zachowaniom 
nieetycznym i patologiom w organizacjach oraz systemów nagradzania i karania pracowników. 
 

Wymagania wstępne: 
Zaliczenie ekonomii; znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
Kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
definiuje pojęcia zarządzania organizacją i 
zarządzania zasobami ludzkimi 

test wyboru K_W02 

W02 
definiuje, wyjaśnia i ocenia planowanie, 
motywowanie i kontrolowanie pracowników 

test wyboru, 
ćwiczenia 

problemowe, studium 
przypadków 

K_W02 

W03 wyjaśnia procesy motywacji i kontroli K_W16, K_W19 

W04 
definiuje komunikację, konflikt, problem, 
zachowanie nieetyczne, patologię 

K_W16, K_W19 

W05 
ocenia sposoby komunikacji w organizacji i metody 
zarządzania zasobami ludzkimi 

test wyboru, 
ćwiczenia 

problemowe, studium 
przypadków 

K_W19 

W06 
zna i rozumie znaczenie kapitału ludzkiego w 
organizacji 

K_W16, K_W19 

Umiejętności 



U01 rozpoznaje i sporządza plan zasobów ludzkich 

ćwiczenia 
problemowe, studium 

przypadków, test 
wyboru 

K_U17 

U02 
potrafi dobrać kierownika do zespołu i podać cechy 
dobrego menadżera 

K_U23 

U03 
ocenia sytuację konfliktową, patologię, problem i 
proponuje rozwiązania 

K_U23 

U04 
ocenia komunikację i dobiera narzędzia 
komunikacji w organizacji 

K_U23 

U05 
konstruuje elementy systemów motywacyjnych i 
kontroli pracowników w organizacji 

K_U23 

Kompetencje społeczne 

K01 
organizuje pracę grupy w zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwem 

ćwiczenia 
problemowe, studium 

przypadków 
K_K09 

 
 

Treści programowe: 
1. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi. 
2. Rozwój i cele zarządzania personelem. 
3. Komunikacja, konflikty interpersonalne. 
4. Planowanie zasobów ludzkich. 
5. Nabór kandydatów i wprowadzanie nowo przyjętych do pracy. 
6. Szkolenie i doskonalenie pracowników. 
7. System motywacyjny w przedsiębiorstwie. 
8. Potrzeby ludzkie, ich struktura i znaczenie. 
9. Płace jako instrument i oddziaływania motywacyjnego, systemy motywowania płacowego, formy płac. 
10. Kontrolowanie pracowników. 
11. Ocenianie jakości i efektywności pracy. Karanie i nagradzanie. 
12. Wartościowanie pracy. 
13. Awansowanie, przenoszenie, degradowanie i zwalnianie z pracy.  
14. Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi. 
15. Rodzaje strategii personalnych. 

 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 wykład problemowy 

 metody poszukujące: 
 problemowe: klasyczna metoda problemowa (wypracowanie celów ZZL, wybór metody ZZL, motywacji, sposobów 

kontroli), giełda pomysłów w ocenie przyczyn i skutków różnych systemów zarządzania zasobami ludzkimi 
(motywowania, kontrolowania),  

 sytuacyjna: analizowanie przez grupy studentów rzeczywistych sytuacji organizacji 
 ćwiczeniowo-praktyczne: studium przypadków i metoda projektowa (projekt planowania zasobów ludzkich dla 

przykładowej firmy) 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 test zaliczeniowy obejmujący treści wykładowe oraz elementy problemowe (wybór strategii, metod zarządzania, 

rozstrzygnięcia konfliktu): 24 pytania testowe jednokrotnego wyboru, system 0/1 pkt., max 20 pkt., 20-18 pkt. – bdb, 17-
16 pkt. – db+, 15-14 pkt. – db, 13-12 pkt. dst+, 11-10 pkt. – dst. 

 prezentacje wyników dyskusji i rozwiązywania problemów (praca w grupach, praca indywidualna) – zadania 
realizowane na ćwiczeniach - przy ocenie brane są pod uwagę: posługiwanie się wiedzą merytoryczną, kreatywność, 
kompletność opracowania, forma prezentacji 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 ocena z projektu planowania zasobów ludzkich dla przykładowej organizacji 

 zdanie przedmiotowego testu końcowego obejmującego treści wykładowe i praktyczne umiejętności  
Ocena z przedmiotu jest oceną składającą się w 60% z oceny z testu końcowego i w 40% z oceny z ćwiczeń. 
 



Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 24 1,0 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 12 0,5 

Konsultacje 12 0,5 12 0,5 

Godziny kontaktowe 57 2,3 36 1,4 

Przygotowanie do zajęć 8 0,3 20 0,8 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 18 0,7 40 1,6 

ECTS łącznie  3,0  3,0 

Procent pracy własnej 24,0 52,6 

 
 

Literatura: 
 Adria J.: Anatomia biznesu. Przywództwo, Studio Emka, 2000 

 Amstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000. 

 Blanchard K.: Przywództwo wyższego stopnia, PWN, 2007 

 Griffin W.: Zarządzanie organizacjami, PWN, Warszawa 1996 

 Jasiński Z.: Motywowanie w przedsiębiorstwie, PLACET, Warszawa 1998 

 Jędrych E. (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 
2007 

 Lendzion J.P., Stankiewicz-Mróz A.: Wprowadzenie do organizacji i zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, 2005 

 Reed A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM). Innowacje, Wyd. Petit, Warszawa, 2010 

 Harvard Business Review, Przywództwo, One Press, 2005 
 

Uwagi: 
Przedmiot wybieralny – studenci dokonują wyboru na pierwszym spotkaniu. 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Rachunkowość 
Kod 

przedmiotu: PK-16a 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 15 - - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 12 - - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr inż. Izabela Wojewoda 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: doc. dr inż. Izabela Wojewoda 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z istotą i funkcjami rachunkowości, przedstawienie zasad rachunkowości oraz głównych odmian 
rachunkowości umożliwia operowanie podstawowymi pojęciami w rachunkowości. Wskazanie zasadniczych różnic między 
rachunkowością finansową a zarządczą doprowadza do uzyskania umiejętności klasyfikowania i operowania tymi rodzajami 
rachunkowości. Zapoznanie ze sprawozdaniami finansowymi daje możliwość poprawnego prezentowania i interpretowania 
sytuacji finansowej, wyników finansowych i dokonań jednostki gospodarującej. Wyjaśnienie rachunku majątku i kapitału oraz 
rachunku kosztów, przychodów i wyników umożliwia właściwe rozpoznawanie i klasyfikowanie operacji gospodarczych w 
jednostce. Przedstawienie funkcjonowania kont, operacji ekwiwalentnych i wynikowych pozwala na ewidencję i księgowanie 
operacji gospodarczych. 
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy rachunkowości – istotę, funkcje i zasady; ujęcie rachunkowości jako procesu 
identyfikacji, rejestracji, przetwarzania oraz raportowania ekonomicznych informacji w jednostce; poznanie sposobów 
prezentowania i księgowania operacji gospodarczych wraz z wszystkimi danymi finansowymi prezentującymi jednostkę 
gospodarującą w syntetycznym ujęciu sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów 
pieniężnych); zapoznanie z zasadami ewidencji i klasyfikacji przychodów, kosztów i wyników oraz nabycie umiejętności 
poprawnego księgowania operacji gospodarczych. 
 

Wymagania wstępne: 
Zaliczenie ekonomii; znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
definiuje pojęcia bilansu, rachunku zysków i strat, 
rachunku przepływów pieniężnych 

test wyboru, K_W02, K_W03 

W02 
rozpoznaje podmioty zobowiązane do stosowania 
ustawy o rachunkowości 

test wyboru, 
ćwiczenia 

problemowe 

K_W03, K_W04 

W03 definiuje operacje gospodarcze K_W19 

W04 
definiuje i rozróżnia aktywa pieniężne, należności i 
zobowiązania, rzeczowy majątek trwały i obrotowy, 
wartości niematerialne i prawne, inwestycje 

test wyboru, 
ćwiczenia 

problemowe, zadania 
rachunkowe 

K_W19 

W05 operuje kontami bilansowymi, procesowymi K_W19 

W06 prezentuje czynności księgowe K_W19 

Umiejętności 



U01 
wyjaśnia zdarzenia gospodarcze i ich wpływ na 
jednostkę gospodarującą 

ćwiczenia 
problemowe, zadania 

rachunkowe 

K_U17 

U02 
definiuje i rozróżnia aktywa pieniężne, należności i 
zobowiązania, rzeczowy majątek trwały i obrotowy, 
wartości niematerialne i prawne, inwestycje 

K_U11, K_U17 

U03 klasyfikuje i wycenia powyższe elementy K_U17 

U04 konstruuje konta bilansowe, procesowe K_U23 

U05 
ocenia wpływ poszczególnych operacji 
gospodarczych na jednostkę 

K_U11 

Kompetencje społeczne 

K01 
raportuje i prezentuje wyniki finansowe jednostki 
gospodarującej 

ćwiczenia 
problemowe, zadania 

rachunkowe 

K_K09 

K02 dokonuje czynności księgowych i podatkowych K_K09 

K03 
identyfikuje problemy formalne, prawne i 
organizacyjne prowadzenia rachunkowości przez 
różne podmioty 

K_K07, K_K09 

K04 
praktykuje ewidencję, klasyfikację składników 
sprawozdań finansowych oraz wycenę składników 
bilansu 

K_K09 

 

Treści programowe: 
1. Istota i funkcje systemu rachunkowości.  
2. Zasady rachunkowości.  
3. Podstawy rachunkowości zarządczej.  
4. Charakterystyka sprawozdań finansowych.  
5. Bilans.  
6. Rachunek zysków i strat.  
7. Informacja dodatkowa.  
8. Rachunek przepływów pieniężnych.  
9. Zestawienie zmian w kapitale własnym.  
10. Rachunek majątku i kapitału.  
11. Klasyfikacja i wycena aktywów i pasywów.  
12. Plan kont.  
13. Konta bilansowe i procesowe. 
14. Czynności księgowe. 
15. Ewidencja analityczna i syntetyczna.  
16. Metoda bilansowa.  
17. Operacje ekwiwalentne i wynikowe.  
18. Ewidencja i rozliczenie wyniku finansowego.  
19. Podstawy rachunku kosztów. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 wykład problemowy 
 metody poszukujące: 

 problemowe: klasyczna metoda problemowa 

 sytuacyjna: analizowanie przez studentów rzeczywistych danych finansowych jednostek 

 ćwiczeniowo-praktyczne: zadania rachunkowe, wykonywanie przez studentów samodzielnych prac ćwiczeniowych 
i zadań 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 test zaliczeniowy z elementami rachunkowymi: 24 pytania testowe jednokrotnego wyboru, system 0/1 pkt., max 24 

pkt., 24-23 pkt. – bdb, 22-21 pkt. – db+, 20-18 pkt. – db, 17-16 pkt. dst+, 15-13 pkt. – dst. 

 prezentacje wyników i obliczeń rachunkowych na zajęciach ćwiczeniowych, przy ocenie brane są pod uwagę: 
posługiwanie się wiedzą merytoryczną, kompletność opracowania, forma prezentacji 

 prezentacja wyników zadań domowych, przy ocenie brane są pod uwagę: posługiwanie się wiedzą merytoryczną, 
kompletność opracowania, forma prezentacji 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 



 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 aktywność na zajęciach ćwiczeniowych (rachunkowych) 

 zdanie przedmiotowego testu końcowego obejmującego treści wykładowe i praktyczne umiejętności rachunkowe 
Oceną z przedmiotu jest oceną 60% z testu końcowego i 40% oceny z ćwiczeń rachunkowych. 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 24 1,0 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 12 0,5 

Konsultacje 10 0,4 18 0,7 

Godziny kontaktowe 55 2,2 42 1,7 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 18 0,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 15 0,6 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 20 0,8 33 1,3 

ECTS łącznie  3,0  3,0 

Procent pracy własnej 26,7 44,0 

 

Literatura: 
1. Dobrzański B., Zawadzki S.: Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa 1996 
2. Winiarska K., Podstawy rachunkowości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002. 
3. Kwacz A., Kaczurak-Kozak M., Podstawy rachunkowości, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Sulechów 2007. 
4. Bereżnicka J., Franc-Dąbrowska J., Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006. 
5. Sawicki K., Podstawy rachunkowości, , PWE Warszawa 2009, wydanie VI 
6. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości. Wykład, Difin, Warszawa 2011. 
7. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości. Zadania i rozwiązania, Difin, Warszawa 2009. 
8. Ustawa o rachunkowości (Dz.U. z 2009 nr 152 poz. 1223) 
9. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 nr 74 poz. 397) 
10. Miesięcznik „Rachunkowość” (portal: www.rachunkowosc.com.pl) 
 

Uwagi: 
Przedmiot wybieralny – studenci dokonują wyboru na pierwszym spotkaniu. 
 

 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rachunkowosc.com.pl/


PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Rachunkowość małych firm 
Kod 

przedmiotu: PK-16b 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 15 - - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 12 - - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr inż. Izabela Wojewoda 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: doc. dr inż. Izabela Wojewoda 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z istotą i funkcjami rachunkowości, przedstawienie zasad rachunkowości oraz głównych odmian 
rachunkowości umożliwia operowanie podstawowymi pojęciami w rachunkowości. Wskazanie zasadniczych różnic między 
rachunkowością finansową a zarządczą doprowadza do uzyskania umiejętności klasyfikowania i operowania tymi rodzajami 
rachunkowości. Przedstawienie uproszonej ewidencji podatkowej w postaci podatkowej księgi rozchodów i przychodów, 
zryczałtowanych form pozwala na rozliczenia księgowe w małych przedsiębiorstwach. Zapoznanie ze sprawozdaniami 
finansowymi daje możliwość poprawnego prezentowania i interpretowania sytuacji finansowej, wyników finansowych i 
dokonań małej firmy na potrzeby także dotacji, kredytu. Wyjaśnienie rachunku majątku i kapitału oraz rachunku kosztów, 
przychodów i wyników umożliwia właściwe rozpoznawanie i klasyfikowanie operacji gospodarczych w jednostce.  
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy rachunkowości – istotę, funkcje i zasady, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
małej firmy; ujęcie rachunkowości jako procesu identyfikacji, rejestracji, przetwarzania oraz raportowania ekonomicznych 
informacji, w szczególności w przedsiębiorstwach zwolnionych ze stosowania ustawy o rachunkowości; poznanie sposobów 
prezentowania i księgowania operacji gospodarczych wraz z wszystkimi danymi finansowymi prezentującymi jednostkę 
gospodarującą w syntetycznym ujęciu sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów 
pieniężnych); zapoznanie z zasadami ewidencji i klasyfikacji przychodów, kosztów i wyników oraz nabycie umiejętności 
poprawnego księgowania operacji gospodarczych; zapoznanie z uproszczonymi formami rachunkowości i zasadami 
opodatkowania (podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta 
podatkowa). 
 

Wymagania wstępne: 
Zaliczenie ekonomii; znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
Kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
definiuje pojęcia bilansu, rachunku zysków i strat, 
rachunku przepływów pieniężnych 

test wyboru K_W02, K_W03 

W02 

rozpoznaje podmioty zobowiązane do stosowania 
ustawy o rachunkowości oraz podmioty zwolnione z 
obowiązku stosowania ustawy o rachunkowości i 
progi ustawowe stosowania zryczałtowanych form 
oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów 

test wyboru, 
ćwiczenia 

problemowe 

K_W03, K_W04 

W03 definiuje operacje gospodarcze K_W19 



W04 
definiuje i rozróżnia aktywa pieniężne, należności i 
zobowiązania, rzeczowy majątek trwały i obrotowy, 
wartości niematerialne i prawne, inwestycje 

K_W19 

W05 
operuje podatkową książką przychodów i 
rozchodów, ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych oraz kartą podatkową 

K_W19 

W06 

prezentuje czynności księgowe w uproszonych 
formach rachunkowości 

test wyboru, 
ćwiczenia 

problemowe, zadania 
rachunkowe 

K_W19 

Umiejętności 

U01 
wyjaśnia zdarzenia gospodarcze i ich wpływ na 
jednostkę gospodarującą 

test wyboru, 
ćwiczenia 

problemowe, zadania 
rachunkowe 

K_U17 

U02 

definiuje i rozróżnia aktywa pieniężne, należności i 
zobowiązania, rzeczowy majątek trwały i obrotowy, 
wartości niematerialne i prawne, inwestycje; 
klasyfikuje i wycenia powyższe elementy 

K_U17 

U03 
dokonuje czynności księgowe i podatkowe ze 
szczególnym uwzględnieniem uproszczonych form 

K_U11 

U04 
ocenia wpływ poszczególnych operacji 
gospodarczych na jednostkę 

K_U11, K_U17 

Kompetencje społeczne 

K01 

raportuje i prezentuje wyniki finansowe jednostki 
gospodarującej 

test wyboru, 
ćwiczenia 

problemowe, zadania 
rachunkowe 

K_K09 

K02 
dokonuje czynności księgowych i podatkowych ćwiczenia 

problemowe, zadania 
rachunkowe 

K_K09 

K03 

identyfikuje problemy formalne, prawne i 
organizacyjne prowadzenia rachunkowości przez 
różne podmioty, ze szczególnym uwzględnieniem 
podmiotów zwolnionych z obowiązku stosowania 
ustawy o rachunkowości 

test wyboru, 
ćwiczenia 

problemowe, zadania 
rachunkowe 

K_K07, K_K09 

K04 
praktykuje ewidencję, klasyfikację składników 
sprawozdań finansowych oraz wycenę składników 
bilansu 

ćwiczenia 
problemowe, zadania 

rachunkowe 
K_K09 

 

Treści programowe: 
1. Istota i funkcje systemu rachunkowości.  
2. Zasady rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów zwolnionych z obowiązku stosowaniu ustawy o 

rachunkowości. 
3. Charakterystyka sprawozdań finansowych.  
4. Bilans.  
5. Rachunek zysków i strat.  
6. Informacja dodatkowa.  
7. Rachunek przepływów pieniężnych.  
8. Zestawienie zmian w kapitale własnym.  
9. Rachunek majątku i kapitału.  
10. Klasyfikacja i wycena aktywów i pasywów.  
11. Pojęcie działalności gospodarczej i obowiązek podatkowy przedsiębiorcy. 
12. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 
13. Karta podatkowa. 
14. Opodatkowanie na zasadach ogólnych.  
15. Podatkowa księga przychodów i rozchodów.  
16. Czynności księgowe i rachunkowe w małej firmie. 
17. Konta bilansowe i procesowe. 
18. Ewidencja i rozliczenie wyniku finansowego.  
19. Podstawy rachunku kosztów w małej firmie. 
 



Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 wykład problemowy 
 metody poszukujące: 

 problemowe: klasyczna metoda problemowa 

 sytuacyjna: analizowanie przez studentów rzeczywistych danych finansowych jednostek 

 ćwiczeniowo-praktyczne: zadania rachunkowe, wykonywanie przez studentów samodzielnych prac ćwiczeniowych 
i zadań 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 test zaliczeniowy z elementami rachunkowymi: 24 pytania testowe jednokrotnego wyboru, system 0/1 pkt., max 24 

pkt., 24-23 pkt. – bdb, 22-21 pkt. – db+, 20-18 pkt. – db, 17-16 pkt. dst+, 15-13 pkt. – dst. 

 prezentacje wyników i obliczeń rachunkowych na zajęciach ćwiczeniowych, przy ocenie brane są pod uwagę: 
posługiwanie się wiedzą merytoryczną, kompletność opracowania, forma prezentacji 

 prezentacja wyników zadań domowych, przy ocenie brane są pod uwagę: posługiwanie się wiedzą merytoryczną, 
kompletność opracowania, forma prezentacji 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 aktywność na zajęciach ćwiczeniowych (rachunkowych) 

 zdanie przedmiotowego testu końcowego obejmującego treści wykładowe i praktyczne umiejętności rachunkowe 
Oceną z przedmiotu jest oceną 60% z testu końcowego i 40% oceny z ćwiczeń rachunkowych. 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 24 1,0 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 12 0,5 

Konsultacje 10 0,4 18 0,7 

Godziny kontaktowe 55 2,2 42 1,7 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 18 0,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 15 0,6 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 20 0,8 33 1,3 

ECTS łącznie  3,0  3,0 

Procent pracy własnej 26,7 44,0 

 

Literatura: 
1. Bereżnicka J., Franc-Dąbrowska J., Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006 
2. Kwacz A., Kaczurak-Kozak M., Podstawy rachunkowości, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Sulechów 2007 
3. Kiziukiewicz T., Sawicki K., Rachunkowość małych firm, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007 
4. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości. Wykład, Difin, Warszawa 2011 
5. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości. Zadania i rozwiązania, Difin, Warszawa 2009 
6. Rachunkowość kurs podstawowy, Edward Nowak, PWE 2008 
7. Sawicki K., Podstawy rachunkowości, , PWE Warszawa 2009, wydanie VI 
8. Winiarska K., Podstawy rachunkowości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002 
9. Voss G., Tokarski A, Tokarski M., Księgowość w małej i średniej firmie 
10. Ustawa o rachunkowości (Dz. U. z 2009 nr 152 poz. 1223) 
11. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 nr 74 poz. 397) 
12. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 nr 173 poz. 1807) 
13. Miesięcznik „Rachunkowość” (portal: www.rachunkowosc.com.pl) 
 

 



Uwagi: 
Przedmiot wybieralny – studenci dokonują wyboru na pierwszym spotkaniu. 
przydatne linki: www.rachunkowosc.com.pl, www.gofin.pl, www.gazetapodatkowa.pl, www.portalfk.pl, www.infor.pl, 
www.firma.onet.pl, http://firma.wieszjak.pl/, www.podatki.pl, www.pit.pl, www.wskazniki.pl  
 

 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

http://www.rachunkowosc.com.pl/
http://www.gofin.pl/
http://www.gazetapodatkowa.pl/
http://www.portalfk.pl/
http://www.infor.pl/
http://www.firma.onet.pl/
http://firma.wieszjak.pl/
http://www.podatki.pl/
http://www.pit.pl/
http://www.wskazniki.pl/


PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka   
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: 
Standaryzacja i jakość produktów 

spożywczych 
Kod 

 przedmiotu: PK-17a 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 30 - - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 12 - - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr hab. inż. Grażyna Krasnowska, .prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr hab. inż. Grażyna Krasnowska, .prof. nadzw. 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Towaroznawcza klasyfikacja żywności, obowiązujące elementy znakowanie i określenia związane z żywnością. Jakość 
żywności i ocena jakości produktów spożywczych. Rola standaryzacji w kreowaniu jakości żywności. Zagrożenia jakości 
żywności, analiza ryzyka. 
 

Cel przedmiotu: 
Celem nauczania jest zapoznanie studentów z towaroznawczą klasyfikacją żywności oraz podstawowymi kryteriami oceny 
jakości surowców i produktów żywnościowych w aspekcie spełniania bezpieczeństwa i wartości żywieniowej. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawy z zakresu żywienia, właściwości składników żywności. 

 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych   

Wiedza 

1 
Student ma wiedzę na temat funkcjonowania gospodarki 
żywnościowej 

kolokwium K_W02 

2 
Student definiuje podstawowe wymagania jakościowe w 
stosunku do różnych artykułów spożywczych 

kolokwium 

K_W06 

3 Klasyfikuje surowce i produkty żywnościowe  K_W20 

4 
Charakteryzuje podstawowe właściwości i wartość odżywczą 
poszczególnych grup towaroznawczych żywności 

K_W03; K_W06 

5 Wymienia zagrożenia występujące w obrocie żywnością K_W10 

6 Zna zasady prowadzenia oceny towaroznawczej, K_W06 

7 Wyjaśnia rolę standaryzacji w kształtowaniu jakości żywności K_W02 

Umiejętności 

1 
Prawidłowego postępowania, zgodnie z przyjętymi 
standardami w ocenie artykułów spożywczych 

kolokwium K_U03; K_U05 

2 
Wyboru poprawnych metod oceny jakościowej żywności przebieg zajęć w 

laboratorium, 
kolokwium 

K_U03; K_U05 

3 
Posługiwania się sprzętem laboratoryjnym zgodnie z 
zasadami dobrych praktyk 

przebieg zajęć w 
laboratorium  

K_U03; K_U09 

4 
Przedstawiania, obliczania i interpretacji wyników oznaczeń prezentacja wyników 

i raporty na zajęciach 
K_U24; K_U13; 

K_U14 



laboratoryjnych 
kolokwium 

Kompetencje społeczne 

1 
Ma świadomość odpowiedzialności społecznej i wpływu 
gospodarki żywnościowej na konsumenta i środowisko   

kolokwium K_K01; K_K02 

2 
Potrafi wykonywać ocenę towaroznawczą surowców i 
produktów spożywczych  

kolokwium 

K_K07 

3 
Stosuje różne techniki analityczne w ocenie jakości żywności 
uwzględniając postęp w metodach analitycznych   

K_K07; K_K05; 
K_K06 

4 
Weryfikuje poprawność postępowania w różnych 
uwarunkowaniach jakości surowców i przetworów 
żywnościowych 

K_K05; K_K07; 
K_K11 

5 Przedstawia raporty oceny standaryzacyjnej żywności K_K10 

6 Jest kreatywny w szerzeniu wiedzy o żywieniu K_K10 

7 
Pracuje indywidualnie i zespołowo  przebieg zajęć 

laboratoryjnych 
K_K08 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Jakość żywności – zagadnienia ogólne. Klasyfikacja żywności. 
2. Standaryzacja żywności, rola normalizacji w kreowaniu jakości żywności. 
3. Znakowanie żywności i inne wymogi prawa żywnościowego  
4. Zanieczyszczenia chemiczne, fizyczne i biologiczne w żywności, jako podstawowe czynniki ryzyka 
5. Charakterystyka towaroznawcza żywności pochodzenia zwierzęcego: żywiec i drób rzeźny, ryby i ich przetwory.  
6. .Charakterystyka towaroznawcza żywności pochodzenia zwierzęcego: mleko i jaja, miód i ich przetwory  
7. Charakterystyka towaroznawcza żywności pochodzenia roślinnego: owoce, warzywa, zboża i ich przetwory. 
8. Substancje dodatkowe dozwolone – wpływ na jakość produktów spożywczych. 

Ćwiczenia: 
1. Kryteria jakości żywności.  
2. Analiza zagrożeń w produkcji żywności pochodzenia roślinnego. 
3. Analiza zagrożeń w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego. 
4. Podstawowe elementy obowiązkowe i nieobowiązkowe w ocenie towaroznawczej surowców i produktów spożywczych. 
5. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Pieczywo i makarony 
6. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Wyroby cukiernicze 
7. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Obiadowe koncentraty spożywcze 
8. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Deserowe koncentraty spożywcze 
9. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Sery dojrzewające i topione 
10. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Konserwy rybne 
11. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Napoje owocowe. 
12. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Dżemy i przetwory owocowe 
13. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Przekąski 
14. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Napoje bezalkoholowe 
15. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Słodycze i miód. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody  podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 wykład problemowy 
 metody poszukujące: 

 sytuacyjna: analiza przypadku  
 ćwiczenia laboratoryjne (analiza jakości różnych produktów spożywczych wg wybranych standardów) 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Do sposobów sprawdzania efektów kształcenia zalicza się:  

 sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych i projektowych 

 testy wielokrotnego wyboru 
W trakcie ćwiczeń sprawdziany cząstkowe; 
Zaliczenie treści wykładowych: pisemny test z pytaniami otwartymi połączony z częścią ustną; 



 

Sposób zaliczenia: 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest pozytywna ocena z ćwiczeń;  
Ocena końcowa jest wynikiem sumy: (wynik zaliczenia końcowego X wsp. 0,6 + ocena z ćwiczeń x wsp. 0,4). 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 24 1,0 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 12 0,5 

Konsultacje 10 0,4 18 0,7 

Godziny kontaktowe 55 2,2 42 1,7 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 18 0,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 15 0,6 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 20 0,8 33 1,3 

ECTS łącznie  3,0  3,0 

Procent pracy własnej 26,7 44,0 

 

Literatura: 
1. Technologia żywności pochodzenia zwierzęcego. Surowce. T. Skrabka-Błotnicka. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, 

2007 
2. Surowce spożywcze pochodzenia roślinnego. Pr. zbior. pod red. K. Świetlikowskiej. Wyd. SGGW, Warszawa, 2008 
3. Towaroznawstwo żywności. D. Kołożyn-Krajewska, T. Sikora. WSiP, Warszawa 2009. 
4. Towaroznawstwo żywności przetworzonej. Technologia i ocena jakościowa. Pr. zbior. pod red F. Świderskiego. Wyd. 

SGGW, Warszawa, 2003 
 

Uwagi: 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka  
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Jakość i certyfikacja artykułów 

spożywczych 
Kod 

 przedmiotu: PK-17b 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 30 - - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 12 - - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr hab. inż. Grażyna Krasnowska, .prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr hab. inż. Grażyna Krasnowska, .prof. nadzw. 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Podstawowe kryteria jakości żywności. Ocena jakości artykułów spożywczych. Metody stosowane w ocenie jakości 
żywności. Obowiązujące wymogi prawa żywnościowego dotyczące jakości żywności. Rola standardów jakościowych w 
kreowaniu jakości żywności. Certyfikacja. Instytucje nadzorujące obrót żywnością. 
 

Cel przedmiotu: 
Celem nauczania jest zapoznanie studentów podstawowymi kryteriami oceny jakości surowców i produktów żywnościowych 
w aspekcie spełniania bezpieczeństwa i wartości żywieniowej oraz wymagań prawnych. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawy z zakresu żywienia, właściwości składników żywności. 

 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych   

Wiedza 

1 
Student ma wiedzę na temat funkcjonowania gospodarki 
żywnościowej 

kolokwium K_W02 

2 
Student definiuje podstawowe wymagania jakościowe w 
stosunku do różnych artykułów spożywczych 

kolokwium 

K_W06 

3 Klasyfikuje surowce i produkty żywnościowe  K_W20 

4 
Charakteryzuje podstawowe właściwości i wartość odżywczą 
poszczególnych grup towaroznawczych żywności 

K_W03 
K_W06 

5 Wymienia zagrożenia występujące w obrocie żywnością K_W10 

6 Zna zasady prowadzenia oceny towaroznawczej, K_W06 

7 Wyjaśnia rolę standaryzacji w kształtowaniu jakości żywności K_W02 

Umiejętności 

1 
Prawidłowego postępowania, zgodnie z przyjętymi 
standardami w ocenie artykułów spożywczych 

kolokwium K_U03; K_U05 

2 
Wyboru poprawnych metod oceny jakościowej żywności przebieg zajęć w 

laboratorium, 
kolokwium 

K_U03; K_U05 

3 
Posługiwania się sprzętem laboratoryjnym zgodnie z 
zasadami dobrych praktyk 

przebieg zajęć w 
laboratorium  

K_U03; K_U09 

4 
Przedstawiania, obliczania i interpretacji wyników oznaczeń prezentacja wyników 

i raporty na zajęciach 
laboratoryjnych 

K_U24; K_U13; 
K_U14 



kolokwium 

Kompetencje społeczne 

1 
Ma świadomość odpowiedzialności społecznej i wpływu 
gospodarki żywnościowej na konsumenta i środowisko   

 K_K01; K_K02 

2 
Potrafi wykonywać ocenę towaroznawczą surowców i 
produktów spożywczych  

kolokwium 

K_K07 

3 
Stosuje różne techniki analityczne w ocenie jakości żywności 
uwzględniając postęp w metodach analitycznych   

K_K07; K_K05; 
K_K06 

4 
Weryfikuje poprawność postępowania w różnych 
uwarunkowaniach jakości surowców i przetworów 
żywnościowych 

K_K05; K_K07; 
K_K11 

5 Przedstawia raporty oceny standaryzacyjnej żywności K_K10 

6 Jest kreatywny w szerzeniu wiedzy o żywieniu K_K10 

7 
Pracuje indywidualnie i zespołowo  przebieg zajęć 

laboratoryjnych 
K_K08 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Jakość żywności – zagadnienia ogólne. Klasyfikacja żywności. 
2. Standaryzacja żywności, rola normalizacji w kreowaniu jakości żywności. 
3. Wymagania prawa żywnościowego. 
4. Podstawowe zagrożenia jakości żywności (chemiczne, fizyczne i biologiczne) 
5. Charakterystyka jakościowa żywności pochodzenia zwierzęcego: żywiec i drób rzeźny, ryby i ich przetwory.  
6. Charakterystyka jakościowa żywności pochodzenia zwierzęcego: mleko i jaja, miód i ich przetwory  
7. Charakterystyka jakościowa żywności pochodzenia roślinnego: owoce, warzywa, zboża i ich przetwory. 
8. Substancje dodatkowe dozwolone – wpływ na jakość produktów spożywczych. 

Ćwiczenia: 
1. Kryteria jakości żywności.  
2. Analiza zagrożeń w produkcji żywności pochodzenia roślinnego. 
3. Analiza zagrożeń w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego. 
4. Podstawowe elementy obowiązkowe i nieobowiązkowe w ocenie surowców i produktów spożywczych. 
5. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Pieczywo i makarony 
6. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Wyroby cukiernicze 
7. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Obiadowe koncentraty spożywcze 
8. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Deserowe koncentraty spożywcze 
9. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Sery dojrzewające i topione 
10. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Konserwy rybne 
11. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Napoje owocowe. 
12. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Dżemy i przetwory owocowe 
13. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Przekąski 
14. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Napoje bezalkoholowe 
15. Towaroznawcza i sensoryczna ocena jakości żywności. Słodycze i miód. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody  podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 wykład problemowy 
 metody poszukujące: 

 sytuacyjna: analiza przypadku  
 ćwiczenia laboratoryjne (analiza jakości różnych produktów spożywczych wg wybranych standardów) 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Do sposobów sprawdzania efektów kształcenia zalicza się:  

 egzamin: część pisemna (z pomocami dydaktycznymi), część ustna 

 sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych i projektowych 

 testy wielokrotnego wyboru 
W trakcie ćwiczeń sprawdziany cząstkowe; 
Zaliczenie treści wykładowych: pisemny test z pytaniami otwartymi połączony z częścią ustną;  



 

Sposób zaliczenia: 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest pozytywna ocena z ćwiczeń;  
Ocena końcowa jest wynikiem sumy: (wynik zaliczenia końcowego X wsp. 0,6 + ocena z ćwiczeń x wsp. 0,4). 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 24 1,0 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 12 0,5 

Konsultacje 10 0,4 18 0,7 

Godziny kontaktowe 55 2,2 42 1,7 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 18 0,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 15 0,6 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 20 0,8 33 1,3 

ECTS łącznie  3,0  3,0 

Procent pracy własnej 26,7 44,0 

 

Literatura: 
1. Technologia żywności pochodzenia zwierzęcego. Surowce. T. Skrabka-Błotnicka. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, 

2007 
2. Surowce spożywcze pochodzenia roślinnego. Pr. zbior. pod red. K. Świetlikowskiej. Wyd. SGGW, Warszawa, 2008 
3. Towaroznawstwo żywności. D. Kołożyn-Krajewska, T. Sikora. WSiP, Warszawa 2009. 
4. Towaroznawstwo żywności przetworzonej. Technologia i ocena jakościowa. Pr. zbior. pod red F. Świderskiego. Wyd. 

SGGW, Warszawa, 2003 
 

Uwagi: 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Opakowanie żywności  
Kod 

 przedmiotu: PK-18a 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 30 -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 - 12 -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szmańko 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szmańko  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Funkcje opakowań. Normalizacja i znakowanie. Zasady projektowania opakowań jednostkowych i transportowych. 
Kontenery. Transport żywności. Opakowania z surowców papierniczych. Opakowania drewniane. Opakowania szklane. 
Opakowania metalowe. Opakowania z polimerów syntetycznych. Opakowania z materiałów łączonych. Systemy pakowania. 
Pakowanie mięsa i przetworów mięsnych, mleka i przetworów mlecznych, owoców i warzyw, produktów skrobiowych, 
koncentratów spożywczych, żywności mrożonej, produktów utrwalanych termicznie. Pakowanie aseptyczne. Zasady 
recyklingu i utylizacji opakowań. 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z funkcjami opakowań – z zasadami projektowania i normalizacji opakowań – z właściwościami i 
zasadami stosowani opakowań z tworzyw papierniczych, drewnianych, szklanych, metalowych, włókienniczych, z polimerów 
syntetycznych i z materiałów łączonych – technologie pakowania poszczególnych grup asortymentowych produktów 
żywnościowych – tworzenie jednostek transportowych – sposoby utylizacji opakowań. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu technologii ogólnej, inżynierii procesowej, rysunku technicznego. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Zna funkcje opakowań, właściwości materiałów 
stosowanych do produkcji opakowań oraz formy 
konstrukcyjne opakowań 

kolokwium K_W01 

W02 Ma wiedzę z zakresu normalizacji opakowań Projekt K_W01 

W03 
Wykazuje znajomość zasad tworzenia jednostek 
transportowych 

kolokwium 
K_W05 

W04 
Potrafi scharakteryzować właściwości opakowań 
wykonanych z różnych tworzyw 

K_W06 

W05 
Wykazuje znajomość metod utylizacji opakowań Kolokwium, 

prezentacja 
K_W05 

W06 
Ma wiedzę dotyczącą oddziaływania opakowania 
na zapakowany produkt 

kolokwium K_W09 

Umiejętności 

U01 
Potrafi projektować opakowania jednostkowe, 
zbiorcze i transportowe a także powierzchnie 
magazynowe 

Projekt K_U08 



U02 
Posiada umiejętność optymalnego doboru rodzaju 
opakowania do pakowanych produktów kolokwium 

K_U08 

U03 Potrafi zastosować różne technologie pakowania K_U08 

U04 

Rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie na 

podstawie doświadczenia nabytego w 

przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego 
kolokwium K_U26 

Kompetencje społeczne 

K01 
Ma świadomość roli jaką spełniają opakowania w 
zabezpieczeniu jakości żywności 

Kolokwium, 
prezentacja 

K_K02 

K02 Jest świadomy wpływu opakowań na środowisko K_K01 

  

Treści programowe: 
Tematyka wykładów: 
1. Znaczenie opakowań  w produkcji żywności.  
2. Funkcje opakowań. 
3. Klasyfikacja i  normalizacja  opakowań.  
4. Normalizacja opakowań – zasady projektowania opakowań. Znakowanie opakowań. 
5. Transport żywności. Stosowanie kontenerów. 
6. Charakterystyka materiałów stosowanych do produkcji opakowań. Formy konstrukcyjne 
7. opakowań-  opakowania z tworzyw  papierniczych.  
8. Formy konstrukcyjne opakowań- opakowania drewniane. 
9. Formy konstrukcyjne opakowań- opakowania szklane.  
10. Formy konstrukcyjne opakowań-opakowania metalowe. 
11. Formy konstrukcyjne opakowań- opakowania z polimerów syntetycznych. 
12. Formy konstrukcyjne opakowań- opakowania z materiałów łączonych. 
13. Technologie  pakowania żywności. 
14. Metody oceny jakości opakowań stosowanych do żywności. 
15. Zabezpieczenia przeciwwstrząsowe. 
16. Utylizacja opakowań. 

Tematyka ćwiczeń: 
1. Problemy normalizacji opakowań. Rozwiązywanie zadań rachunkowych ukierunkowanych na zrozumienie problemów 

normalizacji opakowań. 
2. Problemy normalizacji opakowań. 
3. Ustalenie założeń teoretycznych do realizacji indywidualnych projektów opakowań. 
4. Ocena wybranych wyróżników jakości opakowań z tworzyw papierniczych i metalowych. 
5. Produkcja opakowań szklanych. Huta szkła w Wymiarkach. 
6. Ocena jakości opakowań szklanych. Huta szkła w Wymiarkach.  
7. Utylizacja opakowań szklanych. Huta szkła w Wymiarkach. 
8. Produkcja opakowań PET. MASTERCHEM s.j. Przylep. 
9. Produkcja opakowań z tworzyw papierniczych. Babimost TFP. 
10. Produkcja opakowań z tworzyw papierniczych, Babimost TFP. 
11. Utylizacja opakowań. Zakład Utylizacyjny EKO-BUD, Sulechów. 
12. Utylizacja opakowań. Zakład Utylizacyjny EKO-BUD, Sulechów. 
13. Aktualne problemy ekologiczne związane ze stosowaniem opakowań. Prezentacja referatów. 
14. Opakowania a bezpieczeństwo żywności. Prezentacja referatów. 
15. Prezentacja indywidualnych projektów opakowań.  

 
Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 Wykład informacyjny 
 Metody poszukujące: 

 Metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, laboratoryjna, metoda projektu. 
  
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

 Raport z ćwiczeń,  

 kolokwia,  

 przedstawienie i zaliczenie projektu opakowania. 

 



Sposób zaliczenia: 
Kolokwium pisemne, Przedstawienie projektu, student powinien osiągnąć minimum 60% wymaganej wiedzy. Zliczenie 
końcowe pisemne, obejmuje 7-10 pytań, każde pytanie oceniane jest na ocenę i wyliczana jest ocena średnia.  W przypadku 
nie zaliczenia pisemnego stosowane jest zaliczenie ustne. Student powinien osiągnąć minimum 60% wymaganej wiedzy. 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 24 1,0 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 12 0,5 

Konsultacje 10 0,4 18 0,7 

Godziny kontaktowe 55 2,2 42 1,7 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 18 0,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 15 0,6 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 20 0,8 33 1,3 

ECTS łącznie  3,0  3,0 

Procent pracy własnej 26,7 44,0 

 

Literatura: 
1. Food paking: principles and practice. Robertson G.L., Maecel Dekker Inc.,1993. 
2. Innovations in food packaging. Ed. Jung H. Han. Elsevier Academic Press 2005.   
3. Opakowania żywności. Red. Czarniawski B., Michniewicz J. Agro Food. 1998.  
4. Opakowanie. SIGMA. NOT.  
 

Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: 
Uwarunkowania stosowania 

opakowań do żywności 
Kod 

 przedmiotu: PK-18b 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 30 -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 - 12 -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szmańko 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szmańko  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Funkcje opakowań w zabezpieczeniu jakości żywności. Opakowania aktywne – opakowania powstrzymujące rozwój 
mikroorganizmów – opakowania przeciwdziałające utlenianiu produktów. Powłoki jadalne. Interakcje opakowanie - produkt. 
Uwarunkowania stosowania poszczególnych rodzajów tworzyw opakowaniowych. Nowoczesne technologie pakowania. 
Problemy ekologiczne stosowania opakowań. 
 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z funkcjami opakowań – z trendami w produkcji opakowań– z zasadami projektowania i normalizacji 
opakowań – z właściwościami i zasadami stosowani opakowań z tworzyw papierniczych, drewnianych, szklanych, 
metalowych, włókienniczych, z polimerów syntetycznych i z materiałów łączonych – technologie pakowania poszczególnych 
grup asortymentowych produktów żywnościowych – ocena jakości opakowań - sposoby utylizacji opakowań. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu technologii ogólnej, inżynierii procesowej, rysunku technicznego. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Zna funkcje, formy konstrukcyjne i właściwości 
opakowań wykonanych z różnych tworzyw 

kolokwium K_W01 

W02 Rozumie uwarunkowania normalizacji opakowań projekt K_W15 

W03 
Jest zorientowany w kierunkach postępu 
technicznego w produkcji opakowań 

kolokwium K_W08 

Umiejętności 
U01 Potrafi zaprojektować znormalizowane opakowanie projekt K_U04 

U02 
Potrafi zastosować różne technologie pakowania 
żywności 

kolokwium K_U04 

U03 Potrafi ocenić jakość opakowań  K_U05 

U04 
Potrafi właściwie zastosować opakowanie do 
zabezpieczenia jakości żywności 

kolokwium K_U05 

U05 

Rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie na 

podstawie doświadczenia nabytego w 

przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego 
 kolokwium K_U26 



Kompetencje społeczne 
K01 Zna wpływ opakowań na środowisko prezentacja K_K01 

K02 
Jest zorientowany w potencjalnych zagrożeniach 
wynikających z kontaktu opakowań z żywnością. 

kolokwium K_K01 

Treści programowe: 
Tematyka wykładów: 
1. Kryteria klasyfikacji opakowań.  
2. Rola opakowań w zabezpieczeniu jakości żywności. 
3. Charakterystyka materiałów stosowanych do produkcji opakowań. Formy konstrukcyjne opakowań 
4. Uwarunkowania stosowania opakowań drewnianych.  
5. Uwarunkowania stosowania opakowań z tworzyw papierniczych.  
6. Właściwości opakowań szklanych.   
7. Formy konstrukcyjne opakowań-opakowania metalowe. 
8. Formy konstrukcyjne opakowań- opakowania z polimerów syntetycznych. 
9. Formy konstrukcyjne opakowań- opakowania z materiałów łączonych. 
10. Technologie  pakowania żywności. 
11. Pakowanie żywności w stanie anabiozy. 
12. Metody oceny jakości opakowań stosowanych do żywności. 
13. Uwarunkowania ekologiczne stosowania opakowań.  

Tematyka ćwiczeń: 
1. Uwarunkowania projektowania opakowań do różnych rodzajów żywności z uwzględnieniem 
2. normalizacji. Ustalenie założeń do indywidualnych projektów. 
3. Produkcja opakowań szklanych. Kontrola jakości. Problemy utylizacji opakowań szklanych - Huta szkła 
4. w Wymiarkach. 
5. Produkcja opakowań z polimerów syntetycznych. Produkcja opakowań PET. Kontrola jakości.  
6. MASTERCHEM s.j. Przylep. 
7. Ocena wybranych wyróżników jakości opakowań z tworzyw papierniczych i metalowych. 
8. Produkcja opakowań z tworzyw papierniczych. Babimost TFP. 
9. Utylizacja opakowań. Zakład Utylizacyjny EKO-BUD, Sulechów. 
10. Aktualne problemy ekologiczne związane ze stosowaniem opakowań. Prezentacja referatów. 
11. Opakowania a bezpieczeństwo żywności. Prezentacja referatów. Prezentacja indywidualnych projektów  
12. opakowań.  

 
Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 Wykład informacyjny 
 Metody poszukujące: 

 Metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, laboratoryjna, metoda projektu. 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 Raport z ćwiczeń,  

 kolokwia,  

 przedstawienie i zaliczenie projektu opakowania. 
 

Sposób zaliczenia: 
Kolokwium pisemne, obejmuje 7-10 pytań, każde pytanie oceniane jest na ocenę i wyliczana jest ocena średnia.  W 
przypadku nie zaliczenia kolokwium pisemnego stosowane jest zaliczenie ustne. Student powinien osiągnąć minimum 60% 
wymaganej wiedzy. 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 24 1,0 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 12 0,5 

Konsultacje 10 0,4 18 0,7 

Godziny kontaktowe 55 2,2 42 1,7 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 18 0,7 



Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 15 0,6 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 20 0,8 33 1,3 

ECTS łącznie  3,0  3,0 

Procent pracy własnej 26,7 44,0 

 

Literatura: 
1. Food paking: principles and practice. Robertson G.L., Maecel Dekker Inc.,1993. 
2. Innovations in food packaging. Ed. Jung H. Han. Elsevier Academic Press 2005.   
3. Opakowania żywności. Red. Czarniawski B., Michniewicz J. Agro Food. 1998.  
4. Opakowanie. SIGMA. NOT.  
 

Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Chłodnictwo 
Kod 

przedmiotu: PK-19a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne 
godzin 
ogółem 

30 - 30 -  - 4 

Studia 
niestacjonarne 

godzin 
ogółem 

12 - 12 -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Anna Gawrońska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Anna Gawrońska, prof. dr hab. Inż. Tadeusz Szmańko 

 
 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie z technologią chłodniczą i zamrażalniczą i dystrybucją towarów żywnościowych. Klasyfikacja chłodni, zamrażalni 
i  czynników chłodniczych. Zapoznanie z systemami weryfikującymi jakość przechowalniczą towarów rolno-spożywczych 
chłodzonych i zamrożonych. Zastosowanie dokumentacji Dobrych Praktyk Przechowalniczych z analizą zagrożeń przy 
weryfikacji łańcucha chłodniczego. 
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy: oceny prawidłowości procesu chłodzenia i zamrażania produktów spożywczych 
wybór i dostosowanie rodzaju przechowalni/chłodni, wykorzystania maszyn i urządzeń oraz poszczególnych procesów. 
Znajomość czynników chłodniczych. Zapoznanie z systemami weryfikującymi jakość przechowalniczą towarów rolno-
spożywczych poddanych chłodzeniu bądź zamrożeniu.  

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:  
Wiedza z zakresu technologii ogólnej żywności, jakości i certyfikacji artykułów spożywczych, analizy żywności, biochemii,  
toksykologii, maszynoznawstwa, chemii organicznej i nieorganicznej. 
 

Efekty kształcenia: 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych   

Wiedza 

1 

Definiuje pojęcia przechowywanie, chłodzenie, 
zamrażanie, czynnik chłodniczy, podstawowe 
metody obniżania temperatury w artykułach 
spożywczych 

wejściówka K_W08 

2 
Wyjaśnia procesy warunkujące prawidłowość 
przebiegu procesów chłodzenia i mrożenia 

kolokwium K_W09 

3 
Wskazuje i klasyfikuje błędy popełniane w trakcie 
przechowania  chłodniczego bądź zamrażania 
surowców spożywczych wejściówka 

K_W10 

4 
Ocenia wpływ chłodzenia / mrożenia na wartość 
przechowywanego surowca 

K_W11 

5 
Zna zasady działania i eksploatacji maszyn i 
urządzeń stosowanych w chłodnictwie 

kolokwium 

K_W13 

6 
Ma podstawową wiedzę związaną z:  opisem 
technicznym części maszyn, urządzeń i procesów 
technologicznych za pomocą rysunku technicznego 

K_W24 



Umiejętności 

1 
Analizuje zjawiska fizyko-chemiczne i biologiczne 
zachodzące w procesach przechowywania 
chłodniczego żywności 

kolokwium K_U02 

2 

Posługuje się podstawowym sprzętem 
laboratoryjnym i aparaturą kontrolno-pomiarową 
stosowaną  przy produkcji i analizie żywności oraz 
posiada zdolność wykorzystania odpowiednich 
metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów 
stosowanych w utrwalaniu żywności. 

sprawozdania K_U03; K_U04 

3 
Ocenia jakość i przydatność produktu, surowca do: 
wykorzystania bezpośrednio do spożycia  lub 
przechowalnictwa chłodniczego 

kolokwium K_U19 

4 
Prawidłowo zbiera i przedstawia wyniki badań  oraz 
posiada umiejętność przygotowania typowych prac 
pisemnych 

sprawozdania 

K_U13; K_U24 

5 

Samodzielnie sporządzać za pomocą przyrządów 
kreślarskich i odręcznie kreślić rysunki wybranych 
elementów infrastruktury, wyposażenia (maszyn, 
urządzeń, opakowań) 

K_U25 

6 
Wykorzystuje i posługuje się w praktyce wiedzą w 
zakresie matematyki, fizyki i chemii oraz czyta ze 
zrozumieniem dokumentację techniczną 

K_U21; K_U22 

Kompetencje społeczne 

1 
Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej 
i etycznej odpowiedzialności za produkcję 
żywności. 

Sprawozdania z 
badań 

K_K02 
 

2 
Wykazuje odpowiedzialność za higienę i 
bezpieczeństwo pracy oraz produkcji 

K_K03 
 

3 
Ma świadomość postępu i zmian następujących w 
nauce o technologii żywności i żywieniu człowieka 
oraz potrzeby uczenia się 

K_K05 
K_K06 

4 

Wykazuje aktywną postawę i jest kreatywny w  
rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją 
różnych zadań. Weryfikuje przedstawiane 
propozycje i przedstawia własną opinię 

Aktywność w trakcie 
zajęć 

K_K07; K_K10 

5 
Jest świadomy odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane działania 

Współdziałanie w 
grupie badawczej 

K_K08 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Klasyfikacja, charakterystyka, oznakowanie i wpływ na środowisko czynników chłodniczych, uwarunkowania prawne.  

2. Magazynowanie czynników chłodniczych, gazów skroplonych, wytyczne zachowania bezpieczeństwa pracy.  

3. Dystrybucja żywności. 

4. Łańcuch chłodniczy a jakość żywności i bezpieczeństwo zdrowotne. 

5. Ogólne zasady klimatyzacji. Wpływ opakowania, zabiegu glazurowania na szybkość sublimacji. 

6. Substancje ograniczające zmiany mrożonych surowców – kriokonserwanty.  

7. Zmiany struktury wody podczas zamrażalniczego utrwalania.  

8. Aktywność antyoksydantów w surowcach przechowywanych w warunkach zamrażalniczych.   

9. Wymagania higieniczno-sanitarne w produkcji i dystrybucji żywności utrwalanej niskimi temperaturami jako czynnik 

kształtujący jakość końcową i bezpieczeństwo zdrowotne.  

Ćwiczenia: 

1. Warunki sanitarne chłodni, instalacji chłodniczych, urządzeń zamrażalniczych.  

2. Wymagania prawne dotyczące przechowywania chłodniczego i zamrażalniczego towarów żywnościowych. 

3. Kontrola i rejestracja klimatycznych parametrów przechowalniczych (temperatura, wilgotność, ruch powietrza).  

4. Dokumentacja Dobrych Praktyk Przechowalniczych z analizą zagrożeń przy weryfikacji łańcucha chłodniczego.  

5. Karty kontrolne.  



6. Określanie szybkości procesu liofilizacji w zależności od rodzaju surowca (mięso, surowce roślinne). 

7. Ocena procesu liofilizacji żywności. 

8. Ćwiczenia terenowe w wybranym zakładzie, zajmującym się mrożeniem i zamrażalniczym przechowywaniem żywności. 

 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, 

 wykład problemowy. 
 metody poszukujące: 

 ćwiczeniowo-praktyczne: laboratoryjna (eksperymentu), 

 ćwiczeniowo-praktyczne: ćwiczenia terenowe w wybranym zakładzie. 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 sprawozdania po wykonanych ćwiczeniach laboratoryjnych, 

 test wielokrotnego wyboru (treści wykładowe), 

 sprawdzanie obecności na zajęciach, 

 trzy kolokwia (ćwiczenia) . 

 
Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 zaliczenie 100% prac laboratoryjnych (sprawozdania po wykonanym ćwiczeniu),  

 pozytywne oceny z 3 kolokwiów -  5 pytań ( 60 % - 3 punkty ocena dostateczna) 

 zaliczenie przedmiotowego testu wielokrotnego wyboru obejmującego treści wykładowe. 20 pytań z tego 2 
otwarte. 

Zaliczenie – 60% prawidłowych odpowiedzi (ocena dostateczna), 80% (dobra), 90 do 100% (bardzo dobra). 
Oceną z przedmiotu jest średnia z ocen z ćwiczeń i oceny z testu (50/50%). 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 24 1,0 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 12 0,5 

Konsultacje 15 0,6 20 0,8 

Godziny kontaktowe 75 3,0 44 1,8 

Przygotowanie do zajęć 12 0,5 25 1,0 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 12 0,5 30 1,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 24 1,0 55 2,2 

ECTS łącznie  4,0  4,0 

Procent pracy własnej 24,2 55,6 

 

Literatura: 
1. Gaziński B. Technika chłodnicza dla praktyków. Przechowalnictwo i transport. Wyd. Systherm. Poznań. 
2. Zwierzycki W. Transport chłodniczy żywności. Wyd. Politechnika Poznańska. Poznań 
3. Cziżov G.B. Procesy cieplne w technologii chłodniczej produktów żywnościowych. WNT Warszawa. 
4. Kwaśniewski S.T. Pojazdy izotermiczne i chłodnicze. Teoria, konstrukcja, badania. OWPW. Wrocław1997. 
5. Miesięcznik „Chłodnictwo” Czasopismo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT NOT). 

Dwumiesięcznik „Magazyn Przemysłu Rybnego”, Wydawnictwo MPR Sp z o.o.  
6. Miesięcznik „Przemysł Spożywczy”.  
7. Miesięcznik „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna”.  
8. International Journal of Refrigeration. 
9. Journal of Food Science. 
 

 



Uwagi: 
ćwiczenia laboratoryjne łączone – 2 x 1,5h 
 

 
 
 
 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Technologia przechowalnictwa 
Kod 

 przedmiotu: PK-19b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 30 -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 - 12 -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Anna Gawrońska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Anna Gawrońska 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z procesami zachodzącymi w trakcie przechowywania warzyw, owoców i ziół. Zdefiniowanie dojrzałości 
zbiorczej. Zapoznanie się ze szkodnikami i chorobami przechowalniczymi oraz możliwościami ochrona przed nimi. 
Wskazanie metod przetwarzania i konserwowania produktów roślinnych.  
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy: oceny prawidłowości procesu przechowywania warzyw, owoców i ziół, wybór i 
dostosowanie rodzaju przechowalni, wykorzystania maszyn i urządzeń oraz poszczególnych procesów, rozpoznawania 
szkodników i chorób przechowalniczych. Zastosowanie podstawowych metod przetwarzania płodów ogrodniczych min. 
suszenie, zamrażanie i  konserwowanie. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:  
Wiedza z zakresu technologii ogólnej żywności, jakości i certyfikacji artykułów spożywczych, analizy żywności, biochemii,  
toksykologii, maszynoznawstwa, chemii organicznej i nieorganicznej. 
 

Efekty kształcenia: 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych   

Wiedza 

1 

Definiuje pojęcia przechowywanie, 
przechowywanie, dojrzałość zbiorcza i pokrewne 
oraz podstawowe metody przetwarzania płodów 
ogrodniczych 

wejściówka K_W08 

2 
Wyjaśnia procesy warunkujące prawidłowość 
przebiegu procesów przechowalniczych 

kolokwium K_W09 

3 
Wskazuje i klasyfikuje błędy popełniane w trakcie 
przechowania  chłodniczego bądź zamrażania 
surowców spożywczych wejściówka 

K_W10 

4 
Ocenia wpływ metody przechowywania płodów 
ogrodniczych na wartość i jakość surowca 

K_W11 

5 
Zna zasady działania i eksploatacji maszyn i 
urządzeń stosowanych w przechowalnictwie 

kolokwium 

K_W13 

6 
Ma podstawową wiedzę związaną z:  opisem 
technicznym części maszyn, urządzeń i procesów 
technologicznych za pomocą rysunku technicznego 

K_W24 

Umiejętności 
1 Analizuje zjawiska fizyko-chemiczne i biologiczne kolokwium K_U02 



zachodzące w procesach przechowywania 
żywności 

2 

Posługuje się podstawowym sprzętem 
laboratoryjnym i aparaturą kontrolno-pomiarową 
stosowaną  przy produkcji i analizie żywności oraz 
posiada zdolność wykorzystania odpowiednich 
metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów 
stosowanych w utrwalaniu żywności. 

sprawozdania po 
wykonanych 
badaniach 

K_U03 
K_U04 

3 
Ocenia jakość i przydatność produktu, surowca do: 
wykorzystania bezpośrednio do spożycia  lub 
przechowalnictwa  

kolokwium K_U19 

4 
Prawidłowo zbiera i przedstawia wyniki badań  oraz 
posiada umiejętność przygotowania typowych prac 
pisemnych 

sprawozdania po 
wykonanych 
badaniach 

K_U13 
K_U24 

5 

Samodzielnie sporządzać za pomocą przyrządów 
kreślarskich i odręcznie kreślić rysunki wybranych 
elementów infrastruktury, wyposażenia (maszyn, 
urządzeń, opakowań) 

K_U25 

6 
Wykorzystuje i posługuje się w praktyce wiedzą w 
zakresie matematyki, fizyki i chemii oraz czyta ze 
zrozumieniem dokumentację techniczną 

K_U21 
K_U22 

Kompetencje społeczne 

1 
Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej 
i etycznej odpowiedzialności za produkcję 
żywności. 

sprawozdania po 
wykonanych 
badaniach 

K_K02 
 

2 
Wykazuje odpowiedzialność za higienę i 
bezpieczeństwo pracy oraz produkcji 

K_K03 
 

3 
Ma świadomość postępu i zmian następujących w 
nauce o technologii żywności i żywieniu człowieka 
oraz potrzeby uczenia się 

sprawozdanie 
K_K05 
K_K06 

4 

Wykazuje aktywną postawę i jest kreatywny w  
rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją 
różnych zadań. Weryfikuje przedstawiane 
propozycje i przedstawia własną opinię 

aktywność w trakcie 
zajęć 

K_K07 
K_K10 

5 
Jest świadomy odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane działania 

współdziałanie w 
grupie badawczej 

K_K08 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Znaczenie przechowalnictwa i przetwórstwa produktów roślinnych w gospodarce żywnościowej (definicje).  
2. Ocena przydatności do przechowywania i przetwarzania produktów roślinnych.  
3. Procesy życiowe zachodzące w  produktach roślinnych w trakcie przechowywania.  
4. Sterowanie procesami życiowymi i urządzenia pomiarowe w przechowalniach.  
5. Przechowywanie roślinnych materiałów sypkich i uwodnionych. 
6. Przechowywanie zbóż (metody, urządzenia, parametry procesów) (2 wykłady).  
7. Przechowywanie nasion oleistych (metody, urządzenia, parametry procesów).  
8. Przechowywanie warzyw (metody, urządzenia, parametry procesów).  
9. Przechowywanie owoców (metody, urządzenia, parametry procesów).  
10. Choroby owoców, które mogą się pojawić w trakcie przechowywania : biotyczne i fizjologiczne (2 wykłady). 
11. Normy i zasady stosowane w przechowalnictwie surowców roślinnych. 
12. Zioła – zbiór, wykorzystanie, przetwarzanie, przechowywanie.  
13. Metody przetwarzania płodów ogrodniczych: suszenie, zamrażanie, obróbka termiczna, konserwowanie (metody, 

urządzenia, parametry procesów. schematy produkcji przetworów) 

Ćwiczenia: 
1. Oznaczanie zawartości wody w produktach roślinnych. 
2. Wybrane zagadnienia z przechowalnictwa ziarna zbóż.  
3. Towaroznawcza ocena ziarna zbóż chlebowych i jęczmienia browarnego oraz mąki. 
4. Nasiona oleiste jako źródło tłuszczy i białek. 
5. Towaroznawcza ocena ziemniaka. Ocena przetworów ziemniaczanych. 
6. Przechowywanie i ocena ziemniaków do celów konsumpcyjnych i przetwórstwa spożywczego. 



7. Owoce i warzywa – wybrane zagadnienia (cukry, kwasy owocowe, witamina c jako wskaźnik jakości). 
8. Wizyta w przechowalni  zbóż lub owoców - wycieczka seminaryjna (alternatywnie).  
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 wykład problemowy 
 metody poszukujące: 

 ćwiczeniowo-praktyczne: laboratoryjna (eksperymentu). 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 sprawozdania po wykonanych ćwiczeniach laboratoryjnych, 

 test wielokrotnego wyboru (treści wykładowe), 

 sprawdzanie obecności na zajęciach, 

 trzy kolokwia (ćwiczenia) . 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 zaliczenie 100% prac laboratoryjnych (sprawozdania po wykonanym ćwiczeniu),  

 pozytywne oceny z 3 kolokwiów -  5 pytań ( 60 % - 3 punkty ocena dostateczna) 

 zaliczenie przedmiotowego testu wielokrotnego wyboru obejmującego treści wykładowe. 20 pytań z tego 2 
otwarte. 

Zaliczenie – 60% prawidłowych odpowiedzi (ocena dostateczna), 80% (dobra), 90 do 100% (bardzo dobra). 
Oceną z przedmiotu jest średnia z ocen z ćwiczeń i oceny z testu (50/50%). 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 24 1,0 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 12 0,5 

Konsultacje 10 0,4 18 0,7 

Godziny kontaktowe 55 2,2 42 1,7 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 18 0,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 15 0,6 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 20 0,8 33 1,3 

ECTS łącznie  3,0  3,0 

Procent pracy własnej 26,7 44,0 

 

Literatura: 
1. Trybała M.: Produkcja i przechowywanie płodów rolniczych, AR Wrocław 1999. 
2. Praca zbiorowa pod red. G. Sobkowicza: Towaroznawstwo i przechowalnictwo produktów rolnych – przewodnik do 

ćwiczeń, AR Wrocław 1995. 
3. Lange E., Ostrowski W.: Przechowalnictwo owoców, PWRiL Warszawa 1992. 
4. Oszmiański J.: Technologia i analiza produktów z owoców i warzyw, Wydawnictwo AR we Wrocławiu 2002. 
5. Kubicki K.: Biologiczne i techniczne uwarunkowania przechowywania ziemniaków, PWN Warszawa1988. 
6. Praca zbiorowa pod red. Grzesiuka i Góreckiego. Wprowadzenie do przechowalnictwa, AR Olsztyn 1994. 
 

Uwagi: 
ćwiczenia laboratoryjne łączone – 2 x 1,5h 
 

 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: 
Technologia produkcji żywności 

wygodnej 
Kod 

 przedmiotu: PK-20a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 30 -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 - 12 -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Wiesław Kopeć 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Prof. dr hab. inż. Wiesław Kopeć 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
W ramach zajęć z przedmiotu student, na bazie posiadanej wiedzy z zakresu ogólnej technologii i analizy żywności oraz 
przedmiotów pokrewnych, poznaje możliwości opracowania i technologie produkcji stosowane do wytwarzania produktów 
zaliczanych do grupy żywności wygodnej, a także uczy się oceny jakości tej grupy produktów, przez pryzmat wartości 
odżywczej odnoszonej do porównywalnych produktów tradycyjnych oraz możliwości wykorzystania żywności wygodnej w 
technologii gastronomicznej. Ponadto student pogłębia swoją wiedzę dotyczącą zagrożeń oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
sanitarnego i higieny produkcji szczególnie istotnych w technologiach produkcji żywności wygodnej i małoprzetworzonej. 
 

Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii do 
produkcji żywności wygodnej o rożnym stopniu przetworzenia, identyfikacji zagrożeń oraz oceny jakości wytworzonych 
produktów w odniesieniu do produktów tradycyjnych.  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Opanowanie materiału z zakresu ogólnej technologii żywności, biochemii, mikrobiologii i analizy żywności 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Zna genezę powstania i przyczyny rynkowego 
sukcesu żywności wygodnej  

Testy sprawdzające 
w trakcie zajęć, 

K _W08; K _W10 

W02 
Rozróżnia pojęcia oraz podaje definicje związane z 
technologią produkcji żywności wygodnej 

K _W07; K _W08 

W03 
Klasyfikuje grupy żywności wygodnej o różnym 
stopniu przetworzenia 

K _W07; K _W08; 
K_W20 

W04 
Dyskutuje możliwości zastosowania 
poszczególnych grup żywności wygodnej oraz ich 
wady i zalety 

K _W07;K _W09; 
K _W10; K_W11 

Umiejętności 

U01 

Potrafi dobrać odpowiednią technologię produkcji 
do danego produktu o określonym stopniu 
przetworzenia; wyjaśnia jej zalety 

Obserwacja pracy 
studentów, dyskusja 
oraz testy 
sprawdzające w 
trakcie zajęć 
praktycznych;  

K_U02; K_U03; 
K_U05; K_U09; 

K_U13 



U02 

Projektuje opakowania do nowych produktów Dyskusja oraz testy 
sprawdzające w 
trakcie zajęć 
praktycznych; 

K_U02; K_U07; 
K_U13 

U03 
Adaptuje receptury i reorganizuje model produkcji 
gastronomicznej pod kątem wykorzystania 
produktów typu żywności wygodnej 

Testy sprawdzające 
w trakcie zajęć 
praktycznych; 

K_U02; K_U04; 
K_U09 

U04 

Rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie na 

podstawie doświadczenia nabytego w 

przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego 

Dyskusja oraz testy 
sprawdzające w 

trakcie zajęć 
praktycznych 

K_U26 

Kompetencje społeczne 

K01 
Dokonuje analizy i demonstruje walory 
poszczególnych technologii oraz produktów 

Wypowiedzi 
studentów w trakcie 
zajęć, dyskusja w 
grupie 

K_K02; K_K03; 
K_K06; K_K10 

K02 
Współpracuje w grupie oraz w sposób 
odpowiedzialny realizuje powierzone mu zadania 

K_K05; K_K06; 
K_K07; K_K08 

 
Treści programowe: 
1. Definicje i rodzaje żywności wygodnej.  
2. Rynek żywności wygodnej w Polsce i na świecie.  
3. Czynniki wyboru żywności wygodnej.  
4. Wymagania surowcowe w produkcji żywności wygodnej.  
5. Żywność minimalnie przetworzona i żywność funkcjonalna.  
6. Technologie utrwalania cieplnego: sterylizacja, pasteryzacja, systemy HTST w tym UHT.  
7. Niekonwencjonalne metody utrwalania żywności wygodnej oraz płotki technologiczne. 
8. Żywność wygodna przeznaczona do ogrzewania mikrofalowego.  
9. Zastosowanie modyfikowanej atmosfery.  
10. Rodzaje opakowań i materiały do ich produkcji 
11. Technologia „sous-vide”. 
12. Nowoczesne systemy utrwalania w niskich temperaturach: cook-chill, cook-serve, cook-freeze. 
13. Wybrane, nowoczesne systemy produkcji oraz przykłady żywności wygodnej.  
14. Produkcja koncentratów oraz gotowych dań obiadowych.  
15. Operacje jednostkowe w produkcji żywności wygodnej.  
16. Rola systemu HACCP oraz zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności wygodnej. 
17. Rola, znaczenie oraz zmiany zachodzące podczas obróbki termicznej 
18. Ocena bezpieczeństwa mikrobiologicznego mięsnych dań obiadowych 
19. Ocena porównawcza produktów z ziemniaków typu żywności wygodnej i tradycyjnych na podstawie oceny sensorycznej 

i analizy zawartości tłuszczu metodą Rose-Gottlieba 
20. Ocena porównawcza wartości odżywczej analogicznych surowców i potraw konwencjonalnych oraz uzyskanych z 

„produktów wygodnych” na podstawie oznaczenia zawartości witaminy C. 
21. Stosowanie substancji dodatkowych w produktach smakozależnych – oznaczenie zawartości konserwantów. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 Wykład informacyjny 

 Wykład problemowy 
 Metody poszukujące: 

 Laboratoria eksperymentu 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 sprawdziany/kolokwia pisemne w trakcie semestru z zakresu wiedzy teoretycznej 

 prezentacje wyników na zajęciach laboratoryjnych 

 obecność na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
 Uzyskanie ocen pozytywnych z kolokwiów sprawdzających z zakresu materiału z ćwiczeń i wykładów 

 Aktywność i inicjatywa na zajęciach 

 Ocena z prezentacji i dyskusji wyników w części praktycznej 

 Obecność na zajęciach 



Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 24 1,0 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 12 0,5 

Konsultacje 15 0,6 20 0,8 

Godziny kontaktowe 75 3,0 44 1,8 

Przygotowanie do zajęć 12 0,5 30 1,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 12 0,5 25 1,0 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 24 1,0 55 2,2 

ECTS łącznie  4,0  4,0 

Procent pracy własnej 24,2 55,6 

 

Literatura: 
Podstawowa:  
1. Świderski F. Żywność wygodna i żywność funkcjonalna WNT 2006 Warszawa 

Uzupełniająca: 
1. Koj F.: Podstawy technologii potraw. WNT, Warszawa 1980 
2. E. Pijanowski i in.: Ogólna technologia żywności. WNT, Warszawa 2009. 
3. J.Postolski, Z.Gruda: Zamrażanie żywności. WNT. Warszawa 1999. 
4. Z.E.Sikorski (red.): Chemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności. WNT. Warszawa 1994. 
 

Uwagi: 
 
 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: 
Technologiczne opracowanie 

nowych produktów spożywczych 
Kod 

 przedmiotu: PK-20b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 30 -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 - 12 -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Wiesław Kopeć 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Prof. dr hab. inż. Wiesław Kopeć 

 
 
Skrócony opis przedmiotu: 
W ramach zajęć z przedmiotu student, na bazie posiadanej wiedzy z zakresu ogólnej technologii i analizy żywności oraz 
przedmiotów pokrewnych, poznaje możliwości opracowania i technologie produkcji stosowane do wytwarzania 
nowoczesnych produktów spożywczych. Uczy się jakie aspekty i w jaki sposób należy uwzględnić konstruując produkt oraz 
technologię jego produkcji. Ponadto student pogłębia swoją wiedzę dotyczącą aktualnych zagrożeń oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa sanitarnego i higieny nowoczesnej produkcji spożywczej. 
 

Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii do 
produkcji żywności o różnym stopniu przetworzenia oraz korzystania z posiadanej wiedzy do identyfikacji zagrożeń, jak 
również prognozowania i kontroli jakości wytworzonych produktów.  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Opanowanie materiału z zakresu ogólnej technologii żywności, biochemii, mikrobiologii i analizy żywności 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
Kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Zna aktualne uwarunkowania i trendy na rynku 
żywności 

Testy sprawdzające 
w trakcie zajęć, 

K _W08; K _W10 

W02 
Rozróżnia pojęcia oraz podaje definicje związane 
nowoczesnym przetwórstwem spożywczym 

K _W07; K _W08 

W03 
Klasyfikuje rożne typy produktów spożywczych w 
zależności od stopnia przetworzenia oraz 
zastosowanych technologii 

K _W07; K _W08; 
K_W20 

W04 
Dyskutuje możliwości zastosowania nowoczesnych 
technologii wykorzystywanych w przemyśle 
spożywczym pod kątem ich przydatności 

K _W07; K _W09; 
K _W10; K_W11 

Umiejętności 

U01 

Potrafi dobrać odpowiednią technologię produkcji 
do danego produktu o określonym stopniu 
przetworzenia; wyjaśnia jej zalety i ograniczenia 

Obserwacja pracy 
studentów, dyskusja 

oraz testy 
sprawdzające w 

trakcie zajęć 
praktycznych;  

K_U02; K_U03; 
K_U05; K_U09; 

K_U13 



U02 
Adaptuje receptury i proponuje technologie w 
odniesieniu do wybranych produktów spożywczych 

Testy sprawdzające 
w trakcie zajęć 
praktycznych; 

K_U02; K_U07; 
K_U13 

U03 

Dobiera odpowiednie technologie i opakowania do 
proponowanych produktów 

Dyskusja oraz testy 
sprawdzające w 

trakcie zajęć 
praktycznych; 

K_U02; K_U04; 
K_U09 

U04 

Rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie na 

podstawie doświadczenia nabytego w 

przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego 

Dyskusja oraz testy 
sprawdzające w 

trakcie zajęć 
praktycznych 

K_U26 

Kompetencje społeczne 

K01 
Dokonuje analizy i demonstruje walory 
poszczególnych technologii oraz produktów 

Wypowiedzi 
studentów w trakcie 
zajęć, dyskusja w 

grupie 

K_K02; K_K03; 
K_K06; K_K10 

K02 
Współpracuje w grupie oraz w sposób 
odpowiedzialny realizuje powierzone mu zadania 

K_K05; K_K06; 
K_K07; K_K08 

 

Treści programowe: 
1. Definicje i nowoczesne rodzaje żywności.  
2. Rynek żywności wygodnej w Polsce i na świecie.  
3. Czynniki wyboru produktów spożywczych.  
4. Operacje jednostkowe w produkcji żywności wygodnej.  
5. Rola systemu HACCP oraz zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności wygodnej. 
6. Wymagania surowcowe w produkcji żywności małoprzetworzonej.  
7. Żywność minimalnie przetworzona i żywność funkcjonalna.  
8. Niekonwencjonalne metody utrwalania żywności wygodnej oraz płotki technologiczne. 
9. Atmosfera modyfikowana – zasady stosowania i możliwości technologiczne 
10. Technologie utrwalania cieplnego: sterylizacja, pasteryzacja, systemy HTST w tym UHT.  
11. Rodzaje opakowań i materiały do ich produkcji 
12. Wybrane, nowoczesne systemy produkcji żywności   
13. Nowe typy produktów spożywczych: Żywność wygodna przeznaczona do ogrzewania mikrofalowego, produkty „sous-

vide”, produkty do przechowywania w niskich temperaturach: cook-chill, cook-serve, cook-freeze. 
14. Produkcja koncentratów oraz gotowych dań obiadowych.  
15. Rola, znaczenie oraz zmiany zachodzące podczas obróbki termicznej 
16. Ocena bezpieczeństwa mikrobiologicznego mięsnych dań obiadowych 
17. Ocena porównawcza produktów z ziemniaków uzyskanych przy użyciu różnych metod obróbki termicznej i z 

zastosowaniem różnych form surowca, na podstawie oceny sensorycznej oraz analizy zawartości tłuszczu metodą 
Rose-Gottlieba 

18. Ocena porównawcza wartości odżywczej różnych typów produktów i potraw z nich uzuskanych na podstawie 
oznaczenia zawartości witaminy C. 

19. Zastosowanie substancji dodatkowych w produkcji żywości. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 Wykład informacyjny 

 Wykład problemowy 
 Metody poszukujące: 

 Laboratoria eksperymentu 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 sprawdziany/kolokwia pisemne w trakcie semestru z zakresu wiedzy teoretycznej 

 prezentacje wyników na zajęciach laboratoryjnych  
 

Sposób zaliczenia: 
 Uzyskanie ocen pozytywnych z kolokwiów sprawdzających z zakresu ćwiczeń i wykładów 

 Aktywność i inicjatywa na zajęciach 

 Ocena z prezentacji i dyskusji wyników w części praktycznej 

 Obecność na zajęciach 

 



Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 24 1,0 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 12 0,5 

Konsultacje 15 0,6 20 0,8 

Godziny kontaktowe 75 3,0 44 1,8 

Przygotowanie do zajęć 12 0,5 30 1,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 12 0,5 25 1,0 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 24 1,0 55 2,2 

ECTS łącznie  4,0  4,0 

Procent pracy własnej 24,2 55,6 

 

Literatura: 
Podstawowa:  
1. E. Pijanowski.: Ogólna technologia żywności. WNT, Warszawa 2009. 
2. S.Zalewski: Podstawy technologii gastronomicznej. WNT, Warszawa 2003. 
3. Świderski F. Żywność wygodna i żywność funkcjonalna WNT 2006 Warszawa 

Uzupełniająca: 
1. Koj F.: Podstawy technologii potraw. WNT, Warszawa 1980 
2. J.Postolski, Z.Gruda: Zamrażanie żywności. WNT. Warszawa 1999. 
3. Z.E.Sikorski (red.): Chemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności. WNT. Warszawa 1994. 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: 
Technologia drobiarstwa i 

jajczarstwa 
Kod 

 przedmiotu: PK-21 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 30 -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 15 - 15 -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Wiesław Kopeć 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Prof. dr hab. Wiesław Kopeć 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Charakterystyka mięsa drobiu i jaj. Podstawowe technologie uboju i obróbki poubojowej drobiu. Klasyfikacja jakościowa 
surowca i przetworów jajczarskich. Wybrane aspekty higieny przetwórstwa surowców drobiarskich. 
 

Cel przedmiotu: 
Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawami produkcji drobiu i jaj oraz przetwarzania mięsa drobiu i jaj a także  
metodami oceny jakości surowców i przetworów drobiarskich i jajczarskich 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Ukończony kurs z zakresu biochemii, ogólnej technologii żywności, inżynierii procesowej na poziomie studiów inżynierskich 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Definiuje podstawowe cechy jakościowe mięsa 
drobiu i jaj Egzamin ustny, 

kolokwia 

K_W06 

W02 
Opisuje podstawowe operacje uboju drobiu  
 

K_W07 

W03 
Wskazuje  na przyczyny odchyleń jakościowych w 
produktach drobiarskich 

kolokwia K_W09; K_W11 

W04 
Zna podstawowe metody oceny jakości jaj i mięsa 
drobiu 

Egzamin ustny, 
raporty z zajęć 
laboratoryjnych 

K_W09; K_W12 

Umiejętności 

U01 
Potrafi wskazać zagrożenia higieniczne w produkcji 
drobiarskiej 

Egzamin ustny, 
kolokwia 

K_U07 

U02 
Potrafi samodzielnie określić jakość surowców 
drobiarskich i jajczarskich 

K_U03; K_U05 

U03 
Potrafi opracować technologię wybranych 
produktów z mięsa drobiu i jaj 

K_U04 

U04 
Identyfikuje i klasyfikuje rodzaje mięsa drobiu i jaj Kolokwia, raporty z 

zajęć laboratoryjnych 
K_U03; K_U05; 

K_U06 

U05 
Rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie na 

podstawie doświadczenia nabytego w 
Egzamin ustny, 

kolokwia 
K_U26 



przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego 

Kompetencje społeczne 

K01 
Identyfikuje zagrożenia w produkcji drobiarskiej i 
jajczarskiej 

Egzamin ustny K_K01; K_K03 

K02 
Raportuje i prezentuje wyniki prostych 
eksperymentów technologicznych 

raporty z zajęć 
laboratoryjnych 

K_K10 

K03 
Inicjuje opracowanie nowych produktów 
drobiarskich 

Egzamin ustny, 
kolokwia 

K_K08; K_K10 

 

Treści programowe: 
Kierunki produkcji i trendy w światowym drobiarstwie. Kierunki użytkowania drobiu- mięsny i nieśny. Nowoczesne metody 

uboju i obróbki poubojowej drobiu. Specyfika przemian poubojowych w mięśniach drobiu- Skład chemiczny i wartość 

żywieniowa mięsa kulinarnego. Ocena jakościowa tuszek drobiu, podział na elementy kulinarne, określenie udziału jadalnych 

i niejadalnych surowców rzeźnych. Obróbka termiczna mięsa drobiu oraz elementy oceny sensorycznej mięsa kulinarnego. 

Właściwości fizykochemiczne mięsa drobiu i funkcjonalne białek mięśniowych. Przetwórstwo drobiarskie: rodzaje 

przetworów, produkcja żywności wygodnej, wyroby garmażeryjne. Skład chemiczny i wartość żywieniowa treści jaj. 

Przechowywanie jaj w skorupach, procesy starzenia. Standaryzacja i klasyfikacja surowca jajczarskiego, metody oceny 

jakościowej jaj. Przetwórstwo jaj-metody utrwalania treści jaj (pasteryzacja i suszenie). Charakterystyka jakościowa 

produktów jajczarskich płynnych i suszonych. Produkty garmażeryjne i wyroby kulinarne z udziałem treści jaj. Metody 

wzbogacania treści jaj w składniki o dużej wartości odżywczej (nutraceutyki) oraz podstawy produkcji substancji biologicznie 

aktywnych izolowanych z treści jaj. 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody  podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 wykład problemowy 
 ćwiczenia laboratoryjne 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Do sposobów sprawdzania efektów kształcenia zalicza się:  

 egzamin: część pisemna (z pomocami dydaktycznymi), część ustna 

 sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych i projektowych 

 testy wielokrotnego wyboru 
 egzamin ustny 
 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych 
 kolokwium pisemne lub ustne z zajęć laboratoryjnych i wykładów 

 
Sposób zaliczenia: 
Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z 2 kolokwiów pisemnych lub ustnych. Ćwiczenia – 
warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z cząstkowych kolokwiów z ćwiczeń laboratoryjnych 
Oceną z przedmiotu jest ocena z egzaminu końcowego (80%) i zaliczenia ćwiczeń (20%). 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 30 1,2 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 15 0,6 

Konsultacje 15 0,6 15 0,6 

Godziny kontaktowe 75 3,0 45 1,8 

Przygotowanie do zajęć 12 0,5 25 1,0 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 12 0,5 28 1,1 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 



Praca własna 26 1,0 55 2,0 

ECTS łącznie  4,0  4,0 

Procent pracy własnej 25,7 55,0 

 

Literatura: 
Podstawowa: 
1. Praca zbiorowa. 2000. Jajczarstwo. Nauka, technologia, praktyka Red. T. Trziszka Wyd. AR Wrocław 
2. Praca zbiorowa 2009 Przetwórstwo mięsa drobiu. Red. Kopeć W., Smolińska T.. Wyd. UP Wrocław 

Uzupełniająca: 
1. Praca zbiorowa 2004 Mięso i przetwory drobiowe. Red. Grabowski T. Kijowski J. WNT. Warszawa 
 

Uwagi: 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

  

Nazwa przedmiotu: Technologia węglowodanów 
Kod 

 przedmiotu: PK-22a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 6 - 9 - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab.  Zygmunt Gil 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Prof. dr hab.  Zygmunt Gil 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Jakość i przydatność surowców węglowodanowych (burak cukrowy, ziemniak,) do przetwórstwa, technologia przetwarzania 

buraka cukrowego, technologia przerobu ziemniaka na cele spożywcze (produkcja chipsów, frytek, suszy ziemniaczanych) i 

przemysłowe (produkcja skrobi). 

Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest poznanie metod oceny jakości i przydatności surowców węglowodanowych do przetwórstwa, 
podstawowych technologii produkcji przetworów ziemniaczanych oraz otrzymywania cukru z buraka 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawy chemii żywności, biochemii, mikrobiologii, technologii ogólnej żywności, inżynierii procesowej, maszynoznawstwa 
przemysłu spożywczego 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Student definiuje podstawowe parametry wartości 

przetwórczej surowców węglowodanowych 
 

wejściówka K_W06 

W02 
przedstawia podstawowe technologie w 

przetwarzaniu ziemniaka i buraka cukrowego 
 

kolokwium K_W07; K_W13 

W03 
klasyfikuje i ocenia przetwory ziemniaczane 

 
wejściówka, 

raport z badań 
K_W12 

W04 
analizuje poprawność stosowanych technologii w 
aspekcie jakości surowca i produktów gotowych 

 
kolokwium 

K_W02; K_W08; 
K_W09 

Umiejętności 

U01 

Opisywanie procesów technologicznych 

stosowanych w przetwórstwie surowców 

węglowodanowych 
kolokwium K_U03; K_U08 

U02 

Wyjaśnianie wpływu stosowanej technologii 

przetwarzania na wartość przetworu kolokwium 
K_U02; K_U05; 
K_U07; K_U09; 

K_U24 



U03 

Wyodrębnianie procesów jednostkowych i ich 

parametrów kolokwium 
 

K_U01; K_U06 

U04 

Rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie na 

podstawie doświadczenia nabytego w 

przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego 
kolokwium K_U26 

Kompetencje społeczne 

K01 
Student rozróżnia stosowane technologie i 
maszyny w przetwórstwie ziemniaka i buraka 
cukrowego 

kolokwium 
K_K01; K_K06; 

K_K07 

K02 
Weryfikuje poprawność postępowania w różnych 
uwarunkowaniach jakości surowca 
 

kolokwium 
K_K02; K_K05; 
K_K08; K_K10 

 
Treści programowe: 

Wykłady: 
1. Cukrownictwo: burak cukrowy i jego jakość 
2. Technologia przerobu buraka cukrowego 
3. Ziemniak jako surowiec konsumpcyjny i przemysłowy, budowa i skład chemiczny. 
4. Wymagania dla ziemniaka jako surowca krochmalniczego, gorzelniczego i na wyroby spożywcze. 
5. Produkcja spożywczych przetworów ziemniaczanych (chipsy, frytki, snaki, suszone produkty ziemniaczane) 
6. Technologia krochmalnictwa. 
7. Skrobia –podstawowe właściwości i zastosowania.  
8. Przetwórstwo skrobi w kierunku otrzymania modyfikatów i hydrolizatów.  
9. Produkty uboczne przemysłu ziemniaczanego.  

Ćwiczenia: 
1. Ocena jakości buraka cukrowego. 
2. Otrzymywanie i oczyszczanie soku cukrowniczego. 
3. Ocena jakości ziemniaka  
4. Ocena jakości półproduktów i produktów suszonych z ziemniaka. 
5. Produkcja chipsów, ocena ich jakości 
6. Produkcja frytek, ocena ich jakości. 
7. Ocena wybranych właściwości skrobi.  
8. Zaliczenie ćwiczeń. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody  podające: 

 Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 wykład problemowy 
 ćwiczenia laboratoryjne 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Do sposobów sprawdzania efektów kształcenia zalicza się:  

 sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych i projektowych 

 testy wielokrotnego wyboru 
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na ćwiczeniach po zaliczeniu wejściówki sprawdzającej przygotowanie 
studenta do ćwiczeń oraz pozytywne oceny ze sprawdzianów cząstkowych (około 3. w semestrze); 
Warunkiem zaliczenia wykładów są pozytywne oceny ze sprawdzianów cząstkowych; 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena końcowa jest wynikiem sumy: (wynik oceny z wykładów X wsp. 0,6 + ocena z ćwiczeń x wsp. 0,4). 
 

 
 
 
Obciążenie praca studenta: 



Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 15 0,6 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 12 0,5 12 0,5 

Godziny kontaktowe 42 1,7 27 1,1 

Przygotowanie do zajęć 5 0,2 12 0,5 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 5 0,2 12 0,5 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 10 0,4 24 1,0 

ECTS łącznie  2,1  2,0 

Procent pracy własnej 19,2 47,1 

 

Literatura: 
1. Lisińska i wsp. Ćwiczenia z technologii przetwórstwa węglowodanów. Wyd. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2002. 
2. Praca zbiorowa pod red. M. Pałasińskiego: Technologia przetwórstwa węglowodanów. Polskie Towarzystwo 

Technologów Żywności – Oddział Małopolski, Kraków  2005 
 

Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 
 

Nazwa przedmiotu: 
Technologia ciastkarstwa i 

czekolady 
Kod 

 przedmiotu: PK-22b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 6 - 9 - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Zygmunt Gil 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Prof. dr hab. Zygmunt Gil 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Surowce stosowane w ciastkarstwie, technologia wytwarzania różnych wyrobów ciastkarskich, prz erób ziarna 

kakaowego,  technologia produktów czekoladowych . 

 
Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest poznanie metod oceny surowców wykorzystywanych w ciastkarstwie i produkcji 
czekolady, podstawowych technologii produkcji różnych wyrobów ciastkarskich i cze koladowych.  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawy chemii żywności, biochemii, mikrobiologii, technologii ogólnej żywności, inżynierii procesowej, 
maszynoznawstwa przemysłu spożywczego  
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
student definiuje podstawowe parametry jakości 
mąki i ziarna kakaowego 

wejściówka K_W06 

W02 
przedstawia podstawowe technologie w produkcji 
wyrobów ciastkarskich i czekolady 

kolokwium K_W07; K_W13 

W03 
klasyfikuje i ocenia wyroby ciastkarskie i 
czekoladowe 

wejściówka, 
raport z badań 

K_W12 

W04 
analizuje poprawność stosowanych technologii w 
aspekcie otrzymania przetworów o dobrej jakości  

kolokwium 
K_W08; K_W09 

 

Umiejętności 

U01 

Identyfikacji czynników decydujących o wartości 

przetwórczej surowca 

kolokwium 

K_U03; K_U01; 
K_U09 

U02 

Opisywania procesów technologicznych 

stosowanych w ciastkarstwie i produkcji czekolady K_U08 

U03 

Wyjaśniania wpływu stosowanej technologii 

przetwarzania na jakość wyrobów kolokwium 
K_U02; K_U05; 

K_U07 



U04 
Doboru urządzeń do określonych operacji i 
procesów jednostkowych  

kolokwium K_U08; K_U06 

U05 

Rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie na 

podstawie doświadczenia nabytego w 

przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego 
kolokwium K_U26 

Kompetencje społeczne 

K01 
Student rozróżnia stosowane technologie i 
maszyny w produkcji ciastek i czekolady 

kolokwium 
K_K01; K_K06; 

K_K07 

K02 
Weryfikuje poprawność zastosowania procesów w 
zależności od jakości surowca 
 

kolokwium 
K_K02; K_K05; 
K_K08; K_K10 

 
Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Klasyfikacja wyrobów ciastkarskich  
2. Surowce w produkcji ciastkarskiej 
3. Technologia pieczywa cukierniczego trwałego . 
4. Technologia ciasta drożdżowego, półfrancuskiego i francuskiego, kruchego i biszkoptowego,  
5. Przerób ziarna kakaowego, otrzymywanie miazgi i tłuszczu kakaowego oraz kakao.   
6. Produkcja masy czekoladowej. Wyrób czekolady pełnej i nadziewanej oraz galanterii czekoladowej   
7. Produkty bezcukrowe i o obniżonej kaloryczności. Wyroby czekoladopodobne.   

Ćwiczenia: 
1. Ocena jakości mąki przeznaczonej do produkcji ciastkarskiej. 
2. Wypiek herbatników – ocena jakości. 
3. Wypiek biszkoptów – ocena jakości   
4. Wypiek ciasta drożdżowego – ocena jakości.  
5. Ocena wyrobów czekoladowych 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody  podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 wykład problemowy 
 ćwiczenia laboratoryjne 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Do sposobów sprawdzania efektów kształcenia  zalicza się:  

 sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych i projektowych 

 testy wielokrotnego wyboru 
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na ćwiczeniach po zaliczeniu wejściówki sprawdzającej 
przygotowanie studenta do ćwiczeń, złożenie poprawnych sprawozdań z wykonanych analiz;  
Warunkiem zaliczenia wykładów są pozytywne oceny ze sprawdzianów cząstkowych;  
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena końcowa jest wynikiem sumy: (wynik oceny z wykładów X wsp. 0,6 + oce na z ćwiczeń x wsp. 0,4).  
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 15 0,6 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 12 0,5 12 0,5 

Godziny kontaktowe 42 1,7 27 1,1 

Przygotowanie do zajęć 5 0,2 12 0,5 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 5 0,2 12 0,5 



Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 10 0,4 24 1,0 

ECTS łącznie  2,1  2,0 

Procent pracy własnej 19,2 47,1 

 

Literatura: 

1. Cukiernictwo. Wyczański S., WSiP. Warszawa 1994; 
2. Ambroziak Z. Produkcja piekarsko- ciastkarska. Część I.i II WSiP Warszawa 2004; 2. 
 

Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Podstawy technologii produktów 

fermentowanych  
Kod 

 przedmiotu: PK-23 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 6 - 9 -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Bogna Latacz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Bogna Latacz 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Fermentacje w przemyśle spożywczym, drobnoustroje przemysłowe, fermentacja  etanolowa, technologia produkcji i 
rektyfikacji spirytusu, zarys technologii produkcji słodu browarnego i piwa, zarys technologii winiarstwa, drożdżownictwo, 
technologia produkcji spożywczych kwasów organicznych. 
 

Cel przedmiotu: 

Poznanie teoretyczne i w praktyce procesów produkcji napojów zawierających etanol. Poznanie rozwiązań technicznych i 
technologicznych stosowanych w gorzelnictwie, browarnictwie i winiarstwie; Nabycie praktycznych umiejętności stosowania 
technik laboratoryjnych wykorzystywanych w przemysłach fermentacyjnych do analizy surowców, półproduktów i wyrobów 
gotowych. Nabycie podstaw teoretycznych i praktycznych o biotechnologicznych sposobach pozyskiwania dodatków do 
żywności. 

 

Wymagania wstępne: 

Znajomość podstawowych procesów biochemicznych, podstaw chemii organicznej i mikrobiologii, oraz ogólnej technologii 
żywności. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Opisuje procesy biochemiczne zachodzące w 
przemysłach fermentacyjnych 

kartkówka, kolokwium 
zaliczeniowe 

K_W01; K_W09 

W02 

Wymienia surowce i bioreagenty stosowane w 
przemysłach fermentacyjnych, a także operacje 
technologiczne i urządzenia stosowane na 
poszczególnych etapach produkcji. 

kartkówka, kolokwium 
zaliczeniowe 

K_W06; K_W07; 
K_W08; K_W10; 

K_W13 

W03 
Wymienia i opisuje techniki analizy 
fizykochemicznej surowców i produktów 
fermentacyjnych 

kolokwium zaliczeniowe, 
realizacja doświadczeń 

K_W12 

W04 
Klasyfikuje i charakteryzuje produkty wytworzone 
w procesach fermentacyjnych (wódki, piwa, wina). 

kartkówka, kolokwium 
zaliczeniowe 

K_W20 

Umiejętności 



U
U01 

Stosuje w praktyce techniki laboratoryjne 
pozwalające na analizę fizykochemiczną i 
organoleptyczną surowców, półproduktów i 
wyrobów gotowych pochodzących z przemysłu 
fermentacyjnego 

realizacja doświadczeń, 
raporty z ćwiczeń 
laboratoryjnych 

K_U01; K_U03; 
K_U05 

U02 
Przygotowuje i przeprowadza procesy 
fermentacyjne w małej skali (wytwarzanie etanolu, 
kwasu cytrynowego) 

realizacja doświadczeń, 
raporty z ćwiczeń 
laboratoryjnych 

K_U02; K_U03; 
K_U04; K_U06; 

K_U19 

U03 

Projektuje podstawowe procesy fermentacyjne 
uwzględniając prawidłową, logiczną sekwencję 
operacji technologicznych i proponując urządzenia 
niezbędne na poszczególnych etapach produkcji 
 

realizacja doświadczeń, 
raporty z ćwiczeń 

laboratoryjnych, kartkówka 

 
K_U08 

U04 

 
Prezentuje wyniki doświadczeń i analiz  raport z ćwiczeń 

laboratoryjnych 
K_U13; K_U24 

U05 

 
Wykonuje obliczenia fizyko-chemiczne, związane z 
technologią fermentacji (wydajność, koncentracja 
surowca itd) 

realizacja doświadczeń, 
raporty z ćwiczeń 

laboratoryjnych, kartkówka 
K_U21 

U06 

Rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie na 

podstawie doświadczenia nabytego w 

przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego 

realizacja doświadczeń, 
raporty z ćwiczeń 
laboratoryjnych 

K_U26 

Kompetencje społeczne 

K01 

 
Może współuczestniczyć w procesie produkcyjnym 
wyrobów fermentowanych 

realizacja doświadczeń, 
raporty z ćwiczeń 
laboratoryjnych, 

kolokwium zaliczeniowe 

K_K02; K_K03; 
K_K07; K_K10; 

K_K11 

K02 

 
Jest świadomy zagrożeń środowiska naturalnego, 
związanych z prowadzeniem procesów 
fermentacyjnych 
 

raporty z ćwiczeń 
laboratoryjnych, 

aktywność w czasie zajęć 
K_K01 

K03 

 
Pracuje w zespole osób, pełniąc różne role 

realizacja doświadczeń, 
raporty z ćwiczeń 
laboratoryjnych, 

aktywność na ćwiczeniach 

K_K08; K_K11 

K04 
Ma świadomość potrzeby aktualizacji wiedzy i 
potrafi szukać potrzebnych informacji 

raporty z ćwiczeń 
laboratoryjnych, 

aktywność na ćwiczeniach 
K_K05; K_K06 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
Procesy fermentacyjne - podstawowe pojęcia, przykłady zastosowań; Biochemiczne podstawy procesu fermentacji 
etanolowej; Sposoby pozyskiwania i doskonalenia bioreagentów. Gorzelnictwo rolnicze i przemysłowe -surowce, materiały 
pomocnicze, metody i etapy produkcji, urządzenia, termodynamika procesu rektyfikacji, produkcja wódek gatunkowych i 
spirytusu bezwodnego; Browarnictwo- bioreagenty, surowce, metody i etapy produkcji słodu i piwa, rozwiązania techniczne, 
klasyfikacja piw;  Surowce, bioreagenty (drożdże winiarskie) i materiały pomocnicze stosowane w winiarstwie; Produkcja win 
białych i czerwonych (etapy, rozwiązania techniczne i technologiczne); Biotechnologiczna synteza spożywczych kwasów 
organicznych. 

  Ćwiczenia laboratoryjne: 
Przygotowanie nastawów do fermentacji etanolowej i fragmentacji cytrynianowej oraz ćwiczenia rachunkowe – obliczanie  
wydajności procesu fermentacji etanolowej i cytrynianowej. Analiza fizykochemiczna surowców gorzelniczych – melasu z 
buraków cukrowych, surowców winiarskich, surowców browarniczych - słodu i chmielu. Analiza fizykochemiczna wyrobów 
gotowych – przefermentowanej brzeczki gorzelniczej, wina, piwa. Wyjazd edukacyjny do browaru przemysłowego lub 
gorzelni. 
 



 
 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykład multimedialny 
 Metody poszukujące: 

 metoda laboratoryjna 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 zaliczenie pisemne w formie testu wielokrotnego wyboru. Test zawiera pytania zamknięte i krótkie pytania otwarte. 

W puli pytań są pytania podstawowe, na które student musi udzielić prawidłowych odpowiedzi, aby zaliczyć 
przedmiot. Na ocenę dostateczną student odpowiada na pytania podstawowe i uzyskuje min. 50% z całej puli 
punktów.  

 kolokwia w trakcie semestru 

 raporty na zajęciach laboratoryjnych 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 

 
Sposób zaliczenia: 

 Wykłady: zaliczenie z oceną na podstawie wyników z testu. 

 Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie obecności, wykonania zadań praktycznych potwierdzonego 
raportami oraz zaliczenia prac kontrolnych.  

 Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładów i ćwiczeń 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 15 0,6 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 10 0,4 10 0,4 

Godziny kontaktowe 40 1,6 25 1,0 

Przygotowanie do zajęć 8 0,3 10 0,4 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 8 0,3 15 0,6 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 16 0,6 25 1,0 

ECTS łącznie  2,2  2,0 

Procent pracy własnej 28,6 50,0 

 

Literatura: 
1. Wzorek W., Pogorzelski E.: Technologia winiarstwa owocowego i gronowego.  PFiOW, Wyd. Sigma-NOT Sp. z o.o. W-

wa 1998. 
2. Vogel W.:Wino z winogron i innych owoców. Multico, Warszawa 2008 
3. Przewodnik do ćwiczeń z technologii fermentacji, Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej AR, 

Kraków 2000. 
4. Bednarski W.,Repsa A.:Biotechnologia żywności. WNT, Warszawa 2003 
5. Myśliwiec R.:Winorośl i wino. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne,2006 
6. Leśniak W.:Biotechnologia żywności -procesy fermentacji i biosyntezy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 

2002 
7. W. Kunze: Technologia słodu i piwa. Wydawnictwo Piwochmiel Spółka z.o.o., Warszawa, 1999 
8. K. Jarosz, J. Jarociński: Gorzelnictwo i drożdżownictwo. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994 
9. Czasopismo: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Ogólnopolski miesięcznik naukowo-techniczny, Wyd. 

NOT-Sigma, Warszawa. 
  

Uwagi: 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Biotechnologia żywności 
Kod 

 przedmiotu: PK-24a 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 6 - 9 -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Bogna Latacz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Bogna Latacz 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Biotechnologia żywności – zastosowanie w produkcji żywności, charakterystyka procesów, bioreagentów, rozwiązań 
technologicznych. Modyfikacje genetyczne w produkcji żywności. Biotechnologiczna synteza składników i dodatków do 
żywności. 
 

Cel przedmiotu: 

Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat biotechnologii; Poznanie praktycznych rozwiązań technicznych i technologicznych 
stosowanych w bioprocesach; Uzyskanie informacji o bioreagentach przemysłowych, ich metabolizmie, warunkach 
aktywności, sposobach pozyskiwania i przechowywania; Nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się technikami 
laboratoryjnymi związanymi z przechowywaniem i propagacją bioreagentów , przygotowaniem podłóż mikrobiologicznych, 
prowadzeniem procesu biotechnologicznego, z wykorzystaniem mikroorganizmów i preparatów enzymatycznych. 

 

Wymagania wstępne: 

Znajomość podstawowych procesów biochemicznych, podstaw chemii organicznej i mikrobiologii, oraz ogólnej technologii 
żywności. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Charakteryzuje procesy biotechnologiczne – cele, 
bioreagenty, substraty i produkty, rozwiązania 
techniczne (urządzenia) i technologiczne 

kartkówka, kolokwium 
zaliczeniowe 

K_W01 

W02 
Wymienia i opisuje przykłady praktycznego 
zastosowania procesów biotechnologicznych w 
produkcji żywności 

kartkówka, kolokwium 
zaliczeniowe 

K_W09 

W03 
Wskazuje na wady i zalety stosowania 

bioprocesów, a także modyfikacji genetycznych 

kartkówka, kolokwium 
zaliczeniowe 

K_W05; K_W10 

W04 
Charakteryzuje wybrane procesy syntezy 
składników i dodatków do żywności, oraz metody 
analizy przebiegu tych procesów 

kartkówka, kolokwium 
zaliczeniowe 

K_W12; K_W08 

Umiejętności 

U01 
Stosuje w praktyce techniki laboratoryjne 
pozwalające na analizę fizykochemiczną 

Przeprowadzenie  
doświadczeń,  raporty z 
ćwiczeń laboratoryjnych 

K_U01; K_U02; 
K_U03; K_U05; 
K_U09; K_U13; 



produktów biosyntezy oraz analizę przebiegu 
procesu. 

K_U24 

U02 

Wykonuje obliczenia fizyko-chemiczne 
(wydajność procesów, dynamika, skład podłoża 
Oblicza wydajność bioprocesów i analizuje ich 
przebieg 

Przeprowadzenie  
doświadczeń,  raporty z 
ćwiczeń laboratoryjnych 

K_U13; K_U21 

U03 
Projektuje skład podłoża mikrobiologicznego i 
przygotowuje takie podłoże 

raporty z ćwiczeń 
laboratoryjnych, 
kartkówka 

K_U06; K_U02; 
K_U24 

U04 
Pracuje z mikroorganizmami w warunkach 
sterylnych 

Przeprowadzenie  
doświadczeń,  raporty z 
ćwiczeń laboratoryjnych 

K_U02; K_U03; 
K_U05; K_U09 

Kompetencje społeczne 

K01 

Może współuczestniczyć w prowadzeniu i kontroli 
bioprocesów 

Realizacja doświadczeń , 
raporty z ćwiczeń 
laboratoryjnych, 
kolokwium zaliczeniowe 

K_K02; K_K03; 
K_K07; K_K11 

K02 
Jest świadomy zagrożeń środowiska naturalnego, 
związanych z prowadzeniem procesów 
biotechnologicznych 

Raporty z ćwiczeń 
laboratoryjnych, 
aktywność w czasie zajęć 

K_K01 

K03 

Pracuje w zespole osób pełniąc różne funkcje Realizacja doświadczeń, 
raporty z ćwiczeń 
laboratoryjnych, 
aktywność w czasie zajęć 

K_K08; K_K11 

K04 
Ma świadomość potrzeby aktualizacji wiedzy i 
potrafi szukać potrzebnych informacji 

raporty z ćwiczeń 
laboratoryjnych, 
aktywność w czasie zajęć 

K_K06 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
Procesy biotechnologiczne-podstawowe pojęcia, zastosowania w przemyśle spożywczym; Charakterystyka wybranych grup 
drobnoustrojów przemysłowych; Surowce i materiały stosowane w biotechnologii; Podstawowe operacje i procesy 
biotechnologiczne; Biotechnologiczne metody syntezy  składników żywności i ich enzymatycznych modyfikacji; Przykłady 
praktycznego zastosowania bioprocesów; Metody kontroli metabolizmu drobnoustrojów przemysłowych oraz pozyskiwania i 
doskonalenia nowych szczepów; Żywność modyfikowana genetycznie – metody pozyskiwania, przykłady, zalety i 
zagrożenia; Procesy biotransformacji - zagadnienia wstępne. 

  Ćwiczenia laboratoryjne: 
Przygotowanie podłóż mikrobiologicznych, propagacja i przechowywanie materiału biologicznego, analiza dynamiki 
procesów biotechnologicznych i obliczanie ich wydajności, izolacja i analiza produktów biosyntez. Dobór optymalnych 
warunków prowadzenia procesu biotechnologicznego (np. enzymatycznego). 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykład multimedialny 
 Metody poszukujące: 

 metoda laboratoryjna 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 zaliczenie pisemne w formie testu wielokrotnego wyboru. Test zawiera pytania zamknięte i krótkie pytania otwarte. 

W puli pytań są pytania podstawowe, na które student musi udzielić prawidłowych odpowiedzi, aby zaliczyć 
przedmiot. Na ocenę dostateczną student odpowiada na pytania podstawowe i uzyskuje min. 50% z całej puli 
punktów.  

 kolokwia w trakcie semestru (kartkówki) 

 raporty na zajęciach laboratoryjnych 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 

 
Sposób zaliczenia: 
Wykłady: zaliczenie z oceną na podstawie wyników z testu. 



Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie obecności, wykonania zadań praktycznych potwierdzonego raportami oraz 
zaliczenia prac kontrolnych.  
Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładów i ćwiczeń 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 15 0,6 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 15 0,6 10 0,4 

Godziny kontaktowe 45 1,8 25 1,0 

Przygotowanie do zajęć 15 0,6 25 1,0 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 15 0,6 25 1,0 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 30 1,2 50 2,0 

ECTS łącznie  3,0  3,0 

Procent pracy własnej 40,0 66,7 

 

Literatura: 
1. Chmiel: Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994 
2. pod red. W. Bednarskiego, A. Repsa: Biotechnologia żywności, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa 2001 
3. W. Leśniak; Biotechnologia żywności-procesy fermentacji i biosyntezy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we 

Wrocławiu, Wrocław 2002 
4. B.D.Hames, N.M. Hooper, J.D. Houghton; Biochemia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 Wzorek W., 

Pogorzelski E.: Technologia winiarstwa owocowego i gronowego.  PFiOW, Wyd. Sigma-NOT Sp. z o.o. W-wa 1998. 
5. pod red. W. Bednarskiego, J: Fiedurka; Podstawy biotechnologii przemysłowej, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, 

Warszawa 2007 
6. Czasopismo: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Ogólnopolski miesięcznik naukowo-techniczny, Wyd. 

NOT-Sigma, Warszawa.  
 

Uwagi: 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Biosynteza składników żywności 
Kod 

 przedmiotu: PK-24b 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 6 - 9 -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Bogna Latacz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Bogna Latacz 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Biotechnologiczna synteza składników i dodatków do żywności - charakterystyka wybranych procesów. Bioreagenty – 
metody pozyskiwania, poboczne ścieżki metaboliczne. Modyfikacje genetyczne w produkcji żywności. Biotransformacje – 
jako metoda pozyskiwania dodatków do żywności. 
 

Cel przedmiotu: 
Uzyskanie podstawowej wiedzy o kierunkach zastosowania biosyntezy w produkcji składników i dodatków żywnościowych; 
Poznanie praktycznych rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w bioprocesach; Uzyskanie szczegółowych  
informacji o wybranych procesach  biosyntezy  istotnych składników  żywności; Nabycie praktycznych umiejętności 
posługiwania się technikami laboratoryjnymi związanymi z przechowywaniem i propagacją bioreagentów , przygotowaniem 
podłóż mikrobiologicznych, prowadzeniem procesu biosyntezy z wykorzystaniem mikroorganizmów i preparatów 
enzymatycznych. 
 

Wymagania wstępne: 
Znajomość podstawowych procesów biochemicznych, podstaw chemii organicznej i mikrobiologii, oraz ogólnej technologii 
żywności. 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Charakteryzuje  procesy biotechnologiczne – cele, 
bioreagenty, substraty i produkty, rozwiązania 
techniczne (bioreaktory) kartkówka, kolokwium 

zaliczeniowe 

K_W01 
 

W02 
Wymienia przykłady praktycznego zastosowania 
procesów biotechnologicznych w produkcji żywności. 

K_W10 

W03 

Opisuje wybrane procesy biosyntezy składników 
żywności, podając warunki ich przebiegu, rodzaj 
zastosowanego bioreagenta, skład podłoża reakcyjnego 
itd. kartkówka, kolokwium 

zaliczeniowe 

K_W01; K_W09; 
K_W10; K_W12; 

K_W08 

W04 
Charakteryzuje techniki modyfikacji genetycznych 
stosowane w procesach pozyskiwania i przetwarzania 
żywności, wymienia też wady i zalety tych metod. 

K_W01; K_W05; 
K_W10 

Umiejętności 



U01 

 
Stosuje w praktyce techniki laboratoryjne pozwalające 
na izolację i  analizę fizykochemiczną produktów 
biosyntezy, analizę dynamiki bioprocesów i ich 
wydajności 

Realizacja doświadczeń, 
raporty z ćwiczeń 
laboratoryjnych 

K_U01; K_U02; 
K_U03; K_U05; 
K_U09; K_U13; 

K_U24 

U02 
Wykonuje obliczenia fizyko-chemiczne (wydajność 
procesów, dynamika, skład podłoża itd.) 

K_U13; K_U21 

U03 
Projektuje skład podłoża mikrobiologicznego, 
dostosowując go do potrzeb konkretnego procesu 

Raporty z ćwiczeń 
laboratoryjnych, 
kartkówka 

K_U06 

U04 

Pracuje z mikroorganizmami w warunkach sterylnych  Realizacja doświadczeń, 
raporty z ćwiczeń 
laboratoryjnych 

K_U05; K_U09 

Kompetencje społeczne 

K01 

 
Może współuczestniczyć w procesach biosyntezy. 

Realizacja doświadczeń, 
raporty z ćwiczeń 
laboratoryjnych, 
kartkówki 

K_K02; K_K03; 
K_K07; K_K11 

K02 

 
Pracuje w zespole, pełniąc różne funkcje 

Realizacja doświadczeń,  
aktywność na 
ćwiczeniach 

K_K08; K_K11 

K02 

Jest świadomy zagrożeń środowiska naturalnego, 
związanych z prowadzeniem procesów 
biotechnologicznych 

raporty z ćwiczeń 
laboratoryjnych, 
aktywność w czasie 
zajęć 

K_K01 

K04 

Ma świadomość potrzeby aktualizacji wiedzy i potrafi 
szukać potrzebnych informacji 

sprawozdania z ćwiczeń 
laboratoryjnych, 
aktywność na 
ćwiczeniach 

K_K06 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
Procesy biotechnologiczne-podstawowe pojęcia, zastosowania w przemyśle spożywczym;  Kierunki zastosowania 
biosyntezy w produkcji żywności. Surowce, materiały, rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane w procesach 
biosyntezy składników żywności; Przykłady praktycznego zastosowania biosyntez w produkcji  biomasy (drożdże, bakterie, 
grzyby), aminokwasów, białek, lipidów, polisacharydów, witamin, dodatków smakowo - zapachowych, antybiotyków, 
preparatów enzymatycznych; Sposoby pozyskiwania reagentów  do biosyntez , modyfikacje genetyczne, sposoby 
przechowywania bioreagentów; Procesy biotransformacji - zagadnienia wstępne. 

  Ćwiczenia laboratoryjne: 
Przygotowanie podłóż mikrobiologicznych, prowadzenie procesu biosyntezy biomasy drożdży (np. Yarrowia  lipolytica) i 
syntezy dodatków do żywności (np. kwasu cytrynowego),propagacja i przechowywanie materiału biologicznego, analiza 
dynamiki procesów biotechnologicznych i obliczanie ich wydajności, izolacja i analiza produktów biosyntez. Dobór 
optymalnych warunków prowadzenia procesu biotechnologicznego (np. enzymatycznego). 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykład multimedialny 
 Metody poszukujące: 

 metoda laboratoryjna 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 zaliczenie pisemne w formie testu wielokrotnego wyboru. Test zawiera pytania zamknięte i krótkie pytania otwarte. 

W puli pytań są pytania podstawowe, na które student musi udzielić prawidłowych odpowiedzi, aby zaliczyć 
przedmiot. Na ocenę dostateczną student odpowiada na pytania podstawowe i uzyskuje min. 50% z całej puli 
punktów.  

 kolokwia w trakcie semestru 

 raporty na zajęciach laboratoryjnych 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 



Sposób zaliczenia: 

 Wykłady: zaliczenie z oceną na podstawie wyników z testu. 
 Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie obecności, wykonania zadań praktycznych potwierdzonego 

raportami oraz zaliczenia prac kontrolnych.  

 Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładów i ćwiczeń 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 15 0,6 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 15 0,6 10 0,4 

Godziny kontaktowe 45 1,8 25 1,0 

Przygotowanie do zajęć 15 0,6 25 1,0 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 15 0,6 25 1,0 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 30 1,2 50 2,0 

ECTS łącznie  3,0  3,0 

Procent pracy własnej 40,0 66,7 

 

Literatura: 
1. Chmiel: Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994 
2. pod red. W. Bednarskiego, A. Repsa: Biotechnologia żywności, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa 2001 
3. W. Leśniak; Biotechnologia żywności-procesy fermentacji i biosyntezy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we 

Wrocławiu, Wrocław 2002 
4. B.D.Hames, N.M. Hooper, J.D. Houghton; Biochemia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 Wzorek W., 

Pogorzelski E.: Technologia winiarstwa owocowego i gronowego.  PFiOW, Wyd. Sigma-NOT Sp. z o.o. W-wa 1998. 
5. pod red. W. Bednarskiego, J: Fiedurka; Podstawy biotechnologii przemysłowej, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, 

Warszawa 2007 
6. Czasopismo: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Ogólnopolski miesięcznik naukowo-techniczny, Wyd. 

NOT-Sigma, Warszawa.  
 

Uwagi: 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Marketing w agrobiznesie 
Kod 

 przedmiotu: PK-25a 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 30 - -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 12 - -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Anna Gawrońska, doc. dr inż. Izabela Wojewoda 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Anna Gawrońska, doc. dr inż. Izabela Wojewoda 

 

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z budową strategii marketingowej w przedsiębiorstwie, marketingiem mix. Umiejętność wykorzystania 
segmentacji rynku. Podstawowa wiedza z zakresu badań rynkowych. Zapoznanie się z narzędziami marketingu mix dla 
produkcji i usług. Wybór i dostosowanie medium promocji w firmach związanych z agrobiznesem. 
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w zasady posługiwania się narzędziami marketingu mix, znajomości czynników wpływających na 
rynek i nabywcę, segmentacji rynku, wyboru medium promocji dostosowanego do wybranej działalności produkcyjnej lub 
usługowej w agrobiznesie. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
znajomość podstaw: ekonomii, zarządzania, umiejętność posługiwania się programami komputerowymi (takimi jak Word). 
 

Efekty kształcenia: 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych   

Wiedza 

1 
Definiuje pojęcia: marketingu, rynku, analizę 
SWOT, narzędzia marketingowe i pokrewne 

kolokwium końcowe K_W03 

2 
Wyjaśnia procesy zachodzące na rynku oraz wpływ 
różnych form komunikacji marketingowej (promocji) 
na klienta 

projekt 

K_W19 

3 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z 
zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego 

K_W17 

Umiejętności 

1 

Wykorzystuje podstawowe technologie 
informatyczne w zakresie pozyskiwania, 
przetwarzania informacji oraz obliczeń 
statystycznych 

projekt 

K_U12 

2 
Posiada umiejętność przygotowania typowych prac 
pisemnych i wystąpień ustnych dotyczących 
zagadnień związanych z marketingiem 

K_U13, K_U14 

3 
Identyfikuje: problemy jakie może napotkać firma, 
zagrożenia płynące z rynku i słabe  strony firmy 
oraz szanse i mocne strony firmy, 

K_U17 

4 
Projektuje i tworzy rozwiązania uwzględniając 
specyfikę wolnego rynku 

K_U19 



Kompetencje społeczne 

1 

Ma świadomość postępu i potrzeby uczenia się 
 

Raporty z 
poszczególnych 

części realizowanego 
projektu 

K_K06 

2 
Pracuje indywidualnie i zespołowo, jest świadomy 
odpowiedzialności za wspólnie realizowane 
działania 

Współdziałanie w 
grupie 

K_K08 

3 
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. 
Może aktywnie uczestniczyć w budowaniu strategii  
i rozwoju społeczności lokalnej 

Aktywność K_K09 

4 

Wykazuje aktywną postawę i określać priorytetowe 
zadania służące realizacji konkretnych działań, jest 
kreatywny w  rozwiązywaniu problemów 
związanych z realizacją różnych zadań. Weryfikuje 
przedstawiane propozycje i przedstawia własną 
opinię  

Przeprowadzenie 
ankiety badawczej 

K_K07 
K_K10 
K_K11 

 
Treści programowe: 
- Definicje marketingu, rynku i pokrewne.  
- Marketing jako klucz do realizacji celów przedsiębiorstwa.  
- Przedsiębiorstwo jako uczestnik rynku.  
- Informacje makro i mikro-środowiskowe.  
- Budowa strategii marketingowej.  
- Analiza SWOT w przedsiębiorstwie.  
- Postępowanie nabywców na rynku i czynniki wpływające na zachowanie konsumentów.  
- Istota, zasady i kryteria segmentacji rynku.  
- Wprowadzenie do badań marketingowych.  
- Marketing mix - idea i znaczenie.  
- Narzędzia marketingu mix (produkcja i usługi). 
Projekt „Moja firma”:  
- Dane ogólne o firmie : wybór branży, nazwy.  
- Produkt w ujęciu specjalistycznym (poznanie technologii produkcji) i konsumenckim.  
- Wybór segmentu rynku i zasięgu działania firmy.  
- Konkurencja na terenie działania firmy. 
- Analiza SWOT firmy i konkurentów.  
- Omówienie kosztów w firmie.  
- Reklama i środki promocji m.in.: tworzenie strony internetowej, wizytówek, folderu reklamowego. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, 

 wykład problemowy. 
 metody poszukujące: 

 problemowe: giełda pomysłów, 

 ćwiczeniowo-praktyczne: metoda projektu, filmy, dyskusje (okrągłego stołu). 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

 stworzenie i prezentacja projektu: „Moja firma” – ćwiczenia, 

 test wielokrotnego wyboru z treści prezentowanych w trakcie wykładów, 

 sprawdzanie obecności na zajęciach. 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną. Na ocenę końcową składają się: 

 zaliczenie z oceną na podstawie testu wielokrotnego wyboru z treści prezentowanych w trakcie wykładów, 

 zaliczenie z oceną na podstawie wykonanego projektu. 
Oceną z przedmiotu jest średnią z ocen z testu i ćwiczeń (50/50 %). 
 
 



Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 24 1,0 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 12 0,5 

Konsultacje 15 0,6 18 0,7 

Godziny kontaktowe 60 2,4 42 1,7 

Przygotowanie do zajęć 20 0,8 28 1,1 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 20 0,8 30 1,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 40 1,6 58 2,3 

ECTS łącznie  4,0  4,0 

Procent pracy własnej 40,0 58,0 

 

Literatura: 
1. KotlerPh.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999. 
2. KotlerPh.: Kotler o marketingu. Jak kreować i opanować rynki. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 

1999. 
3. Prymon M.: Menadżerskie i społeczne aspekty współczesnego marketingu. Ekspert. Wydawnictwo i Doradztwo, 

Wrocław 1999. 
4. Minus P. M.: Etyka w biznesie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995. 
5. Altkorn J.: Zarządzanie i przedsiębiorczość. Studia polskich przypadków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-

Kraków 1996. 
6. Karasiewicz G.: Marketingowe strategie cen. Polskie Wydawnictwo Ekonomicznie, Warszawa 1997. 
 

Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 
 

Nazwa przedmiotu: Promocja w agrobiznesie 
Kod 

 przedmiotu: PK-25b 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 30 - -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 12 - -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Anna Gawrońska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Anna Gawrońska  

 
 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z budową strategii marketingowej w przedsiębiorstwie. Zapoznanie się z narzędziami marketingu mix dla 
produkcji i usług. Promocja marketingowa jako jedno z ważniejszych narzędzi marketingu mix. Umiejętność wykorzystania 
wybranej metody promocji marketingowej. Podstawowa wiedza z zakresu badań rynkowych. Wybór i dostosowanie medium 
promocji w wybranej działalności produkcyjnej lub usługowej w agrobiznesie. 
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w zasady posługiwania się narzędziami marketingu mix - szczególnie promocją, znajomości 
czynników wpływających na nabywcę, segmentacji rynku, wyboru medium promocji dostosowanego do wybranej 
działalności produkcyjnej lub usługowej w agrobiznesie. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:  
Znajomość podstaw ekonomii, zarządzania, umiejętność posługiwania się programami komputerowymi (takimi jak Word, 
Power Point, Excel lub podobnymi). 
 
Efekty kształcenia 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych   

Wiedza 

1 
Definiuje pojęcia: marketingu, rynku, narzędzia 
marketingowe i w tym szczegółowo opisuje 
promocję marketingową 

kolokwium końcowe K_W03 

2 
Wyjaśnia procesy zachodzące na rynku oraz wpływ 
różnych form komunikacji marketingowej (promocji) 
na klienta 

projekt 

K_W19 

3 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z 
zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego 

K_W17 

Umiejętności 

1 

Wykorzystuje podstawowe technologie 
informatyczne w zakresie pozyskiwania, 
przetwarzania informacji oraz obliczeń 
statystycznych projekt 

K_U12 

2 
Posiada umiejętność przygotowania typowych prac 
pisemnych i wystąpień ustnych dotyczących 
zagadnień związanych z medium promocji 

K_U13, K_U14 



3 
Identyfikuje: problemy jakie może napotkać firma, 
zagrożenia płynące z rynku i słabe  strony firmy 
oraz szanse i mocne strony firmy, 

K_U17 

4 Projektuje i konstruuje ankietę badawczą K_U19 

Kompetencje społeczne 

1 

Ma świadomość postępu i potrzeby uczenia się 
 

Raporty z 
poszczególnych 

części realizowanego 
projektu 

K_K06 

2 
Pracuje indywidualnie i zespołowo, jest świadomy 
odpowiedzialności za wspólnie realizowane 
działania 

Współdziałanie w 
grupie 

K_K08 

3 
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. 
Może aktywnie uczestniczyć w budowaniu strategii  
i rozwoju społeczności lokalnej 

Aktywność K_K09 

4 

Wykazuje aktywną postawę i określać priorytetowe 
zadania służące realizacji konkretnych działań, jest 
kreatywny w  rozwiązywaniu problemów 
związanych z realizacją różnych zadań. Weryfikuje 
przedstawiane propozycje i przedstawia własną 
opinię  

Przeprowadzenie 
ankiety badawczej 

K_K07 
K_K10 
K_K11 

 
Treści programowe: 
- Definicje marketingu, rynku i pokrewne.  
- Marketing jako klucz do realizacji celów przedsiębiorstwa.  
- Przedsiębiorstwo jako uczestnik rynku.  
- Informacje makro i mikro-środowiskowe.  
- Budowa strategii marketingowej.  
- Analiza SWOT w przedsiębiorstwie.  
- Postępowanie nabywców na rynku i czynniki wpływające na zachowanie konsumentów.  
- Istota, zasady i kryteria segmentacji rynku.  
- Wprowadzenie do badań marketingowych.  
- Marketing mix w agrobiznesie. 
-  Promocja – podstawowe pojęcia.  
- Środki promocji i instrumenty promocyjne.  
- Mechanizm oddziaływania promocji na klienta.  
- Specyfika promocji w agrobiznesie.  
- Specyficzne rodzaje promocji,  product placement.  
- Reklama – rodzaje, materiały, koszty.  
- Rola public relations w firmie. 
Projekt „Mój folder reklamowy”:  
- Moja firma : wybór branży, nazwy.  
- Produkt w ujęciu specjalistycznym (poznanie technologii produkcji) i konsumenckim.  
- Wybór medium promocji.  
- Koszty promocji. 
- Forma graficzna - folder reklamowy (wizualna, kolorystyczna, plastyczna).  
- Forma foniczna (reklama radiowa).  
- Nowoczesna  promocja m.in.: tworzenie strony internetowej, fora internetowe, produkt placement, 
- Public relation w firmie. 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
metody podające: 
wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, 
wykład problemowy. 

 metody poszukujące: 

 problemowe: giełda pomysłów, 

 ćwiczeniowo-praktyczne: metoda projektu, filmy, dyskusje (okrągłego stołu). 
 

 
 



Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 stworzenie i prezentacja projektu: „Mój folder reklamowy” – ćwiczenia, 

 test wielokrotnego wyboru z treści prezentowanych w trakcie wykładów, 

 sprawdzanie obecności na zajęciach. 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną. Na ocenę końcową składają się: 

 zaliczenie z oceną na podstawie testu wielokrotnego wyboru z treści prezentowanych w trakcie wykładów, 

 zaliczenie z oceną na podstawie wykonanego projektu. 
Oceną z przedmiotu jest średnią z ocen z testu i ćwiczeń (50/50 %). 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 24 1,0 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 12 0,5 

Konsultacje 15 0,6 18 0,7 

Godziny kontaktowe 60 2,4 42 1,7 

Przygotowanie do zajęć 20 0,8 28 1,1 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 20 0,8 30 1,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 40 1,6 58 2,3 

ECTS łącznie  4,0  4,0 

Procent pracy własnej 40,0 58,0 

 

Literatura: 
1. Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999. 
2. Kotler Ph.: Kotler o marketingu. Jak kreować i opanować rynki. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 

1999. 
3. Bernstein B. Billboard! PWN Warszawa 2006. 
4. Green A. Kreatywność w public relations. PWE Warszawa 2004 
5. Łuczka-Bakuła W. Rynek żywności ekologicznej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007 
6. Minus P. M.: Etyka w biznesie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995. 
7. Brodziński Z., Chyłek E.K. Doradztwo w agrobiznesie. Wydawnictwo ART, Olsztyn 1999. 
8. Urban S. Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do UE, WAE Wrocław 2004.  

 
Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: Technologia żywności i żywienie człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa modułu Praktyka 
Kod 
modułu 

PK - 26 

Rok  III,  
Rok  IV 

Wymiar 17 tygodni 

Punkty 
ECTS Semestr  V 

Semestr  VI,  VII 
Termin 

Podział praktyki na  3 części:  
V semestr:  1 VII - 31 X (7 tygodni );  
VI semestr:  1 VII - 30 IX  (7 tygodni);    
VII semestr:  1 X - 31 X (3 tygodnie) 

Studia   stacjonarne 
24 
(10,10,4) 

Opiekun praktyki dr inż. Anna Gawrońska 

 

Nazwa modułu Praktyka 
Kod 
modułu 

PK - 26 

Rok  III,  
Rok  IV 

Wymiar 13 tygodni 

Punkty 
ECTS Semestr  V 

Semestr  VI,  VII 
Termin 

Podział praktyki na  3 części: 
V semestr:  5  tygodni ;  
VI semestr:  5 tygodni;    
VII semestr:   3 tygodnie 

Studia niestacjonarne 
24 
(10,10,4) 

Opiekun praktyki dr inż. Anna Gawrońska 

Cel praktyki 

Rozwijanie oraz konfrontacja nabytej w trakcie studiów wiedzy z rzeczywistością zawodową.  
Bezpośrednie pozyskiwanie doświadczeń i praktycznej wiedzy.  
Rozwijanie aktywności i przedsiębiorczości studentów. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Rozumienie zagadnień z zakresu podstaw technologii żywności, żywienia zbiorowego oraz znajomość 
podstawowych metod utrwalania i przetwarzania żywności.  

Umiejętność rozwiązywania prostych zagadnień z zakresu technologii żywności oraz umiejętność doboru  

podstawowych technik przetwarzania i utrwalania żywności. 

Umiejętność doboru metod i narzędzi pomiarowych w zakresie podstawowych badań w zakresie oceny żywności  

Efekty kształcenia 

 

Lp. Opis efektu kształcenia 

Sposób 
sprawdzenia 
efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 
kierunkowych   

Wiedza 



W01 

definiuje pojęcia: wymogi sanitarne i ochrony 
środowiska, proces technologiczny, 
księgowość, bhp, akty prawne związane z 
funkcjonowaniem  przedsiębiorstwa 

Ocena raportu z  
przebiegu praktyki 

 

K_W02, 
K_W05,K_W10, 
K_W19,K_W21 

W02 
opisuje proces produkcji, analizę kosztów oraz 
zasady prowadzonej księgowości 

K_W01, 
K_W02,K_W03, 

K_W04 

W03 
opisuje zasady współpracy z urzędem 
skarbowym , UKS, organami samorządu i 
sporządzaną sprawozdawczością finansową 

K_W02, 
K_W03,K_W04 

W04 
opisuje podstawowe zasady z zakresu 
zatrudnienia, prowadzenia spraw kadrowych 
oraz wynikające z kodeksu pracy 

K_W02, K_W03 

W05 
opisuje procesy związane z analizą chemiczną 
żywności oraz z jakością produktu w 
wybranym procesie technologicznym 

K_W05 K_W10, 
K_W12 

Umiejętności 

U01 
wykonuje podstawowe czynności z zakresu 
zarządzania przedsiębiorstwem 

Ocena raportu z  
przebiegu praktyki 

K_U06,K_U11, 
K_U12, K_U17, 

K_U21 

U02 

wykonuje podstawowe czynności z zakresu 
prowadzenia produkcji zgodnie ze stosowną 
technologią przetwórstwa żywności lub 
procesem produkcji i serwowania posiłków 

K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 

K_U05, 
K_U06,K_U13, 

K_U17, 
K_U21,K_U24 

U03 
wykonuje podstawowe czynności z zakresu 
realizacji zaopatrzenia materiałowego oraz 
dystrybucji gotowych wyrobów 

K_U04,K_U06, 
K_U12,K_U24 

U04 

Rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie 

na podstawie doświadczenia nabytego w 

przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego 
K_U26 

Kompetencje społeczne 

K01 
odpowiedzialnie podchodzi do powierzonych 
mu zadań 

Ocena raportu z  
przebiegu praktyki 

K_K02 

K02 umie pracować samodzielnie i w grupie K_K08 

K03 
wykorzystuje dotychczasową wiedzę i 
aktywnie rozwiązuje problemy 

K_K07 

K04 
wykazuje odpowiedzialność za higienę i 
bezpieczeństwo pracy oraz produkcji 

K_K03 

K05 
jest świadomy wpływu przemysłu 
żywnościowego na środowisko naturalne   

K_K01 

K06 
jest kreatywny w przekazywaniu posiadanych 
umiejętności i wiedzy 

K_K10 

Program praktyki 

Zakres przedmiotowy praktyki wymaga zapewnienia studentowi możliwości uczestniczenia w poszczególnych 
pracach realizowanych przez zakład pracy  a także zapoznanie z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o 
bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy państwowej i służbowe. 
Praktyka powinna umożliwiać: 
1. Zapoznanie się studenta ze strukturą organizacyjną i podstawowymi dokumentami (aktami prawnymi) 

regulującymi zasady funkcjonowania zakładu pracy. 



2. Przyswojenie podstawowych zasad z zakresu zatrudnienia, prowadzenia spraw kadrowych wynikających z 
kodeksu pracy. 

3. Zapoznanie się z prowadzoną dokumentacją planistyczną i finansowo – księgową z zakresu: 

 planu finansowo – ekonomicznego zakładu pracy, 

 zasad prowadzonej księgowości, 

 analizy kosztów oraz analizy sprzedaży, 

 zasad współpracy z urzędem skarbowym, UKS, organami samorządu i sporządzaną 
sprawozdawczością finansową. 

4. Zapoznanie się z procesem technologicznym oraz przygotowaniem produktu do obrotu, a w szczególności: 

 z wymogami sanitarnymi produkcji i ochrony środowiska, 

 z technologią produkcji, 

 z analizą chemiczną żywności, z jakością produktu, 

 z zaopatrzeniem w surowiec oraz w środki do produkcji, 

 z zasadami przygotowania produkcji (np. : opakowania) i jej sprzedaży, 

 z zasadami marketingu. 
 
 
 
5. Zaleca się: 
- uczestnictwo studentów w pracach w zakresie poszczególnych etapów procesu produkcji żywności czy też 
procesów zachodzących w ramach prac w zakładach zbiorowego żywienia (także z zasadami działania 
poszczególnych urządzeń zainstalowanych w  zakładzie pracy),  
- zapoznanie się studentów z możliwością realizacji pracy dyplomowej związanej z działalnością firmy w 
oparciu o analizę danych i potrzeb zgłaszanych przez firmę.  
6.  Student zobowiązany jest do przygotowania pisemnego raportu z przebiegu praktyki.  
7. Jeżeli student realizuje jedną część praktyki (7 tygodni w przypadku studiów stacjonarnych, 5 tygodni w 
przypadku studiów niestacjonarnych) w zakładzie zbiorowego żywienia bądź w jednostce badawczej ds. 
oceny jakości żywności jest zobowiązany do odbycia pozostałych 2 części praktyki w zakładach 
przetwórstwa spożywczego. 

 

Zaliczenie praktyki 

Warunkiem zaliczenia studentowi praktyki jest przedstawienie prawidłowo wypełnionej i poświadczonej przez 
zakład pracy Karty praktyk. W Karcie praktyk należy zamieścić szczegółowe sprawozdanie z odbytej praktyki, 
dokumentujące opis przebiegu praktyki i zakresu wykonywanych podczas jej trwania ważniejszych czynności. 
Opiekun Praktyk weryfikuje sprawozdanie pod kątem zgodności wykonanych zadań przez studenta podczas 
praktyki z kierunkiem studiów.  

Zwolnienie praktyki 

Zwolnienie z praktyki regulują:  Uchwała  Senatu PWSZ w Sulechowie – Regulamin praktyk  i Regulamin 
potwierdzania efektów uczenia się  

 

Uwagi: 

 

Podpis opiekuna praktyk        Podpis Dyrektora 

 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: Technologia żywności i żywienie człowieka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe 
Kod 

przedmiotu: PK - 28 

Rok  III i  IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI i VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - - - 75 6 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - - - 42 6 

Odpowiedzialny za przedmiot: Nauczyciel akademicki prowadzący seminarium 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Nauczyciel akademicki prowadzący seminarium 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Seminaria instruują dyplomantów jak skonstruować pracę dyplomową, wskazują sposoby wykorzystania literatury, zbierania 
wyników badań i obserwacji oraz wyciągania na tej podstawie wniosków, formułowania kolejnych zagadnień w pracy 
inżynierskiej. Są platformą systematycznych kontaktów dyplomantów z promotorami prac dyplomowych. 
 

Cel przedmiotu: 
Skonstruowanie pracy dyplomowej, zgodnej z merytoryczną wymową podjętego tematu oraz wytycznymi przyjętymi dla 
kierunku studiów. Przygotowanie do obrony pracy dyplomowej. 
 

Wymagania wstępne: 
Wybór tematu pracy dyplomowej, pobranie i podpisanie karty pracy; dyplomant wybiera temat zgodny ze swoimi 
zainteresowaniami 

 
Efekty kształcenia: 

 
 
 

Lp 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Sposób 
sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia 

Wiedza 
1 ma wiedzę  z zakresu poruszanego w pracy dyplomowej 

prezentacje 
postępu prac 

K_W01, K_W02, 

2 zna obecny stan wiedzy w zakresie pracy dyplomowej  K_W03, K_W08 
K_W12, K_W13 
K_W22, K_W24 

Umiejętności 
1 adaptuje wiedzę literaturową do potrzeb konkretnych 

rozwiązań inżynierskich 

prezentacje 
postępu prac 

K_U12 

2 konstruuje proste schematy badań naukowych i prac 
(projektowych, ankietowych) 

K_U06,K_U18, 
K_U08,K_U13, 

3 projektuje założenia produkcyjne dotyczące: przetwórstwa 
żywności i żywienia człowieka 

K_U06, K_U08, 
K_U10, K_U14, 
K_U20 

4 raportuje i prezentuje wyniki prac prezentacja 
multimedialna 

K_U13, K_U24 

5 argumentuje na rzecz przyjmowanych przez siebie rozwiązań 
inżynierskich 

prezentacje 
postępu prac 

K_U17 

Kompetencje społeczne 
1 śledzi współczesną literaturę naukową z zakresu technologii prezentacje K_K06 



żywności i żywienia człowieka postępu prac 

2 śledzi osiągnięcia praktyczne nauk o żywności i żywieniu 
człowieka 

K_K04, K_K05 

3 bierze aktywny udział w dyskusjach na tematy związane z 
kierunkiem studiów 

aktywność w 
trakcie zajęć 

K_K07 

4 proponuje optymalne działania w zakresie przetwórstwa 
żywności i prawidłowego żywienia 

prezentacje 
postępu prac 

K_K10, K_K11 

 

Treści programowe: 
1. zbieranie i opracowanie fachowej literatury 
2. planowanie i prowadzenie badań  
3. opracowanie i interpretacja wyników badań 
4. przygotowanie i zrealizowanie planu pracy  
5. przygotowywanie i prezentowanie tez pracy dyplomowej 
6. referowanie wyników badań;  
7. przygotowanie prezentacji multimedialnej 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład konwersatoryjny 
 metody poszukujące: 

 sytuacyjna: analizowanie rzeczywistych sytuacji 

 ćwiczeniowo-praktyczne: metoda ćwiczeniowa, projektu, studium przypadku; dyskusji – seminaryjna, referatu 
 eksponujące: 

 prezentacja multimedialna wyników pracy przez studentów, oceniana przez prowadzącego seminarium 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 prezentacje postępów w realizacji prac dyplomowych 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena wynika z zaangażowania dyplomanta w toku działań seminaryjnych – systematycznego przygotowywania kolejnych 
partii pracy dyplomowej i umiejętności omawiania swoich osiągnięć, a także związana jest z planowym przygotowaniem 
pracy oraz prezentacji założeń i rozwiązań pracy dyplomowej z wykorzystaniem technik multimedialnych. 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 75 3,0 42 1,7 

Zajęcia praktyczne 75 3,0 42 1,7 

Konsultacje 20 0,8 30 1,2 

Godziny kontaktowe 95 3,8 72 2,9 

Przygotowanie do zajęć 60 2,4 80 3,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 0 0 0 0 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 60 2,4 80 3,2 

ECTS łącznie  6,2  6,1 

Procent pracy własnej 38,7 52,6 

 

Literatura: 
1. Weiner J.: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wydawnictwo 

naukowe PWN, Warszawa 2000 
2. Pozycje literatury wybierane indywidualnie przez studentów, dotyczące tematu wykonywanej pracy dyplomowej 
3. Wytyczne do pisania prac dyplomowych na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka w PWSZ w Sulechowie 
 



Uwagi: 
 
Podpis pracownika         Podpis Dyrektora 
 


