
Załącznik Nr 1 

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych 

 

„MENADŻER W BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ” 
 

Podyplomowe studia „Menadżer w branży rolno-spożywczej” należą do obszarów kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 

oraz nauk społecznych. 

 

Symbol 

efektu kształcenia 

Po ukończeniu studiów podyplomowych 

„Menadżer w branży rolno-spożywczej” absolwent osiąga następujące 

efekty kształcenia 

Odniesienie do efektów kształcenia dla 

obszaru nauk rolniczych, leśnych 

i weterynaryjnych oraz nauk 

społecznych 

 WIEDZA  

M_W01 Ma podstawową wiedzę prawną, społeczną i z zakresu zarządzania, w tym 

zarządzania jakością  

R2A_W02 

R2A_W08 

R2A_W09 

M_W02 Zna uwarunkowania ekonomiczne, technologiczne i procesu zarządzania oraz 

potrafi je stosować w odniesieniu do przemysłu żywnościowego 

R2A_W01 

R2A_W09 

M_W03 Charakteryzuje właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych R2A_W03 

M_W04 Zna podstawowe operacje jednostkowe stosowane w procesach przetwarzania 

i przechowywania żywności i ich skutki 

R2A_W05 

M_W05 Wykazuje znajomość przemian fizyko-chemicznych i biochemicznych 

zachodzących podczas przetwarzania, utrwalania i przechowywania surowców i 

produktów żywnościowych 

R2A_W03 

M_W06 Wskazuje zagrożenia pochodzenia chemicznego, biologicznego i fizycznego 

podczas wytwarzania, przetwarzania i przechowywania surowców i produktów 

spożywczych 

R2A_W04 

R2A_W06 

M_W07 Charakteryzuje przydatność różnych metod utrwalania żywności i wyjaśnia ich 

wpływa na trwałość i bezpieczeństwo żywności 

R2A_W05 

R2A_W06 

M_W08 Zna podstawowe techniki analizy żywności (fizykochemicznej, 

mikrobiologicznej, toksykologicznej, sensorycznej) i ich znaczenie dla poprawy 

jakości życia człowieka 

R2A_W05 

M_W09 Wyjaśnia procesy decyzyjne w różnych aspektach funkcjonowania 

przedsiębiorstwa, posługując się kryteriami ekonomicznymi, prawnymi i 

społecznymi  

R2A_W02 

R2A_W07 

R2A_W09 

M_W10 Zna i charakteryzuje główne trendy we współczesnym przetwórstwie R2A_W02 

M_W11 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności R2A_W08 



przemysłowej i prawa autorskiego 

M_W12 Zna rodzaje więzi społecznych w organizacji i rządzące nimi prawidłowości oraz 

wie, jak wpływają one na proces zarządzania zasobami ludzkimi 

S2A_W04 

M_W13 Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia związane z kierowaniem 

ludźmi  

S2A_W08 

M_W14 Posiada ogólną i specjalistyczną wiedzę w zakresie coachingu. S2A_W04 

S2A_W07 

M_W15 Ma wiedzę z zakresu psychologii i socjologii na temat przyczyn ludzkich 

zachowań w określonych sytuacjach życiowych i zawodowych. 

S2A_W06 

S2A_W07 

M_W16 Zna metody i narzędzia wykorzystywane w procesie coachingu. S2A_W07 

M_W17 Ma wiedzę z zakresu kreowania wizerunku własnej osoby w relacjach 

społecznych  

S2A_W04 

 UMIEJĘTNOŚCI  

M_U01 Posiada zdolność wskazania  odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi 

i materiałów stosowanych w produkcji i utrwalaniu żywności 

R2A_U06 

M_U02 Posługuje się normami i standardami w procesie zarządzania zasobami 

organizacji 

S2A_U05 

M_U03 Potrafi określić własne atuty w roli menedżera, potrafi zaplanować własną 

karierę oraz zarządzać karierą pracowników 

S2A_U07 

M_U04 Ma umiejętność posługiwania się aktami normatywnymi dotyczącymi przemysłu 

rolno-spożywczego 

R2A_U01 

M_U05 Stosuje zasady dobrych praktyk produkcyjnych oraz analizuje zagrożenia i 

krytyczne punkty kontroli w wybranym procesie produkcyjnym 

R2A_U01 

R2A_U05 

R2A_U06 

M_U06 Posiadania umiejętność wystąpień ustnych i prezentacji zagadnień 

szczegółowych z zakresu produkcji żywności oraz zarządzania ludźmi  

R2A_U09 

M_U07 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych dotyczących 

zagadnień z zakresu produkcji żywności oraz zarządzania ludźmi 

R2A_U08 

M_U08 Potrafi zastosować poznane modele i narzędzia coachingowe w pracy z klientem 

i w biznesie. 

S2A_U05 

M_U09 Potrafi stosować efektywną komunikację podczas sesji coachingowej. S2A_U05 

M_U10 Identyfikuje racjonalne rozwiązania w zakresie pracy kierowniczej R2A_U01 

R2A_U02 

R2A_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

M_K01 Potrafi działać w nowych warunkach i sytuacjach S2A_K01 

M_K02 Posługuje się wiedzą teoretyczną w rozwiązywaniu konkretnego zadania 

praktycznego 

S2A_K04 



M_K03 Jest świadomy skali oddziaływania przemysłu żywnościowego na środowisko 

naturalne 

R2A_K05 

R2A_K06 

M_K04 Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności 

za produkcję i  przetwórstwo żywności  

 

R2A_K05 

M_K05 Wykazuje odpowiedzialność za higienę i bezpieczeństwo pracy oraz produkcji  R2A_K05 

M_K06 Ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie i doskonalenia w zakresie 

wykonywanego zawodu  

R2A_K01 

R2A_K07 

S2A_K01 

M_K07 Wykazuje aktywną postawę w rozwiązywaniu problemów związanych z 

realizacją różnych zadań. Weryfikuje przedstawiane propozycje i przedstawia 

własną opinię  

R2A_K03 

R2A_K04 

R2A_K06 

M_K08 Pracuje indywidualnie i zespołowo, jest świadomy odpowiedzialności za 

wspólnie realizowane działania  

R2A_K02 

M_K09 Jest kreatywny w przekazywaniu posiadanych umiejętności i wiedzy  R2A_K01 

R2A_K08 

M_K10 Potrafi określać priorytetowe zadania służące realizacji konkretnych działań  R2A_K03 

 

 

Program studiów obowiązuje od  01.10.2016r 

Program studiów podyplomowych został uchwalony na posiedzeniu Senatu PWSZ w Sulechowie w dniu ………………………………… r.  

 

………………………………………………. 

(podpis Rektora) 

 

 

Oznaczenia:  

M - efekty kształcenia dla studiów podyplomowych  

R2A - efekty kształcenia w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych dla studiów drugiego stopnia profil akademicki 

S2A - efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych dla studiów drugiego stopnia profil akademicki 

W - kategoria wiedzy,  

U - kategoria umiejętności,  

K - kategoria kompetencji społecznych, 

01, 02, - numer efektu kształcenia. 


