
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Matematyka 
Kod 

 przedmiotu: PO-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 21 21 - - - 

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 – Żywienie człowieka i dietoterapia. 
 

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

 

Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 

Sposób 
sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 

student ma podstawową wiedzę z zakresu 
matematyki dostosowaną do nauk o żywności 

Egzamin K_W01 

Umiejętności 

1 

student wykorzystuje i posługuje się w praktyce 
wiedzą w elementarnym zakresie matematyki 

Kolokwium oraz 
bieżące 

przygotowanie do 
ćwiczeń 

K_U16 

Kompetencje społeczne 

1 

student potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje 
w literaturze i w Internecie, potrafi współdziałać i 
pracować w grupie oraz ma świadomość potrzeby 
uczenia się  przez całe życie 

Udział w dyskusjach 
prowadzonych w 

trakcie zajęć 
K_K05 

 

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. Przykłady zastosowań elementarnych funkcji. 



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 oznaczona z funkcji ciągłej i jej własności. Zastosowania całki oznaczonej.  Informacja o całce 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). 
 

 

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. Obliczanie całek oznaczonych z funkcji ciągłej. Zastosowania całek oznaczonych.   
12. 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 pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 42 1,7 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 21 0,8 

Konsultacje 20 0,8 15 0,6 

Godziny kontaktowe 80 3,2 57 2,3 

Przygotowanie do zajęć 20 0,8 30 1,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 20 0,8 35 1,4 

Zaliczenie / egzamin 4 0,2 4 0,2 

Praca własna 44 1,8 69 2,8 

ECTS łącznie  5,0  5,0 

Procent pracy własnej 35,5 54,8 

 
 

Literatura:                
Literatura podstawowa: 
1.R.Leitner, Zarys matematyki wyższej (cz.I i II), WNT, W-wa, 2005 
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: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do studiowania  
Kod 

 przedmiotu: PO - 2 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - -  - 
2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - -  - 

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: 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
zna podstawowe metody i narzędzia pozyskiwania 
informacji potrzebnych do studiowania 

kolokwium 

K_W13 
 

2 

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

kolokwium 

Umiejętności 

1 
potrafi pozyskiwać z różnych źródeł informacje 
niezbędne do studiowania 

kolokwium K_U11 

2 
stosuje zasady ergonomii i higieny pracy w 
procesie uczenia się 

kolokwium K_U13 

Kompetencje społeczne 

1 

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

kolokwium K_K04 

 

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  Żywieniem człowieka i  dietoterapią. Potencjalne miejsca pracy. Specyfika studiowania 
na kierunku ŻCziD. 



˗ Efekty kształcenia dla kierunku ŻCziD  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: 
Zaliczenie z oceną. 

Obciążenie pracą 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 15 0,6 9 0,4 

Godziny kontaktowe 30 1,2 18 0,7 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 18 0,7 

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

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0,0 

Praca własna 20 0,8 33 1,3 

ECTS łącznie  2,0  2,0 

Procent pracy własnej 40,0 64,7 

 
Literatura: 
˗ Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. nr 164, poz. 1365,  ze zmianami (tj. Dz. U. nr 2016, 

poz. 1842). 
˗ 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. 
˗ Regulamin studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. 
˗ 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. 

 
Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 



 
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Ekonomia 
Kod 

 przedmiotu: PO-3 

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 - -  - 

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:  

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
definiuje i opisuje pojęcia przedstawiane w ramach 
zajęć 

Kolokwium 
zaliczeniowe z treści 

omawianych na 
ćwiczeniach, test 

wielokrotnego wyboru 
z treści wykładów 

K_W03 

2 
wyjaśnia procesy decyzyjne w produkcji i 
gospodarce posługując się kryteriami 
ekonomicznymi 

3 
opisuje główne wskaźniki ekonomiczne i rozróżnia 
je 

4 
analizuje i ocenia funkcjonujące rozwiązania w 
gospodarce posługując się kryteriami 
ekonomicznymi 

5 
ocenia i wspiera lub podważa proponowane 
rozwiązania gospodarcze posługując się kryteriami 
ekonomicznymi 

6 interpretuje polski budżet 

7 ocenia rządową politykę fiskalną 



Umiejętności 

1 
identyfikuje racjonalne rozwiązania w praktyce 
posługując się kryteriami ekonomicznymi 

Kolokwium 
zaliczeniowe z treści 

omawianych na 
ćwiczeniach, test 

wielokrotnego wyboru 
z treści wykładów 

K_U13 

2 reaguje na sygnały informacyjne płynące z rynku 

3 
adoptuje  posiadaną wiedzę w praktyce 
(działalności gospodarczej) 

4 
identyfikuje zagrożenia i szanse płynące z rynku, 
decyzji rządowych, banku centralnego i innych 
instytucji 

5 
projektuje i tworzy rozwiązania uwzględniające 
specyfikę wolnego rynku 

Kompetencje społeczne 

1 
weryfikuje przedstawiane propozycje i przedstawia 
własną opinię 

Kolokwium 
zaliczeniowe z treści 

omawianych na 
ćwiczeniach, test 

wielokrotnego wyboru 
z treści wykładów 

K_K06, K_K07,  

2 dostosowuje się do wymogów rynku K_K06,  

3 identyfikuje zagrożenia i szanse K_K06,  

4 
konstruuje racjonalne propozycje rozwiązań 

K_K05, K_K06 

 
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 pracą 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 8 0,3 

Godziny kontaktowe 40 1,6 26 1,0 

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  2,0  2,0 

Procent pracy własnej 20,0 48,0 

 
 
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: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 
 
 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 
 
 
  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Fizyka 
Kod 

 przedmiotu: PO-4 

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 18 18    

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: 

L.p Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Ma ogólną wiedzę z fizyki dostosowaną do nauk o 
żywności 

Część pisemna 
egzaminu 

K_W01 

2 
Definiuje podstawowe pojęcia i związki w fizyce 
dotyczące zjawisk ruchu, drgań i fal oraz własności 
sprężystych ciał.  Kolokwium, część 

pisemna egzaminu 

3  
Opisuje i stosuje prawa fizyczne dotyczące 
termodynamiki, hydromechaniki oraz 
elektromagnetyzmu 

4 
Opisuje podstawowe zjawiska dotyczące światła i 
wykorzystania światła w mikroskopii, polarymetrii i 
spektroskopii. 

Część pisemna 
egzaminu 

Umiejętności 

1 
Wykorzystuje i posługuje się w praktyce wiedzą w 
zakresie fizyki Aktywność na 

ćwiczeniach, część 
ustna egzaminu 

K_U16 
2 

Pisze i analizuje relacje pomiędzy wielkościami 
fizycznymi 

3 Omawia rolę czynników w zjawiskach fizycznych  

Kompetencje społeczne 

1 
Jest kreatywny w przekazywaniu posiadanych 
umiejętności i wiedzy 

Część ustna 
egzaminu 

K_K07 

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 pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 36 1,4 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 20 0,8 18 0,7 

Godziny kontaktowe 80 3,2 54 2,2 

Przygotowanie do zajęć 20 0,8 32 1,3 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 20 0,8 35 1,4 

Zaliczenie / egzamin 4 0,2 4 0,2 

Praca własna 44 1,8 71 2,8 

ECTS łącznie  5,0  5,0 

Procent pracy własnej 35,5 56,8 

 
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: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna i nieorganiczna 
Kod 

 przedmiotu: PO-5 

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 18 - 18 -  - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr Anna Romankiewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr Anna Romankiewicz  

 

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 

1 
definiuje podstawowe pojęcia i prawa chemiczne wejściówka, 

kolokwium, egzamin 

K_W01 
2 

klasyfikuje  i opisuje związki nieorganiczne, opisuje 
właściwości związków nieorganicznych 

Kolokwium, egzamin 

3 opisuje właściwości gazów, cieczy i ciał stałych Kolokwium, egzamin 

Umiejętności 
1 pisze i bilansuje równania reakcji wejściówka, 

kolokwium,  
egzamin  

 
K_U01; 
K_U11;  
K_U16; 

2 
nazywa związki nieorganiczne 

3 
posługuje się podstawowym sprzętem 
laboratoryjnym i wykonuje podstawowe analizy 
laboratoryjne 

wejściówka, 
wykonane 

oznaczenia 

4 wykonuje obliczenia chemiczne  wejściówka, 
kolokwium,  5 wykonuje obliczenia stechiometryczne 



6 

Posługuje się   podstawowymi technikami 
laboratoryjnymi 

wykonane 

oznaczenia 

Kompetencje społeczne 

1 
ma świadomość niebezpieczeństw znajdujących 
się na pracowni chemicznej 

wykonanie 
oznaczenia 

K_K02 
K_K05 

2 
posiada umiejętność pracy w zespole przy 
przygotowywaniu i wykonywaniu oznaczeń 
chemicznych 

wykonanie 
oznaczenia, raport  

z oznaczenia 

 

Treści programowe: 
Tematyka wykładów: 
Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Jednostki masy atomowej, cząsteczkowej. 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. Rod zaje roztworów. Rozpuszczalność . 
Kinetyka i równowaga chemiczna. Zjawiska powierzchniowe. Układy koloidalne. Procesy utleniania i redukcji.  
 

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. 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 pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 36 1,4 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 20 0,8 18 0,7 

Godziny kontaktowe 80 3,2 54 2,2 

Przygotowanie do zajęć 20 0,8 32 1,3 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 20 0,8 35 1,4 

Zaliczenie / egzamin 4 1,2 4 0,2 

Praca własna 44 1,8 71 2,8 

ECTS łącznie  5,0  5,0 

Procent pracy własnej 35,5 56,8 

 

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: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

 

 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

 
 
 
 
 
 
 
  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

Nazwa przedmiotu: Grafika  inżynierska 
Kod 

 przedmiotu: PO-6 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem    30  
3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem    18  

Odpowiedzialny za przedmiot: dr  inż.  Stanisław Pryputniewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr  inż.  Stanisław Pryputniewicz 

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

Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami komunikowania się przy pomocy rysunku i nabycie 
przez nich umiejętności sporządzania prostych rysunków technicznych. 

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Znajomość podstaw geometrii oraz umiejętność posługiwania się podstawowymi przyborami kreślarskimi. 
 

Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Zna podstawy kreślenia wybranych obiektów 
geometrycznych 

Sprawdziany K_W17 
2 

Zna sposoby odwzorowania za pomocą rzutowania, 
przekrojów i kładów 

3 
Ma podstawową wiedzę o wymiarowaniu części 
maszyn 

4 
Zna zasady stosowania uproszczeń rysunkowych i 
schematów technologicznych 

Umiejętności 

1 

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

Ocena wykonania 
indywidualnych 

rysunków 
K_U18 2 

Potrafi czytać ze zrozumieniem i analizować 
dokumentację techniczną 

3 

Umie wypowiadać się i porozumiewać za pomocą 

rysunku technicznego ze specjalistami z innych 

dziedzin techniki  

Kompetencje społeczne 



 

1 

Pracuje indywidualnie i zespołowo, określa 

priorytetowe zadania służące realizacji konkretnych 

działań i jest świadomy odpowiedzialności za 

wspólnie realizowane działania 

Ocena aktywności na 
ćwiczeniach i 
terminowości 
wykonywania 

ćwiczeń 

K_K05 

2 
Jest kreatywny w przekazywaniu posiadanych 
umiejętności i wiedzy 

K_K07 

 
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. Wprowadzenie do 
korzystania z programów CAD. 
 

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 zajęciach student wykonuje i prezentuje wykonane wcześniej rysunki. Większość studentów (80%) osiąga 
zamierzone efekty kształcenia. 
 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie na ocenę na podstawie średniej arytmetycznej ocen z samodzielnie wykonanych ćwiczeń (rysunków) 
 i sprawdzianów. 
 

Obciążenie pracą 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 20 0,8 18 0,7 

Godziny kontaktowe 50 2,0 36 1,4 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 20 0,8 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 16 0,6 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 26 1,0 40 1,6 

ECTS łącznie  3,0  3,0 

Procent pracy własnej 34,2 52,6 

 

Literatura: 
1. Grochowski B., Elementy geometrii wykreślnej, PWN, Warszawa 2002. 
2. Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, WNT, Warszawa 2006. 
3. Filipowicz K., Kowal A., Rysunek techniczny z ćwiczeniami. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004. 
4. Miśniakiewicz E., Skowroński W., Rysunek techniczny budowlany, Arkady, Warszawa 2008. 
 
Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz 

ergonomia 
Kod 

 przedmiotu: PO-7 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - -  - 
2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - -  - 

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_W14 

 

2 Wyjaśnia podstawowe zadania służb bhp 

3 
Wyjaśnia jak wygląda ocena ryzyka zawodowego 
na stanowisku pracy 

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

Umiejętności 

1 
Rozpoznaje zagrożenia na stanowisku pracy i 
rozpoznaje czynniki szkodliwe 

Kolokwium 
Pisemny projekt 

 
 
 
 
 

K_U13 
 
 
 
 
 
 

2 
Dostosowuje stanowisko pracy zgodnie z 
wymaganiami ergonomicznymi 

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

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

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



Kompetencje społeczne 

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

Pisemny projekt 

K_K02 
 

2 
Wykazuje odpowiedzialność za higienę i 
bezpieczeństwo pracy oraz produkcji 

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

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 

 
Treści programowe: 
1. Pojęcia bezpieczeństwa, higieny oraz ergonomii, środowisko pracy i jego elementy.  
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. Fizjologia pracy. 
5. Rodzaje pracy i obciążenia pracą.  
6. Przestrzeń pracy. Układ przestrzenny stanowiska pracy.  
7. Pole widzenia. Właściwe oświetlenie miejsca pracy. Pozycja przy pracy. Ergonomiczne siedzisko. Ogólne zasady 

ułatwiania pracy.  
8. Drgania mechaniczne na stanowiskach pracy. Narażenie na hałas.  
9. Skutki oddziaływania: hałasu i wibracji, substancji toksycznych i pyłów na organizm człowieka.  
10. Środki ochrony osobistej (zbiorowe i indywidualne). 
11. Mikroklimat na stanowisku pracy. Pojęcie komfortu termicznego. Środowisko mikroklimatu zimnego, umiarkowanego  

i gorącego.  
12. Wprowadzenie do analizy i oceny 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: 

 dyskusje problemowe, 

 metoda projektu. 
 

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

 projekt dotyczący oceny ryzyka zawodowego 

 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 pracą 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 15 0,6 9 0,4 

Godziny kontaktowe 30 1,2 18 0,7 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 18 0,7 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 20 0,8 33 1,3 

ECTS łącznie  2,0  2,0 

Procent pracy własnej 40,0 64,7 

 

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, Wyd. ODDK, Gdańsk  2015. 
5. Konstytucja RP 
6. Kodeks Pracy 
7. Wybrane ustawy w prawodawstwie krajowym i UE z zakresu Bhp i ergonomii. 
 

 
Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 
 
  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: Język angielski * 
Kod 

 przedmiotu: PO-8 

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 -  - 

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

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

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: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
wymienić i zdefiniować wszystkie czasy 
gramatyczne 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 
K_W13 

2 
wyjaśnić istotne różnice pomiędzy angielskimi 
czasami gramatycznymi  

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

4 
rozpoznać i zdefiniować pozostałe struktury 
gramatyczne w tym stronę bierną oraz mowę 
zależną, itp. 

5 

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



6 
przedstawić oraz wyjaśnić istotne różnice kulturowe 
oraz różnice w systemie edukacyjnym i politycznym  

Umiejętności 

1 

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_U11, 
K_U12 

 

2 podać argumenty za i przeciw w dyskusji  

3 
czytać samodzielnie i ze zrozumieniem teksty w 
języku angielskim (w tym literaturę fachową), 
tłumaczyć je lub streszczać 

4 zadawać pytania do tekstu oraz odpowiadać na nie 

5 

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  

6 
zabierać głos w dyskusji (uzasadnić swoją opinię 
lub stanowisko w danej sprawie, proponować, 
akceptować, negocjować, odmawiać etc.)   

7 

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 

Kompetencje społeczne 

1 
swobodnie prowadzi rozmowę z rodzimym 
użytkownikiem języka 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_K05, K_K08 

2 
samodzielnie korzysta z literatury fachowej i 
ogólnej oraz słowników tematycznych (czyta ze 
zrozumieniem, tłumaczy i streszcza tekst)  

K_K05, K_K08 

3 
pisze raporty, listy formalne lub nieformalne, maile, 
notatki, etc.  

K_K07, 
 K_K08 

4 
potrafi opisać projekt używając leksykalno-
gramatycznych struktur tematycznych związanych 
z kierunkiem studiów 

K_K07, K_K08 

5 
rozumie większość audycji radiowych i 
telewizyjnych 

K_K08 

6 
rozumie większość filmów opartych na 
standardowej odmianie języka (język literacki) 

K_K08 

7 
potrafi dostrzec i uszanować istotne różnice 
kulturowe 

K_K07, K_K08 

 

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 pracą 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 30 1,2 35 1,4 

Godziny kontaktowe 150 6,0 107 4,3 

Przygotowanie do zajęć 20 0,8 40 1,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 25 1,0 50 2,0 

Zaliczenie / egzamin 4 0,2 4 0,2 

Praca własna 49 2,0 94 3,8 

ECTS łącznie  8,0  8,0 

Procent pracy własnej 24,6 46,8 

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: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 
 
Podpis pracownika                                                                                                    Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 

Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Język niemiecki * 
Kod 

 przedmiotu: PO-8 

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 -  - 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Jerzy Bielerzewski, mgr Bożena Krukowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: 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: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
definiuje odpowiednie konstrukcje gramatyczne w 
celu przekazania poprawnej informacji  

kolokwium 

K_W13 

2 
rozpoznaje struktury gramatyczne takie jak czas 
przyszły, przeszły, czasowniki modalne, strona 
bierna w czasach 

kolokwium 

3 
definiuje nazwy urządzeń oraz produktów związane 
z tematyką przetwórstwa rolnego 

Prezentacja 
multimedialna, 

kolokwium 

4 
definiuje słownictwo  odnośnie sytuacji oraz 
aspektów życia codziennego  

Kolokwium, 
wypowiedź ustna 

5 
definiuje  słownictwo z zakresu zawodu z 
wykorzystaniem niemieckojęzycznych stron www  

Prezentacja 
multimedialna, 

kolokwium 

Umiejętności 
1 prezentuje ze zrozumieniem ogólne aspekty Dialog, forma ustna i K_U11, K_U12 



problemów abstrakcyjnych przedstawionych w 
rozmowach lub tekstach   

pisemna 

2 wybiera właściwe struktury gramatyczne Kolokwium K_U12 

3 
rozpoznaje struktury gramatyczne w tekstach Kolokwium - praca  z 

tekstem 
K_U12 

4 
udziela informacji w  dyskusji dotyczącej 
podstawowej  tematyki zawodowej  

Dialog – forma ustna K_U11 K_U12  

5 
reaguje na sytuacje i odpowiada  rdzennym 
użytkownikom języka  

Kolokwium -
rozumienie ze słuchu  

K_U11, K_U12 

6 
stosuje wybrane formy gramatyczno-leksykalne w 
mowie i piśmie 

Kolokwium, wszystkie 
formy wypowiedzi 

K_U11, K_U12 

7 
wyraża swoje myśli w sposób jasny i szczegółowy 
(opinie, negocjacje, propozycje) 

Wypowiedź ustna i 
pisemna 

K_U11, K_U12 

8 
wypowiada opinię na dowolny temat uwzględniając 
niemieckojęzyczne strony WWW w zawodzie 

Prezentacja 
multimedialna 

K_U11, K_U12 

9 
na poziomie B2 student prowadzi dość biegle 
rozmowy z rodzimym użytkownikiem języka 

Kolokwium - dialog K_U11, K_U12  

Kompetencje społeczne 

1 
wykorzystuje umiejętność posługiwania się 
językiem fachowym w czytaniu , tłumaczeniu i 
redagowaniu tekstów 

Kolokwium 
K_K03, K_K05, 
K_K07, K_K08 

2 
inicjuje  kontakty na dowolny temat, z 
uwzględnieniem słownictwa zawodowego 

Wypowiedź ustna 
K_K03, K_K05, 

K_K08 

3 
rozumie większość audycji wykorzystujących j. 
niemiecki 

Tłumaczenie 
materiałów 
audio/wideo 

K_K03, K_K07 

4 
adaptuje sytuacje typowe dla kierunku studiów  do 
możliwych zdarzeń – reakcji językowych w 
zawodzie 

Wypowiedź ustna 
K_K03, K_K07, 

K_K08 

5 
prezentuje wyniki poszukiwań najnowszych 
informacji z zakresu zawodu z 
niemieckojęzycznych stron www 

Projekt K_K07 

6 
sporządza własne prezentacje z wykorzystaniem 
niemieckojęzycznych stron www 

Prezentacja 
multimedialna 

K_K05 

 

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. Zdrowy tryb życia 
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 i technologii żywienia  
11. Instytucje w Niemczech związane z technologią żywienia i dietetyką  
12.  Środki pomocowe UE 
13. Strony niemieckojęzyczne WWW z zakresu podstawowych elementów żywienia człowieka i dietoterapii 
14. Praktyka w zakładzie przetwórstwa  w kraju niemieckojęzycznym 
Słownictwo z zakresu: 
1. Urządzenia stosowane w przetwórstwie warzyw i w dietetyce  
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 pracą 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 30 1,2 35 1,4 

Godziny kontaktowe 150 6,0 107 4,3 

Przygotowanie do zajęć 20 0,8 40 1,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 25 1,0 50 2,0 

Zaliczenie / egzamin 4 0,2 4 0,2 

Praca własna 49 2,0 94 3,8 

ECTS łącznie  8,0  8,0 

Procent pracy własnej 24,6 46,8 

 
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: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 
 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Informatyka 
Kod 

 przedmiotu: PO-9 

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 -  - 

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:  

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 
Umiejętności 

1 

Wykorzystuje podstawowe technologie 
informatyczne w zakresie pozyskiwania, 
przetwarzania informacji oraz obliczeń 
statystycznych 

Kolokwium z umiejętności 
obsługi arkusza 
kalkulacyjnego, 

opracowanie wybranego 
zagadnienia na podstawie 

danych pozyskanych 
z zasobów sieci 

K_U09 

2 

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

Kolokwium z umiejętności 
obsługi zaawansowanych 
funkcji edytora tekstu oraz 

programu 
prezentacyjnego, 

opracowanie wybranego 
tematu na podstawie 
danych pozyskanych 

z zasobów sieci 

K_U10 

Kompetencje społeczne 

1 Wykazuje aktywną postawę w  

rozwiązywaniu problemów związanych z 

Ocena zadania 
projektowego 

K_K04 



realizacją różnych zadań. Weryfikuje 

przedstawiane propozycje i przedstawia 

własną opinię 

opracowanego w grupie 

1 

Pracuje indywidualnie i zespołowo, 

określa priorytetowe zadania służące 

realizacji konkretnych działań i jest 

świadomy odpowiedzialności za wspólnie 

realizowane działania 

Ocena zadania 
projektowego 

opracowanego w grupie  
K_K05 

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

SINT, itp.). Komunikacja w sieci. Udostępnianie zasobów. Wyszukiwanie komputerów w sieci. Podstawy protokołu 
sieciowego TCP/IP – adres IP, maska, brama, serwisy DNS. Wyszukiwanie informacji w zasobach Internetu. 

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. 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). 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. Weryfikacja i ocena bazy danych. 

14. Wprowadzenie do programu MS Power Point. Zasady przygotowywania prezentacji. Tworzenie szablonu prezentacji.  
15. Weryfikacja i ocena przygotowanych opracowań i 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 opracowań tekstowych i 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 pracą 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 8 0,3 9 0,4 

Godziny kontaktowe 38 1,5 27 1,1 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 10 0,4 

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

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 12 0,5 22 0,9 

ECTS łącznie  2,0  2,0 

Procent pracy własnej 24,0 44,9 

 
Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
 
Podstawowa: 
1. Walkenbach J., Excel 2016 PL. Biblia, Helion, Gliwice 2016. 
2. Kowalczyk G., Word 2013 PL. Kurs, Helion, Gliwice 2013. 
3. Mendrala D., Szeliga M., Access 2016 PL. Kurs, Helion, Gliwice 2016. 

 
Uzupełniająca: 
1. Lambert J., Cox J., Krok po kroku. Microsoft PowerPoint 2013, APN Promise, 2013. 
2. Sokół M., Rajca P., Internet. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice 2014. 
 

Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna 
Kod 

 przedmiotu: PO-10 

Rok I 

Liczba 

Forma zajęć 
Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 30 -  - 
5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 21 - 21 -  - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr Anna Romankiewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr Anna Romankiewicz  

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: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
definiuje podstawowe pojęcia chemiczne z zakresu 
chemii organicznej 

wejściówka, 
kolokwium, egzamin 

K_W01 2 klasyfikuje związki organiczne 

3 
opisuje budowę i właściwości związków 
organicznych 

Umiejętności 

1 
pisze i bilansuje równania reakcji związków 
organicznych 

wejściówka, 
kolokwium, egzamin 

K_U01 
K_U04 
K_U11 
K_U16 

 

2 
nazywa związki organiczne wejściówka, 

kolokwium, egzamin 

3 
posługuje się podstawowym sprzętem 
laboratoryjnym i wykonuje analizy chemiczne  

wykonanie 
oznaczenia 

4 
wykonuje obliczenia stechiometryczne wejściówka, 

kolokwium, egzamin 

Kompetencje społeczne 

1 
ma świadomość niebezpieczeństw znajdujących 
się na pracowni chemicznej 

wykonanie 
oznaczenia  

 

K_K02, 
K_K05, 
 K_K07 

2 posiada umiejętność pracy w zespole przy wykonanie 



przygotowywaniu i wykonywaniu oznaczeń 
chemicznych 

oznaczenia, raport  
z oznaczenia 

3 
samodzielnie opracowuje wyniki przeprowadzonych 
badań i doświadczeń chemicznych, wyciąga 
wnioski z uzyskanych wyników 

raport  
z oznaczenia 

 

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 pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 42 1,7 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 21 0,8 

Konsultacje 20 0,8 20 0,8 

Godziny kontaktowe 80 3,2 62 2,5 

Przygotowanie do zajęć 20 0,8 25 1,0 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 20 0,8 35 1,4 

Zaliczenie / egzamin 4 0,2 4 0,2 

Praca własna 44 1,8 64 2,6 

ECTS łącznie  5,0  5,0 

Procent pracy własnej 35,5 50,8 

 

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: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

 

  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii 
Kod 

 przedmiotu: PO-11 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - - -  - 
2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - - - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr  Adam Dąbek 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr  Adam Dąbek 

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot obejmuje podstawy psychologicznej wiedzy o motywacjach zachowań ludzkich, różnicach osobowościowych, oraz 
możliwościach wywierania wpływu w sytuacjach społecznych związanych z pracą  
 

Cel przedmiotu: 
Lepsze poznanie siebie i innych. Świadome kształtowanie relacji z ludźmi w sytuacjach i zadaniach profesjonalnych  
 

Efekty kształcenia: 
L.p. opis efektu kształcenia  sposób 

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

odniesienie do efektów 
kierunkowych 

Wiedza 

1 Student zna podstawowe teorie motywacji  
 
Kolokwium  

 
 
 
K_W18 

2 Posiada wiedzę dotyczącą typów charakterów 
ludzkich 

3 
 
 

Posiada wiedzę nt istoty i przebiegu komunikacji 
interpersonalnej , oraz radzenia sobie ze stresem w 
miejscu pracy  
 

Umiejętności 

1 Stosuje psychologiczną wiedzę w sytuacjach 
zawodowych. 

aktywność na 
zajęciach 

 
 
K_U13 2 Potrafi zaplanować oddziaływania perswazyjne 

3 
 

Rozwija umiejętności pracy w zespole 
 

Kompetencje personalne i społeczne 

1 Potrafi konstruować hipotezy wyjaśniające 
zachowania w sytuacjach zawodowych 

 
 
 
aktywność na 
zajęciach 

K_K05 

2 
 
 
 

Student lepiej rozumie dylematy etyczne związane 
z pracą 

K_K06 

3 Rozwija umiejętności samokształcenia i   
samodzielnego rozwiązywania problemów 

K_K07 

 
 

 

 
 



Treści programowe: 
˗ Psychologiczne koncepcje człowieka 
˗ Pojęcie i teorie osobowości 
˗ Typologia charakterów ludzkich 
˗ Pojęcie zdrowia psychicznego, kompetencji emocjonalnej 
˗ Emocje . Stres . Radzenie sobie ze stresem .  
˗ Umiejętności interpersonalne : aktywne słuchanie, wyrażanie krytyki , konstruktywne rozwiązywanie konfliktów 
˗ Umiejętności współpracy w zespole 
˗ Komunikacja werbalna , wzorce językowe w komunikacji. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
˗ Dyskusja 
˗ Symulacje 
 

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: 
Zaliczenie z oceną  

 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 0 0 0 0 

Konsultacje 12 0,5 9 0,4 

Godziny kontaktowe 42 1,7 27 1,1 

Przygotowanie do zajęć 4 0,2 8 0,3 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 4 0,2 15 0,6 

Zaliczenie / egzamin 0 0,2 0 0 

Praca własna 8 0,3 23 0,9 

ECTS łącznie  2,0  2,0 

Procent pracy własnej 16,0 46,0 

 
Literatura: 
 
Literatura podstawowa: 
˗ Zimbardo Ph :Psychologia i życie , PWN Warszawa 2002 
˗ Johnson S . Style charakteru , zysk i s-ka , Poznań 1998 
˗ Sculz von Thun F. Sztuka rozmawiania , GWP Gdańsk 2005 
Literatura uzupełniająca: 
˗ McGrath, Edwards H. , Trudne osobowości , Rebis , Poznań 2010 
˗ Weisbach Ch , Dachs , Inteligencja emocjonalna , Bis , Warszawa 2000 

Williams N . ,Diagnoza psychoanalityczna , GWP , Gdańsk 2008  
 

Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

 
Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Wychowanie fizyczne/ 

Rekreacja ruchowa 
Kod 

 przedmiotu: PO-12 

Rok I,II 
Liczba 

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

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 60 -  -  
0 
 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 36 -  - 

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: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Wiedza 

1 
definiuje pojęcia: kultura fizyczna, rekreacja, gry 
sportowe, rozgrzewka, fitness, streching 

testy sprawdzające 
2 

definiuje i opisuje zasady, przepisy wybranych gier 
sportowych 

3 wyjaśnia znaczenia ćwiczeń wprowadzających 

4 
rozpoznaje formy gier sportowych: uproszczona, 
fragmenty gry, gra szkolna, gra właściwa 

Umiejętności 

1 
stosuje techniki właściwe dla różnych rodzajów 
aktywności ruchowych 

testy sprawdzające 

2 
wykorzystuje dostępny sprzęt sportowy zgodnie z 
jego przeznaczeniem 

3 organizuje zajęcia ruchowe własne  

Kompetencje społeczne 

1 
podejmuje aktywność ruchową na rzecz 
samorozwoju 

 

2 inicjuje, przeprowadza zajęcia rekreacji ruchowej  



3 
sędziuje zawody rangi towarzyskiej – zawody 
uczelniane, osiedlowe 

 

4 wzrost poziomu sportowego uczestników  

5 
wyłonienie liderów w poszczególnych dyscyplinach 
sportowo-rekreacyjnych – mistrzostwa uczelni 

 

6 
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 
 

 
 
 

 
 



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: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 
 

  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Podstawowe problemy estetyki * 
Kod 

 przedmiotu: PO-13 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr  II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne 
godzin 
ogółem 

30 - - - - 

2 
Studia 

niestacjonarne 
godzin 
ogółem 

18 - - - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Iwona Bińkowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr Iwona Bińkowska 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z podstawową problematyką i terminologią z dziedziny estetyki - nauki o pięknie. Wykorzystanie 
przykładów z dziejów kultury od prehistorii do współczesności, głównie z kultury europejskiej, ale także Ameryki Północnej 
i Południowej, Azji i Afryki. Prezentacja różnorodności kanonów piękna w wymiarze fizycznym i duchowym. Relacje 
pomiędzy pięknem a brzydotą, funkcje brzydoty w koncepcjach filozoficznych i w sztuce. Ukazanie aktualności rozważań 
estetycznych w sztuce współczesnej, reklamie i kulturze masowej. Wartości estetyczne zawarte w kiczu, sztuce ludowej, 
twórczości amatorskiej, współczesnych mediach i codziennych zachowaniach człowieka XXI wieku. 

 
Cel przedmiotu: 
- uwrażliwienie studentów na aktualność problemów podejmowanych przez nauki humanistyczne na przykładzie estetyki 
- zainteresowanie studentów kulturą i sztuką - dawną i współczesną  - jako dziedzinami pogłębiającymi ludzką wrażliwość 
- ukazanie tradycji wartości i kryteriów estetycznych aktualnych w XXI wieku 
- pobudzenie do refleksji nad relatywizmem pojęć i wartości estetycznych. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Maturalny poziom z zakresu historii powszechnej i Polski, historii literatury powszechnej i polskiej, historii sztuk plastycznych. 

 
Efekty kształcenia: 

L.p. Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Wiedza 

1 zna podstawowe pojęcia i kategorie estetyczne 
 

2 zna zjawiska relatywizmu wartości estetycznych na przykładach piękna i brzydoty 
 

3 ma wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach historycznych i kulturowych związanych  
z różnorodnością rozumienia wartości estetycznych 

Umiejętności 

1 potrafi rozpoznawać we współczesnej kulturze ciągłość tradycji oraz interpretować piękno  
i brzydotę 

2 potrafi krytycznie analizować własne oceny estetyczne 

3 rozumie potrzeby praktycznego wykorzystania wiedzy o pięknie w ramach wykonywanego 
zawodu zgodnego z wykształceniem 

4 zdolny jest do porozumiewania się ze specjalistami z dziedzin humanistycznych w wymiarze 
niezbędnym do wykonywania zawodu zgodnego z wykształceniem 

Kompetencje społeczne 

1 dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki 



własnego dalszego rozwoju i zdobywania wiedzy 

2 rozumie potrzebę indywidualnego rozwoju poprzez kontakt z szeroko rozumianymi naukami 
humanistycznymi 

3 docenia znaczenie dziedzictwa kulturowego, artystycznych dokonań ludzkości w rozwoju 
cywilizacyjnym i współczesnym środowisku kulturowym 

 

Treści programowe: 
- Podstawowa terminologia z dziedziny estetyki 
- Piękno fizyczne i duchowe 
- Różne kanony piękna od antyku do współczesności 
- Piękno a matematyka 
- Relatywizm wartości estetycznych 
- Kicz - sztuka sentymentalna 
- Komizm, groteska, karykatura 
- Brzydota jako element dopełniający świat 
- Relacje między pięknem a dobrem, brzydotą a złem 
- Współczesne interpretacje piękna w sztukach plastycznych, architekturze i filmie 
- Archetypy piękna i brzydoty we współczesnej reklamie 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- Metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, dyskusja podsumowująca każde 

zajęcia 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- obecność na zajęciach 
- udział w dyskusji 
- kolokwium 
 

Sposób zaliczenia: 
- Zaliczenie na podstawie pisemnego kolokwium.  

 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 0 0 0 0 

Konsultacje 8 0,3 9 0,4 

Godziny kontaktowe 38 1,5 27 1,1 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 8 0,3 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 15 0,6 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 12 0,5 23 0,9 

ECTS łącznie  2,0  2,0 

Procent pracy własnej 24,0 46,0 

 
 

Literatura: 
- Umberto Eco, Historia piękna, Poznań 2005 (i następne wydania) 
- Umberto Eco, Historia brzydoty, Poznań 2007 (i następne wydania) 
 

 
 
 
 



Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 
 

 

  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Dylematy sztuki i kultury 

współczesnej * 
Kod 

 przedmiotu: PO-13 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr  II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne 
godzin 
ogółem 

30 - - - - 

2 
Studia 

niestacjonarne 
godzin 
ogółem 

18 - - - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Iwona Bińkowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr Iwona Bińkowska 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z podstawową problematyką i terminologią z dziedziny kultury współczesnej. Wykorzystanie 
przykładów z sztuk plastycznych, architektury, literatury, filmu i teatru, głównie z kultury europejskiej, ale także Ameryki 
Północnej i Południowej, Azji i Afryki. 

 
Cel przedmiotu: 
- uwrażliwienie studentów na aktualność problemów podejmowanych przez nauki humanistyczne na przykładzie analizy 
kultury współczesnej 
- zainteresowanie studentów kulturą i sztuką - dawną i współczesną - jako dziedzinami pogłębiającymi ludzką wrażliwość 
- ukazanie dawnych tradycji artystycznych aktualnych w XXI wieku 
- pobudzenie do refleksji i krytycznej analizy kultury współczesnej. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Maturalny poziom z zakresu historii powszechnej i Polski, historii literatury powszechnej i polskiej, historii sztuk plastycznych. 

 
Efekty kształcenia: 

L.p. Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 
 

Wiedza 

1 zna podstawowe pojęcia i kategorie z dziedziny kulturoznawstwa i wiedzy o sztuce 

2 ma świadomość różnorodności zjawisk występujących we współczesnej kulturze 

3 ma wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach historycznych i kulturowych związanych  
z różnorodnością współczesnej kultury i sztuki 

Umiejętności 

1 potrafi rozpoznawać we współczesnej kulturze ciągłość tradycji oraz stawiać pytania  
o egzystencję człowieka 

2 potrafi krytycznie analizować własne zainteresowania kulturą 

3 potrafi krytycznie oceniać działania artystyczne prowadzone przez współczesnych twórców 

4 umie dostrzec związki pomiędzy różnymi gatunkami sztuki - literatury, filmu, teatru, sztuk 
plastycznych 

5 zdolny jest do porozumiewania się ze specjalistami z dziedzin humanistycznych w wymiarze 
niezbędnym do wykonywania zawodu zgodnego z wykształceniem 

Kompetencje społeczne 

1 dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki 
własnego dalszego rozwoju i zdobywania wiedzy 



2 rozumie potrzebę indywidualnego rozwoju poprzez kontakt z szeroko rozumianymi naukami 
humanistycznymi 

3 docenia znaczenie dziedzictwa kulturowego, artystycznych dokonań ludzkości w rozwoju 
cywilizacyjnym i współczesnym środowisku kulturowym 

 

Treści programowe: 
- Podstawowa terminologia z dziedziny estetyki 
- Wybrana terminologia z dziedziny kulturoznawstwa i wiedzy o sztuce 
- Sztuka - narzędzie poznania świata lub autoekspresja  
- Kolekcjonerstwo - przejaw potrzeby porządkowania świata 
- Forma - nośnik treści lub wartość samodzielna 
- Prowokacja - metoda poruszenia odbiorcy kultury 
- Treści bezpośrednie i ukryte w przekazie artystycznym 
- Kicz - sentymentalizm w sztuce i życiu codziennym 
- Komizm, groteska, karykatura we współczesnej kulturze 
- Sztuka ziemi - ekologia w kulturze 
- Konceptualizm - sztuka bez dzieła 
- Potrzeba sacrum i profanum 
- Pozycja twórcy we współczesnym świecie 

 
Metody / techniki dydaktyczne: 
- Metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, dyskusja podsumowująca każde 

zajęcia 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- obecność na zajęciach 
- udział w dyskusji 
- kolokwium 
 

Sposób zaliczenia: 
- Zaliczenie na podstawie pisemnego kolokwium.  

 
 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 0 0 0 0 

Konsultacje 8 0,3 9 0,4 

Godziny kontaktowe 38 1,5 27 1,1 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 8 0,3 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 15 0,6 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 12 0,5 23 0,9 

ECTS łącznie  2,0  2,0 

Procent pracy własnej 24,0 46,0 

 
 
 
 
 
 
 
 



Literatura: 
- Frydryczak B. (red), Ekspansja obrazów: sztuka i media w świecie współczesnym, Instytut Kultury, Wyższa Szkoła 

Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 2000 
 

Uwagi: 
 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 
 

 

  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

 
Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Biochemia 
Kod 

 przedmiotu: PO-14 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 30 -  - 
5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 21  21   

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Agnieszka Maj 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Agnieszka Maj, dr Bogna Latacz 

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 _W07 

Umiejętności 
1 Projektuje i wykonuje proste zadania badawcze pod opieką 

specjalisty 
Prezentacje 
wyników i raporty 
na zajęciach 
laboratoryjnych i 
projektowych 

K_U04 

2 Prawidłowo zbiera i przedstawia wyniki badań K_U11 

Kompetencje społeczne 
1 Wykazuje aktywną postawę w  rozwiązywaniu problemów 

związanych z realizacją różnych zadań. Weryfikuje 
przedstawiane propozycje i przedstawia własną opinię 

Prezentacje 
wyników i raporty 
na zajęciach 

K_K04 



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

laboratoryjnych i 
projektowych 

K_K05 

 
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 pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 42 1,7 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 21 0,8 

Konsultacje 20 0,8 15 0,6 

Godziny kontaktowe 80 3,2 57 2,3 

Przygotowanie do zajęć 20 0,8 32 1,3 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 20 0,8 31 1,3 

Zaliczenie / egzamin 4 0,2 4 0,2 

Praca własna 44 1,8 68 2,7 

ECTS łącznie  5,0  5,0 

Procent pracy własnej 35,5 54,4 

 
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: 
 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
PWSZ w Sulechowie        
Instytut Zarządzania Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
             Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: Ekonomika i organizacja 

przedsiębiorstw * 

Kod 
przedmiotu: PO-15a 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 15 - - - 
4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 10 - - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Halina Bartkiewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Halina Bartkiewicz 

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedstawienie aspektów związanych z planowaniem, uruchomieniem, prowadzeniem i zakończeniem prowadzenia 
działalności produkcyjnej, handlowej, bądź usługowej, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności ekonomicznej. 
 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa, zarówno jako całości, jak i w poszczególnych 
obszarach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem miar efektywności gospodarowania. Wiedza ta umożliwi 
znajdowanie odpowiednich form prowadzenia działalności gospodarczej i wykorzystywanie instrumentów organizacyjno-
finansowych, które wspierałyby rozwój tej działalności na konkurencyjnym rynku. 
 

Wymagania wstępne: 
Wiedza z zakresu ekonomii. 

 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
Kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Ma wiedzę z zakresu ekonomicznych, prawnych i 
organizacyjnych zagadnień funkcjonowania 
przedsiębiorstw 

test wyboru, 
ćwiczenia 

problemowe 

K_W02 

2 
Wie jak kształtować operacje gospodarcze 
wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa, aby 
optymalizować jego działanie 

K_W03 

Umiejętności 

1 
Dobiera, weryfikuje zasoby, formy organizacyjno-
prawne, ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa 

ćwiczenia 
problemowe, studium 

przypadków 

K_U13 

2 
Potrafi ocenić ekonomiczną efektywność procesów 
zachodzących w przedsiębiorstwie 

K_U13 

Kompetencje społeczne 

1 
Potrafi współpracować w grupie i dąży do 
poszerzania wiedzy z zakresu ekonomiki 
przedsiębiorstw 

ćwiczenia 
problemowe, studium 

przypadków 
K_K03, K_K05 

 
 
 



Treści programowe: 
1. Małe i średnie przedsiębiorstwa w teoriach ekonomicznych. 
2. Uwarunkowania uruchomienia działalności gospodarczej. 
3. Planowanie działalności gospodarczej. 
4. Formy prawne i struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. 
5. Charakterystyka działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej. 
6. Zarządzanie w przedsiębiorstwie. 
7. Zatrudnienie i płace. 
8. Marketingowe aspekty funkcjonowania firm. 
9. Rozliczenia przedsiębiorstwa w obrocie krajowym i zagranicznym. 
10. Współpraca przedsiębiorstwa z instytucjami zewnętrznymi (banki, urzędy skarbowe, zakład ubezpieczeń 

społecznych). 
11. System finansowy przedsiębiorstwa (przychody, koszty, podatki, wynik finansowy). 
12. Majątek i kapitał jednostek gospodarczych. 
13. Finansowanie działalności gospodarczej. 
14. Rola inwestycji w rozwoju firmy. 
15. Analiza ekonomiczno-finansowa działalności przedsiębiorstwa. 

 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny/problemowy z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 metody poszukujące: 
 problemowe: klasyczna metoda problemowa (np. analiza czynników otoczenia przedsiębiorstwa, wybór celów, 

instrumentów motywacji), 
 ćwiczeniowo-praktyczne: studium przypadków 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 test zaliczeniowy obejmujący treści wykładowe oraz elementy problemowe, 20 pytań testowych (jednokrotnego 

wyboru lub otwarte), 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 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 ocena pozytywna z  przedmiotowego testu końcowego obejmującego treści wykładowe i praktyczne umiejętności  

 ocena z aktywności za zadania realizowane na zajęciach 
Ocena z przedmiotu jest oceną składającą się w 60% z oceny z testu końcowego i w 40% z oceny z ćwiczeń. 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 28 1,1 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 10 0,4 

Konsultacje 15 0,6 10 0,4 

Godziny kontaktowe 60 2,4 38 1,5 

Przygotowanie do zajęć 20 0,8 30 1,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 20 0,8 32 1,3 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 40 1,6 62 2,5 

ECTS łącznie  4,0  4,0 

Procent pracy własnej 40,0 62,0 

 

 



Literatura podstawowa: 
1. Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000 
2. Piasecki B. (red. nauk.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wyd. 3, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa; Łódź 2001 

 

Literatura uzupełniająca: 
1. Dębski D., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Cz. 1 i 2, WSiP, Warszawa 2012 
2. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. AE, Wrocław 1999; Wyd. 3 i późniejsze 
3. Sudoł S., Przedsiębiorstwo: podstawy nauki o przedsiębiorstwie: zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, 

Warszawa 2006 
 

Uwagi: 
 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 

 
 
 
 
  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
             Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: 
Organizacja i zarządzanie 

przedsiębiorstwem * 
Kod 

przedmiotu: PO-15b 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 15 - - - 
4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 10 - - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Halina Bartkiewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Halina Bartkiewicz 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie z istotą organizacji i zarządzania, funkcjami zarządzania, typologią struktur organizacyjnych, metodami 
zarządzania. Wyjaśnienie teorii i zasad motywacji oraz kontroli. Przedstawienie zachowań organizacyjnych, komunikacji, 
konfliktów oraz zasad identyfikowania i rozwiązywania problemów (podejmowania decyzji). Omówienie metod i instrumentów 
zarządzania. 
 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z pojęciami z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zarządzania przedsiębiorstwami, 
z zasadami planowania, organizowania, przewodzenia i kontroli, z metodami i technikami zarządzania oraz z podstawowymi 
problemami zarządzania dziedzinami działalności przedsiębiorstwa. Nabycie umiejętności stosowania teorii organizacji 
i zarządzania w praktyce gospodarczej. 
 

Wymagania wstępne: 
Znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych. 

 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
Kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
zna i rozumie zasady funkcjonowania 
przedsiębiorstw oraz planowania, organizowania, 
przewodzenia i kontroli 

test wyboru, studium 
przypadków 

K_W12 

2 
zna koncepcje, metody i instrumenty zarządzania 
organizacjami 

test wyboru, studium 
przypadków 

K_W12 

Umiejętności 

1 
umie zorganizować proces zarządzania w 
przedsiębiorstwie ćwiczenia 

problemowe, studium 
przypadków 

K_U11 

2 
potrafi inicjować i realizować działania związane z 
podnoszeniem efektywności zarządzania 
przedsiębiorstwem 

K_U13 

Kompetencje społeczne 

1 
rozumie potrzebę współpracy oraz stałego 
uaktualniania i weryfikacji posiadanej wiedzy 

ćwiczenia 
problemowe, studium 

przypadków 
K_K03, K_K05 

 
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. System komunikacji w organizacji. 
10. Zachowanie człowieka w organizacji (konflikty, relacje grupowe). 
11. Rozwiązywanie problemów organizacyjnych. Modele decyzyjne. 
12. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie.  
13. Formułowanie strategii. Klasyfikacja strategii. 
14. Zarządzanie dziedzinami działalności przedsiębiorstwa (produkcja, finanse, personel).  
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 celów, wybór instrumentów motywacji, sposobów 
kontroli), 

- 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, 20 pytań testowych (jednokrotnego 

wyboru lub otwarte), 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 pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 28 1,1 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 10 0,4 

Konsultacje 15 0,6 10 0,4 

Godziny kontaktowe 60 2,4 38 1,5 

Przygotowanie do zajęć 20 0,8 30 1,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 20 0,8 32 1,3 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 40 1,6 62 2,5 

ECTS łącznie  4,0  4,0 

Procent pracy własnej 40,0 62,0 

 
 

 
 
 



Literatura podstawowa: 
1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2008 
2. Koźmiński A. K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw: podręcznik akademicki, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, 

Warszawa 2008 
 

Literatura uzupełniająca: 
3. Stoner J.A.F., Freeman E.F., Gilbert D.R., Kierowanie, Wyd. 2, PWE, Warszawa 2001 
4. Błaszczyk W.(red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2006 
5. Chrisidu – Budnik A., Korczak J., Pakuła A., Supernat J., Nauka organizacji i zarządzania, Wyd. Kolonia Limited, 

Wrocław 2005 
 
 
 

Uwagi: 
 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 
 

 
 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

 
 
 
  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 
 

Nazwa przedmiotu: Kwalifikowana pierwsza pomoc * 
Kod 

 przedmiotu: PO-16a 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - -  - 
2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - -  - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Mgr inż. Jarosław  Zabłocki 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Mgr inż. Jarosław  Zabłocki 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przekazanie studentom wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy- czynności ratujące życie w nagłych wypadkach. 
Przygotowanie praktyczne studentów do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia w celu ochrony 
życia lub zdrowia oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw do czasu przekazania poszkodowanego personelowi 

zakładów opieki zdrowotnej. 
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy: udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia zdrowia i życia, 
wykształcenie nawyków do udzielania pierwszej pomocy pozwalających uniknąć  trwałe uszczerbki na zdrowiu oraz śmierci. 
Zastosowanie zestawu do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. (bandaż, maseczka, rękawiczki). 
 

Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 

Sposób 
sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
zna zagadnienia etyczno- prawne związane z 
udzieleniem pomocy doraźnej – odpowiedzialność 
karna cywilna, zawodowa 

kolokwium-test 
zaliczeniowy 

K_W14 
K_W18 

2 
rozpoznaje zagrożenia wynikające w zaistniałej 
sytuacji w miejscu wypadku (bezpieczeństwo 
własne i innych udzielających pierwszej pomocy) 

3 
zna podstawowe objawy chorób zagrażających 
życiu człowieka (m.in. epilepsja, zawał mięśnia 
sercowego, zadławienia,  cukrzyca) 

4 
Zna zasady udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia życia lub 
zdrowia 

ćwiczenia praktyczne 

Umiejętności 

1 
posługuje się podstawowym wyposażeniem 
apteczki pierwszej pomocy 

ćwiczenia praktyczne 
K_U11 

 

2 potrafi zaopatrzyć podstawowe urazy  

3 
zna zasady unieruchamiania uszkodzeń narządów 
ruchu 

4 
potrafi udzielić pomocy doraźnej w nagłych 
wypadkach i chorób 

5 potrafi wykonać masaż serca w NZK 



6 potrafi ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej 

Kompetencje społeczne 

1 
ma świadomość z odpowiedzialności z a 
prowadzone działania 

ćwiczenia praktyczne 
K_K05 

 
2 

posiada umiejętności pracy w zespole przy 
udzielaniu pierwszej pomocy 

 
Treści programowe: 
Tematyka ćwiczeń: 
1. Wprowadzenie do zagadnień etyczno-prawnych związanych z udzieleniem pierwszej pomocy przedmedycznej- 

odpowiedzialność karna, cywilna itd. 
2. Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, 
3. Zabezpieczenie i oznaczenie miejsca wypadku (zgłoszenie wypadku), 
4. Badanie poszkodowanego,  ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej –ustalonej, 
5. Zaopatrywanie ran, oparzeń, złamań, sposoby tamowania krwotoków zewnętrznych, 
6. Postępowanie z osobą nieprzytomną z zachowanymi czynnościami życiowymi, 
7. Postępowanie ratownicze w NZK, 
8. Niedrożność dróg oddechowych u dzieci i dorosłych, 
9. Zatrucie toksycznymi środkami przemysłowymi, 
10. RKO w utonięciach, 
11. Urazy czaszkowo-mózgowe- postępowanie przedlekarskie, 
12. Porażenie i udar cieplny zasady postępowania przedlekarskiego. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody poszukujące: 

 ćwiczeniowo-praktyczne: 

 problemowa; klasyczna metoda problemowa, sytuacyjna 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- końcowe zaliczenie pisemne – test zaliczeniowy 
- zaliczenie praktyczne, 
- sprawdzanie obecności na zajęciach. 

 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

- zaliczenie 100% ćwiczeń praktycznych,   
- pozytywne oceny z 3 kolokwiów -  5 pytań ( 60 % - 3 punkty ocena dostateczna) 
- zaliczenie przedmiotowego testu wielokrotnego wyboru obejmującego treści ćwiczeniowe. 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 pracą 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 15 0,6 9 0,4 

Godziny kontaktowe 30 1,2 18 0,7 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 18 0,7 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 20 0,8 33 1,3 

ECTS łącznie  2,0  2,0 

Procent pracy własnej 40,0 64,7 



 

Literatura: 
1. Goniewicz M.: Pierwsza pomoc, PZWL, Warszawa 2011. 
2. Jakubaszko J.: ABC Resuscytacji, Wrocław 2002. 
3. Jurczyk W., Łakomy A.: Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia, Kraków 2006. 
4. Siuda T., Zaczek-Zaczyński K.M., Zimińska U: I ty możesz żyć bezpiecznie. ratownik, Warszawa 2000. 
5. Brongel L., Złota godzina, czas życia, czas śmierci, Kraków 2000. 

 
Uwagi: 
 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 

 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 

 

  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

 Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
               Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: 
Analiza finansowa i zarządzanie 

finansami firmy  * 
Kod 

przedmiotu: PO-17a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 
2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Halina Bartkiewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Halina Bartkiewicz 

 
Skrócony opis przedmiotu:  
Zapoznanie się z istotą i funkcjami analizy finansowej. Wskazanie wzorów, reguł, zasad analizy strukturalnej i wskaźnikowej 
sytuacji finansowej firmy. Wyjaśnienie zasad oceny projektów inwestycyjnych, kształtowania kapitału obrotowego oraz 
zaznajomienie z kosztami poszczególnych rodzajów kapitału. 
 

Cel przedmiotu: 
Celem jest przekazanie studentom wiedzy na temat podstawowych zagadnień analizy finansowej w przedsiębiorstwie oraz 
jej znaczenia w procesie zarządzania finansami firmy, co umożliwi właściwie interpretować zjawiska finansowe zachodzące 
w przedsiębiorstwie. 
 

Wymagania wstępne: 
Wiedza z zakresu ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstw. 

 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
Kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
definiuje podstawowe pojęcia z zakresu analizy 
finansowej i zarządzania finansami 

test wyboru 

K_W03 

2 
zna i rozumie metody oceny sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwa 

test wyboru, 
ćwiczenia 

problemowe 

Umiejętności 

1 
posługuje się właściwymi metodami w ocenie 
sytuacji finansowej jednostki gospodarczej ćwiczenia 

problemowe, zadania 
rachunkowe 

K_U13 

2 
oblicza i interpretuje wskaźniki finansowe w 
zakresie: płynności, obrotowości, rentowności i 
zadłużenia 

 

Treści programowe: 
1. Istota i znaczenie analizy finansowej przedsiębiorstwa. Metody i źródła analizy finansowej. 
2. Podstawowe rodzaje sprawozdań finansowych. Analiza strukturalna dokumentów finansowych. 
3. Analiza wskaźnikowa płynności finansowej i zarządzania długiem. Analiza wskaźnikowa wykorzystania majątku  

i rentowności. 
4. Piramida wskaźnikowa Du Ponta. Analiza przychodów i kosztów działalności. Analiza przepływów pieniężnych.  
5. Finansowe symptomy i ocena zagrożeń sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 
6. Struktura i koszt kapitału.  
7. Teoretyczne podstawy decyzji finansowych. Ocena finansowa przedsięwzięć inwestycyjnych.  



8. Istota i cele zarządzania kapitałem obrotowym. Strategie finansowania aktywów obrotowych. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych; wykład problemowy 
 metody poszukujące: 

 sytuacyjna: analizowanie przez studentów rzeczywistych danych finansowych jednostek organizacyjnych 

 ćwiczeniowo-praktyczne: zadania rachunkowe, wykonywanie przez studentów samodzielnych prac ćwiczeniowych 
i zadań 

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

 test zaliczeniowy obejmujący treści wykładowe oraz elementy problemowe, 20 pytań testowych (jednokrotnego 
wyboru lub otwarte), 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. 

 kolokwium zaliczeniowe obejmujące zadania rachunkowe, 3 zadania, max 18 pkt., 18-16 pkt. – bdb, 15,5-14 pkt. – 
db+, 13,5-12 pkt. – db, 11,5-10 pkt. dst+, 9,5-8 pkt. – dst. 

 prezentacje wyników i obliczeń rachunkowych na zajęciach ćwiczeniowych 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 zdanie przedmiotowego testu końcowego obejmującego treści wykładowe 

 zaliczenie kolokwium sprawdzającego praktyczne umiejętności rachunkowe  
Oceną z przedmiotu jest oceną 50% z testu końcowego i 50% oceny z kolokwium z zadań. 
 

Obciążenie pracą 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 8 0,3 6 0,2 

Godziny kontaktowe 38 1,5 24 1,0 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 10 0,4 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 8 0,3 15 0,6 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 14 0,6 25 1,0 

ECTS łącznie - 2,1 - 2,0 

Procent pracy własnej 26,9 51,0 

Literatura podstawowa: 
1. Gołębiowski G., Tłaczała A.: Analiza finansowa w teorii i praktyce, Wyd. Difin, Warszawa 2009 
2. Pomykalska B., Pomykalski P.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007 
3. Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wyd. 9, Wyd. Difin, Warszawa 2011 

 

Literatura uzupełniająca: 
4. Nowak E.: Analiza sprawozdań finansowych, Wyd. 2, PWE, Warszawa 2008 
5. Karpuś P. (red.): Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wyd. UMCS, Lublin 2006 
 

Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie                                                                                                                                                 

Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
                              Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami * 
Kod 

przedmiotu: PO-17b 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 
2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Halina Bartkiewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Halina Bartkiewicz 

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z istotą zarządzania finansami. Wyjaśnienie zasad przygotowywania planów finansowych krótko- 
i długookresowych. Wskazanie wzorów, reguł, zasad interpretacji danych finansowych. Przedstawienie wiedzy z zakresu 
teorii decyzji finansowych, w szczególności metod oceny projektów inwestycyjnych. Omówienie znaczenia struktury i kosztu 
kapitału, a także strategii w zakresie kształtowania poszczególnych rodzajów kapitału w przedsiębiorstwie. 
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy zarządzania finansami – istoty, znaczenia, zasad oraz elementów kształtowania 
struktury kapitału, analizy finansowej, oceny inwestycji, planowania finansowego, co umożliwi studentom prawidłowo oceniać 
efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
 

Wymagania wstępne: 
Zaliczenie ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstw. 

 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
Kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
szczegółowo wyjaśnia decyzje inwestycyjne 
i finansowe i rozumie ich następstwa 

test wyboru 

K_W03 
2 

zna wskaźniki finansowe, rodzaje kapitału, w tym 
elementy kapitału obrotowego 

test wyboru, 
ćwiczenia 

problemowe, 
kolokwium z zadań 

Umiejętności 

1 
ocenia pod względem finansowym inwestycje, 
koszt kapitału, elementy kapitału obrotowego 

ćwiczenia 
problemowe, zadania 

rachunkowe, 
kolokwium z zadań 

K_U13 

2 
oblicza i interpretuje wskaźniki finansowe 

 

Treści programowe: 
1. Cele i funkcje zarządzania finansami. System informacji finansowej w przedsiębiorstwie. 
2. Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania. 
3. Analiza dokumentów finansowych przedsiębiorstwa. Analiza wskaźników finansowych. 
4. Prognozowanie i planowanie finansowe. 
5. Uczestnicy i instrumenty rynku kapitałowego w procesie zarządzania finansami jednostki gospodarczej. 
6. Decyzje finansowe przedsiębiorstwa i ich uwarunkowania. Ocena finansowa projektów inwestycyjnych. 
7. Finansowanie inwestycji - struktura i koszt kapitału. 



8. Pojęcie i struktura kapitału obrotowego. Istota i cele zarządzania k.o. Zarządzanie zapasami. Zarządzanie 
należnościami i zobowiązaniami krótkoterminowymi. Strategie finansowania aktywów obrotowych. 

 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych; wykład problemowy 
 metody poszukujące: 

 sytuacyjna: analizowanie przez studentów rzeczywistych danych finansowych jednostek organizacyjnych 

 ćwiczeniowo-praktyczne: zadania rachunkowe, wykonywanie przez studentów samodzielnych prac ćwiczeniowych 

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

 test zaliczeniowy obejmujący treści wykładowe oraz elementy problemowe, 20 pytań testowych (jednokrotnego 
wyboru lub otwarte), 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. 

 kolokwium zaliczeniowe obejmujące zadania rachunkowe, 3 zadania, max 18 pkt., 18-16 pkt. – bdb, 15,5-14 pkt. – 
db+, 13,5-12 pkt. – db, 11,5-10 pkt. dst+, 9,5-8 pkt. – dst. 

 prezentacje wyników i obliczeń rachunkowych na zajęciach ćwiczeniowych, 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: 

 zdanie przedmiotowego testu końcowego obejmującego treści wykładowe 

 zaliczenie kolokwium sprawdzającego praktyczne umiejętności rachunkowe 
Ocena z przedmiotu jest oceną 50% z testu końcowego i 50% oceny z kolokwium z zadań. 
 

Obciążenie pracą 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 8 0,3 6 0,2 

Godziny kontaktowe 38 1,5 24 1,0 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 10 0,4 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 8 0,3 15 0,6 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 14 0,6 25 1,0 

ECTS łącznie - 2,1 - 2,0 

Procent pracy własnej 26,9 51,0 

Literatura podstawowa: 
1. Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wyd. 9, Wyd. Difin, Warszawa 2011 
2. Brigham E., Houston J.: Zarządzanie finansami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2015 
3. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 3, Wyd. Nauk. PWN, 

Warszawa 2009 

Literatura uzupełniająca: 
4. Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wyd. TNOiK, Toruń 2006 
5. Karpuś P. (red.): Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wyd. Uniwerytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006 

 
Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 
* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa modułu Praktyka 
Kod 

modułu 
PO-18 

Rok II i III Wymiar 13 tygodni 

Punkty 
ECTS Semestr IV  i VI Termin 

1. po II  roku/  po IV sem. praktyka zawodowa 6 tygodni - 240 
godzin (wakacyjna  lipiec- wrzesień) 
2. po III  roku/po  VI sem. praktyka zawodowa 7  tygodni - 280 
godzin (wakacyjna  lipiec- wrzesień) 

Studia stacjonarne i niestacjonarne 20 

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 żywienia człowieka, oraz znajomość podstawowych metod 
badania  żywności.  

Umiejętność rozwiązywania prostych zagadnień z zakresu żywienia człowieka oraz umiejętność doboru  

podstawowych technik projektowania jadłospisu, przetwarzania, utrwalania i serwowania żywności. 

Umiejętność doboru metod i narzędzi pomiarowych w zakresie podstawowych badań w zakresie oceny  
stanu odżywienia lub oceny żywności  

Wymagana w trakcie praktyki książeczka Sanepidu z ważnymi badaniami na nosicielstwo 

Efekty kształcenia 

 

Lp. Opis efektu kształcenia 

Sposób 
sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych   

Wiedza 

1 

definiuje pojęcia: etyczne zachowanie, wymogi 
sanitarne i ochrony środowiska, proces 
technologiczny, proces badawczy, 
księgowość, bhp, akty prawne związane z 
funkcjonowaniem  przedsiębiorstwa 

Ocena raportu z  
przebiegu praktyki 

 
 

K_W02 

2 
opisuje proces badania, produkcji, analizę 
kosztów oraz zasady prowadzonej 
księgowości 

K_W03 
 

3 
opisuje zasad współpracy z urzędami 
nadzorującym działalność przedsiębiorstwa 

4 
opisuje podstawowe zasady z zakresu 
zatrudnienia, prowadzenia spraw kadrowych 
oraz wynikające z kodeksu pracy 

5 opisuje procesy związane z przetwarzaniem, K_W07 



serwowaniem żywności oraz z jakością 
produktu w wybranym procesie 
technologicznym lub opisuje procesy związane 
z układaniem  i doborem diet, badaniem 
żywności i oceną jej jakości 

          K_W09 

Umiejętności 

1 
wykonuje podstawowe czynności z zakresu 
zarządzania przedsiębiorstwem 

Ocena raportu z  
przebiegu praktyki 

K_U13 

2 

wykonuje podstawowe czynności z zakresu 
prowadzenia badań w zakresie przetwórstwa 
lub oceny jakościowej  żywności lub wykonuje 
podstawowe czynności z zakresu układania 
diet, produkcji i serwowania posiłków 

K_U14 
K_U17 

3 

wykonuje podstawowe czynności z zakresu: 
technologii przetwórczych, badania żywności, 
oceną jakości produktów i surowców, realizacji 
zaopatrzenia surowcowego, materiałowego 
oraz dystrybucji gotowych wyrobów 

K_U15 

4 

rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie na 

podstawie doświadczenia nabytego w 

przedsiębiorstwach związanych z doradztwem 

dietetycznym, żywieniem, badaniem i ocena 

jakości żywności 

K_U19 

Kompetencje społeczne 

1 
odpowiedzialnie podchodzi do powierzonych 
mu zadań 

Ocena raportu z  
przebiegu praktyki 

K_K01 

2 umie pracować samodzielnie i w grupie K_K05 

3 
wykorzystuje dotychczasową wiedzę i 
aktywnie rozwiązuje problemy 

K_K06 

4 
wykazuje odpowiedzialność za higienę i 
bezpieczeństwo pracy oraz  

K_K02 

5 

Współpracuje w zespole interdyscyplinarnym 
w celu: zapewnienia opieki  żywieniowej 
indywidualnej i grup ludności, zapewnienia 
wymaganej jakości produktu 

K_K09 

6 
jest kreatywny w przekazywaniu posiadanych 
umiejętności i wiedzy 

K_K07 

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 struktura organizacyjna i podstawowymi dokumentami (aktami prawnymi) 

regulującymi zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
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: 

 podstawowych zasad prowadzonej księgowości, 

 podstawowej analizy kosztów oraz analizy sprzedaży produktów lub usług, 

 zasad współpracy z urzędami nadzorującymi przedsiębiorcę. 
4. Zapoznanie się (w zależności od miejsca prowadzenia praktyki): z procesem technologicznym, 

dobraniem (oceną stanu odżywienia człowieka) i  układaniem diet, technikami badania i oceny jakości 



surowców oraz produktów gotowych, technikami i technologiami wykorzystywanymi do tworzenia nowych 
produktów i przetwarzania żywności, przygotowaniem oraz transportem i serwowaniem posiłków,  
a w szczególności: 

5. –  programami komputerowymi do układania jadłospisów, urządzeniami do badania  i oceny jakości 
żywności, urządzeniami do oceny parametrów ciała, metodologią badań 

 z wymogami sanitarnymi i ochrony środowiska, 

 z technologią produkcji potraw, technologiami produkcji, technikami badań i oceny jakości żywności, 

 z analiza chemiczna, mikrobiologiczną żywności, z jakością produktu, 

 z zaopatrzeniem w surowiec oraz w środki do produkcji, 

 z zasadami przygotowania produkcji (np. : opakowania, transport) i jej dystrybucji, 

 z zasadami marketingu. 
 

6. Zaleca się: 
- uczestnictwo studentów w pracach (w zależności od miejsca prowadzenia praktyki) w zakresie 
poszczególnych etapów procesu przetwarzania surowców, badania i oceny jakościowej żywności czy też 
procesów zachodzących w ramach prac w firmach doradztwa dietetycznego, 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.  

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:  Uchwały  Senatu PWSZ w Sulechowie, Regulamin praktyk  i Regulamin 
potwierdzania efektów uczenia się  

 
 

Podpis opiekuna praktyk        Podpis Dyrektora 

 
  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
                           Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: Prowadzenie małej firmy * 
Kod 

przedmiotu: PO-19a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 20 10 - - - 
3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 6 - - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Halina Bartkiewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Halina Bartkiewicz 

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedstawienie uwarunkowań uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym takich zagadnień 
szczegółowych jak: formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw, formy opodatkowania małej firmy, zasady rozliczeń 
podatkowych i ubezpieczeniowych, zatrudnianie personelu, finansowanie działalności, planowanie, organizowanie, 
kierowanie ludźmi, kontrola i marketing w małej firmie. 
 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej w małej skali, w tym 
z elementami teorii przedsiębiorczości. 
 

Wymagania wstępne: 
Znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych, podstawowa wiedza z zakresu organizacji i zarządzania 

 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
Kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
zna aspekty prawne, ekonomiczne, fiskalne 
i społeczne prowadzenia działalności gospodarczej 

test wyboru K_W03 

Umiejętności 

1 

dobiera formę prawną, formę opodatkowania, 
strategię marketingową, instrumenty zarządzania i 
źródła finansowania do charakteru prowadzonej 
działalności 

ćwiczenia 
problemowe 

K_U13 

2 
potrafi przygotować dokumentację dla celów: 
rejestracji firmy, ewidencji podatkowej, ubezpieczeń 
społecznych, pozyskania kapitału 

Kompetencje społeczne 

1 
rozumie znaczenie indywidualnej 
przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarki 

ćwiczenia 
problemowe 

K_K04, K_K06 

Treści programowe: 
1. Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej (pomysł, rynek, lokalizacja, otoczenie). Pojęcie przedsiębiorcy 

i cechy dobrego przedsiębiorcy. 
2. Wybór formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. 
3. Procedura uruchomienia działalności gospodarczej. 
4. Formy opodatkowania małej firmy. 
5. Prowadzenie ewidencji dla celów rozliczeń podatku dochodowego 
6. Dokumentacja i ewidencja dla potrzeb rozliczania podatku VAT. 
7. Prawne i ekonomiczne aspekty zatrudniania personelu. 



8. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 
9. Formy finansowania działalności gospodarczej. 
10. Zarządzanie i marketing w małej firmie. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych; wykład problemowy 
 metody poszukujące: 

 ćwiczeniowo-praktyczne: studium przypadków, przygotowanie dokumentacji, ewidencji 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 test zaliczeniowy obejmujący treści wykładowe oraz elementy problemowe, 20 pytań testowych (jednokrotnego 

wyboru lub otwarte), 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) na ćwiczeniach 
- przy ocenie brane są pod uwagę: posługiwanie się wiedzą merytoryczną, kreatywność, kompletność 
opracowania, forma prezentacji 

 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 zaliczenie na ocenę 100% zadań realizowanych na ćwiczeniach 

 zdanie przedmiotowego testu końcowego obejmującego treści wykładowe  
Ocena z przedmiotu jest oceną składającą się w 60% z oceny z testu końcowego i w 40% z oceny z ćwiczeń. 

 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 10 0,4 6 0,2 

Konsultacje 15 0,6 10 0,4 

Godziny kontaktowe 45 1,8 28 1,1 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 20 0,8 

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

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 30 1,2 45 1,8 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 40,0 61,6 

 

Literatura podstawowa: 
1. Sojak S. (red. nauk.): Założyć firmę i nie zbankrutować: studia przypadków, Difin, Warszawa 2010 
2. Zachariasz K.: Jak założyć i rozwinąć własną firmę?, Edgard, Warszawa 2013 

 
Literatura uzupełniająca: 
3. Piecuch T.: Przedsiębiorczość: podstawy teoretyczne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010 
4. Szlęzak-Matusewicz J., Felis P.: Finansowanie przedsiębiorstwa: ujęcie teoretyczno - praktyczne, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2014 

 
Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 
* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 

 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

 Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
                Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości * 
Kod 

przedmiotu: PO-19b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 20 10 - - - 
3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 6 - - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Halina Bartkiewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Halina Bartkiewicz 

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Zasady przedsiębiorczości i rola MSP w gospodarce. Znaczenie analizy otoczenia, poznania źródeł finansowania, 
przygotowania biznes planu, w tym strategii rynkowej, marketingowej i personalnej dla funkcjonowania i rozwoju 
przedsiębiorstw sektora MSP. 
 

Cel przedmiotu: 
Przedstawienie studentom znaczenia przedsiębiorczości we współczesnej gospodarce, a w szczególności pojęcia 
przedsiębiorczości, rodzajów działań przedsiębiorczych, cech przedsiębiorcy, co może motywować do podejmowania 
inicjatyw gospodarczych. 
 

Wymagania wstępne: 
Znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych, podstawowa wiedza z zakresu organizacji i zarządzania oraz marketingu. 

 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
ma wiedzę o charakterze i rodzajach działań 
przedsiębiorczych 

test wyboru K_W03 

2 
zna i rozumie uwarunkowania rynkowe, finansowe, 
marketingowe i społeczne prowadzenia własnej 
firmy 

test wyboru, projekt K_W02, K_W03 

Umiejętności 

1 
potrafi przygotować biznes plan przedsięwzięcia 
gospodarczego 

ćwiczenia 
problemowe, projekt 

K_U13 

Kompetencje społeczne 

1 
rozumie konieczność poznawania zmieniających 
się warunków  gospodarowania i ich wpływ na 
rozwój przedsiębiorczości 

ćwiczenia 
problemowe, projekt 

K_K04, K_K06 

 

Treści programowe: 
1. Podstawowe pojęcia związane z działalnością gospodarczą - przedsiębiorstwo, przedsiębiorczość, przedsiębiorca. 
2. Pojęcie i rola MSP w gospodarce - szanse i bariery rozwoju małych przedsiębiorstw. 
3. Strategia firmy na rynku i biznes plan jako narzędzie jej weryfikacji. 
4. Analiza otoczenia i potencjału przedsiębiorstwa. 
5. Planowanie działalności i rozwoju małej firmy. 
6. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa. Kredyt, pożyczka, pomoc bezzwrotna, fundusze typu private 

equity/venture capital oraz Anioły Biznesu  



7. Elementy marketingu w nowopowstałej firmie. 
8. Zarządzanie w małym przedsiębiorstwie. 
9. Znaczenie zasobów ludzkich dla rozwoju przedsiębiorstwa. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych; wykład problemowy 
 metody poszukujące: 

 sytuacyjna: analizowanie przez grupy studentów rzeczywistych sytuacji organizacji 

 ćwiczeniowo-praktyczne: studium przypadków 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 test zaliczeniowy obejmujący treści wykładowe oraz elementy problemowe, 20 pytań testowych (jednokrotnego 

wyboru lub otwarte), 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. 

 projekt biznes planu dla wybranego przedsięwzięcia - przy ocenie brane są pod uwagę: posługiwanie się wiedzą 
merytoryczną, kompletność opracowania, argumenty świadczące o możliwości realizacji i wdrożenia pomysłu, 
forma prezentacji 

 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 opracowanie biznes planu dla wybranego przedsiębiorstwa 

 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 projektu. 

 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 10 0,4 6 0,2 

Konsultacje 15 0,6 10 0,4 

Godziny kontaktowe 45 1,8 28 1,1 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 20 0,8 

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

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 30 1,2 45 1,8 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 40,0 61,6 

 

Literatura podstawowa: 
1. Piecuch T.: Przedsiębiorczość: podstawy teoretyczne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010 
2. Szajkowska A.: Zaplanuj swój sukces!: biznesplan na start, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013 

 

Literatura uzupełniająca: 
3. Sojak S. (red. nauk.): Założyć firmę i nie zbankrutować: studia przypadków, Difin, Warszawa 2010 
4. Zachariasz K.: Jak założyć i rozwinąć własną firmę?, Edgard, Warszawa 2013 
5. Wrońska-Bukalska E. (red. nauk.): System finansowy małego i średniego przedsiębiorstwa: obieg informacji, Difin, 

Warszawa 2015 
 

Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 
* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Komunikowanie się 
 i praca w grupie * 

Kod 
przedmiotu: PO-20a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - 15 - - - 
1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - 9 - - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Doc. dr inż. Andrzej Bartkiewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Doc. dr inż. Andrzej Bartkiewicz 

 
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: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 

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

wejściówka, 
kolokwium 

K_W02 

2 
opisuje: strukturę procesu komunikacyjnego, środki 
werbalne i niewerbalne w komunikacji 

3 
wyjaśnia: pojęcia: kodowanie i dekodowanie, 
czynniki zakłócające komunikację (różnice 
postrzegania, emocje, niespójność) 

4 ocenia: style komunikacyjne 

5 

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

Umiejętności 

1 
rozpoznaje: cechy zachowań komunikacyjnych 
(style), elementy języka „ja”, buduje komunikaty 
językiem „ja” 

wejściówka, 
kolokwium 

K_U13 

2 
ocenia: na podstawie wybranych przykładów skutki 
zachować komunikacyjnych 

Kompetencje społeczne 

1 
inicjuje: komunikacje w grupie i w kontakcie 
indywidualnym aktywność 

K_K05 

2 identyfikuje: podstawowe problemy komunikacyjne K_K04 

 
 



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 pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 9 0,4 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 6 0,2 4 0,2 

Godziny kontaktowe 21 0,8 13 0,5 

Przygotowanie do zajęć 4 0,2 4 0,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 4 0,2 8 0,3 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 8 0,3 12 0,5 

ECTS łącznie  1,2  1,0 

Procent pracy własnej 27,6 48,0 

 

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

Uwagi: 
 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 
* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 

 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Prace nad relacjami 
interpersonalnymi * 

Kod 
przedmiotu: PO-20b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - 15 - - - 
1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - 9 - - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Doc.  dr inż. Andrzej Bartkiewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Doc.  dr inż. Andrzej Bartkiewicz 

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: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
definiuje: pojęcie rozwoju, zmiany rozwojowej, 
jakości życia, umiejętności, motywacji, potrzeb, 
celów życiowych 

wejściówka, 
kolokwium 

K_W02 

2 definiuje: pojęcie stresu i skutków stresu 

3 
opisuje: czynniki determinujące rozwój, czym są 
stresory, skutki stresu, cele życiowe 

4 wyjaśnia: na czym polega sobie ze stresem 

5 ocenia: sposoby radzenia sobie ze stresem 

6 
rozpoznaje: obecność motywacji w zachowaniu, 
objawy stresu 

Umiejętności 
1 rozpoznaje: metody radzenia sobie ze stresem 

wejściówka, 
kolokwium 

K_U13 
2 

ocenia: sposoby radzenia sobie ze stresem w 
kontekście zamierzonych celów 

Kompetencje społeczne 

1 
inicjuje: bardziej odpowiedzialną postawę wobec 
swojego rozwoju aktywność 

K_K04 

2 identyfikuje: swoje potrzeby i cele życiowe K_K05 

 

Treści programowe: 
1. Rozwój jako proces 
2. Czynniki determinujące rozwój 
3. Zmiana rozwojowa 
4. Umiejętności 
5. Jakość życia 
6. Stres i jego konsekwencje 
7. Strategie radzenia sobie ze stresem 



8. Wyznaczanie celów i poszukiwanie środków 
9. Wzbudzanie i odzyskiwanie motywacji 
10. 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 pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 9 0,4 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 6 0,2 4 0,2 

Godziny kontaktowe 21 0,8 13 0,5 

Przygotowanie do zajęć 4 0,2 4 0,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 4 0,2 8 0,3 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 8 0,3 12 0,5 

ECTS łącznie  1,2  1,0 

Procent pracy własnej 27,6 48,0 

 

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

Uwagi: 
 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 
* przedmiot do wyboru (wybór dokonywany będzie na semestrze poprzedzającym realizację danego 
przedmiotu). 

 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

 



PWSZ w Sulechowie 

Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe 
Kod 

przedmiotu: PO-21 

Rok III i IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI i VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - - - 90 
4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - - - 54 

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_W07 
K_W15 
K_W17 

2 zna obecny stan wiedzy w zakresie pracy dyplomowej  

Umiejętności 
1 adaptuje wiedzę literaturową do potrzeb konkretnych 

rozwiązań w ramach pisanej pracy 

prezentacje 
postępu prac 

K_U09 

2 konstruuje proste schematy badań naukowych i prac 
(projektowych, ankietowych) 

K_U10 

3 projektuje założenia produkcyjne dotyczące żywienia 
człowieka 

K_U08 

4 raportuje i prezentuje wyniki prac prezentacja 
multimedialna 

K_U11 
 

5 argumentuje na rzecz przyjmowanych przez siebie rozwiązań  prezentacje 
postępu prac 

6 

Rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie  z zakresu 

żywienia człowieka,  także na podstawie doświadczenia 

nabytego w firmach doradztwa żywieniowego, 

przedsiębiorstwach gastronomicznych, przemysłu 

spożywczego w zakresie tworzenia nowych produktów i oceny 

ich jakości  

Prezentacja, 
aktywność w 
trakcie zajęć 
postęp prac 

K_U19 



Kompetencje społeczne 
1 śledzi współczesną literaturę naukową i osiągnięcia 

praktyczne z zakresu technologii żywności i żywienia 
człowieka 

prezentacje 
postępu prac 

K_K04 

2 ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej 
odpowiedzialności za opiekę dietetyczną, produkcję posiłków i 
badania nad  produktami żywnościowymi 

aktywność w 
trakcie zajęć 

K_K01 

3 bierze aktywny udział w dyskusjach na tematy związane z 
kierunkiem studiów i proponuje optymalne działania w 
zakresie prawidłowego żywienia 

prezentacje 
postępu prac 

K_K04 

 

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 pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 90 3,6 54 2,2 

Zajęcia praktyczne 90 3,6 54 2,2 

Konsultacje 10 0,4 20 0,8 

Godziny kontaktowe 100 4,0 70 3,0 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 25 1,0 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 15 0,6 25 1,0 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 25 1,0 50 2,0 

ECTS łącznie  5,0  5,0 

Procent pracy własnej 20,0 40,3 

 
 

 



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: 
 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 
 
 
Podpis pracownika         Podpis Dyrektora 

 

 

 
 
  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 

`     Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Ekologia i ochrona środowiska 
Kod 

 przedmiotu: PP-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 9 9 - -  - 

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: 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
Kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ekologii i 
ochrony środowiska 

test wielokrotnego 
wyboru, uczestnictwo 
w zajęciach 

K_W01 

        2 
opisuje w jaki sposób funkcjonuje ekosystem  
 

K_W04 

        3 
tłumaczy zjawisko synantropizacji i synurbizacji 
(ocenia problem GMO w Polsce i na świecie) 
 

K_W04 

4 
wyjaśnia podstawowe problemy związane z 
zanieczyszczeniem gleb, wód oraz powietrza (w 
tym przez przemysł spożywczy) 

K_W02 

5 
zna metody i przykłady działań, które mogą 
poprawić stan środowiska 

K_W04 

6 
opisuje zasady gospodarowania odpadami (w tym 
odpadami spożywczymi) 

K_W04; K_W02 

7 

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

K_W04; K_W02 

8 

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

K_W04; K_W02 



Umiejętności 

1 
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_U03; 
K_U13 

   

2 
adoptuje posiadaną wiedzę ekologiczną i 
sozologiczną przy ocenie stanu środowiska 

K_U01; K_U13 
 
 

3 

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

K_U13 
 

Kompetencje społeczne 

1 

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_K05 

2 
właściwie identyfikuje, przewiduje i zapobiega 
ewentualnym zagrożeniom dla środowiska 

K_K01 
 

3 
podejmuje inicjatywy na rzecz ochrony środowiska 
przyrodniczego w kontekście produkcji żywności 

K_K06 

4 
potrafi współdziałać w grupie w roli członka jak i 
lidera zespołu 

K_K05 
 

 
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 pracą 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 2 0,1 5 0,2 

Godziny kontaktowe 32 1,3 23 0,9 

Przygotowanie do zajęć 2 0,1 2 0,1 

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

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 4 0,2 6 0,2 

ECTS łącznie  1,4  1,2 

Procent pracy własnej 11,1 20,7 

 
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: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

 
 


