
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

 
Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Specjalność: Technologia i Zarządzanie w Przemyśle Spożywczym 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  
 

 

Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna 
Kod 

 przedmiotu: PS.T - 1 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III  Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 30 - -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 15 15 - -  - 3 

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 chemią fizyczną 
w technologii żywności i żywienia człowieka. 
 

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

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 
W01 Ma ogólną wiedzę z zakresu chemii fizycznej 

Kolokwium pisemne 

K_W01 

W02 Definiuje podstawowe pojęcia z chemii fizycznej.  K_W01 

W03 
Wyjaśnia różnice w budowie jąder atomowych 
różnych pierwiastków, zna przykłady izotopów.   

K_W01 

W04 
Wyjaśnia zasadę kwantyzacji energii w atomie, 
opisuje możliwe przejścia kwantowe i poziomy 
energetyczne. 

K_W01 

W05 
Opisuje strukturę elektronową pierwiastków 
wykorzystując regułę Honda, zakaz Pauliego i 
liczby kwantowe. 

Aktywność na 
ćwiczeniach, 

kolokwium pisemne 

K_W01 

W06 
Opisuje budowę molekuł wieloatomowych, wyjaśnia 
różne rodzaje oddziaływań międzycząsteczkowych 

K_W01 

W07 
Rozróżnia przemiany fazowe, opisuje stany 
krystaliczne materii  

Kolokwium pisemne 

K_W01 

W08 
Opisuje możliwości wykorzystania skaningowej 
mikroskopii tunelowej (STM) i  mikroskopii sił 
atomowych (AFM).  

K_W01 

Umiejętności 

U01 
Wykorzystuje i posługuje się w praktyce wiedzą w 
zakresie fizyki i chemii 

Aktywność na 
ćwiczeniach 

K_U21 

U02 
Wykonuje obliczenia liczbowe dotyczące 
przykładów z chemii fizycznej 

Kolokwium pisemne K_U24 

U03 
Porównuje i analizuje wyniki liczbowe w 
rozpatrywanych przykładach i zadaniach 

Aktywność na 
ćwiczeniach 

K_U01, K_U21 



    

Kompetencje społeczne 

K01 

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

Aktywność na 

ćwiczeniach 

K_K07, K_K08 

K03 
Jest kreatywny w przekazywaniu posiadanych 
umiejętności i wiedzy 

K_K08, K_K10 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Budowa i skład jądra atomowego różnych pierwiastków. Defekt masy, energia wiązania jądra atomowego. 

Promieniotwórczość sztuczna i naturalna, rozpady promieniotworcze i szeregi promieniotwórcze, izotopy, sztuczne 
pierwiastki, promieniowanie jonizujące, oddziaływanie promieniowania na organizm.  

2. Dualistyczny charakter materii i podstawy mechaniki kwantowej. Kwantowanie energii atomu wodoru i jonów 
wodoropodobnych. Poziomy energetyczne, stany wzbudzone, emisja i absorpcja promieniowania. Przejścia kwantowe, 
serie widmowe, energia wzbudzenia i jonizacji atomu, powinowactwo elektronowe. Fale de Broglie`a , zasada 
nieokreśloności Heisenberga.  

3. Struktura elektronowa atomów. Równanie Schrödingera, funkcja falowa, liczby kwantowe, zakaz Pauliego, reguła 
Hunda. Orbitale atomowe, hybrydyzacja orbitali.  

4. Oddziaływania międzycząsteczkowe, oddziaływania van der Waalsa, przykłady wiązań chemicznych. Charakterystyka 
orbitali molekularnych i ich korelacja z  orbitalami atomowymi. 

5. Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej. Fizykochemia roztworów, rozpuszczalność. Równowaga chemiczna – 
dysocjacja elektrolityczna, hydroliza, elementy elektrochemii. 

6. Molekuły wieloatomowe. Budowa i stany skupienia materii, stan krystaliczny materii, przemiany fazowe. Układy 
koloidalne. Osmoza. Adsorpcja fizyczna i chemiczna. Skaningowa mikroskopia tunelowa (STM),  mikroskopia sił 
atomowych (AFM). Efekt tunelowy, elementy nanotechnologii. 

Ćwiczenia: 
1. Porównywanie budowy  i składu jąder atomowych różnych pierwiastków i ich izotopów. 
2. Zadania i przykłady rachunkowe wyliczania energii wiązania jąder atomowych, energii wzbudzenia atomów, energii 

jonizacji. 
3. Przykłady na stosowanie zakazu Pauliego i reguły Hunda w zapisie konfiguracji elektronowej pierwiastków z 

wykorzystaniem liczb kwantowych dla wybranych stanów kwantowych. 
4. Zadania rachunkowe i przykłady na stosowanie praw termodynamiki i elektrochemii. 
5. Porównywanie i analiza metody skaningowej mikroskopii tunelowej i mikroskopii sił atomowych. 

 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykład informacyjny, 

 wykład problemowy, 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczenia rachunkowe 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 wykład: kolokwium pisemne, 

 ćwiczenia rachunkowe: aktywność na ćwiczeniach i kolokwium.  
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie przedmiotu na podstawie kolokwium z wykładu i ćwiczeń rachunkowych oraz aktywności na ćwiczeniach  

 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 30 1,2 

Zajęcia praktyczne 30 0,2 15 0,6 

Konsultacje 10 0,4 15 0,6 

Godziny kontaktowe 55 2,2 45 1,8 



Przygotowanie do zajęć 10 0,4 15 0,6 

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

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 20 0,8 30 1,2 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 26,7 40,0 

 

Literatura: 
1. P. W. Atkins, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 2007.  
2. P. W. Atkins, Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa 1999 
3. A.G.Whittaker, A.R. Mount, M.R. Heal, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 2006 
Uzupełniająca: 
1. A. Górski, Chemia fizyczna, Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne 1965 i późniejsze. 
2. E. Boeker, R. Van Grondelle, Fizyka Środowiska,  PWN, W-wa 2002  
3. K. Pigoń, Z. Ruziewicz, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 2005  

 
Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Specjalność: Technologia i Zarządzanie w Przemyśle Spożywczym 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Podstawy automatyzacji 
Kod 

 przedmiotu: PS.T - 2 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 6 - 9 -  - 2 

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

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

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot podstawy automatyzacji obejmuje elementarne wiadomości dotyczące teorii budowy, zasady działania i 
eksploatacji układów automatycznego sterowania i regulacji. Dotyczy rodzajów regulacji, obiektów regulacji, systemów 
blokowych, aparatury automatyki, urządzeń pomiarowych, siłowników, elementów nastawczych, wzmacniaczy, regulatorów 
elektronicznych i pneumatycznych, przekaźników oraz układów zabezpieczeń i sygnalizacji. 
 

Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami budowy i zasadą działania układów automatyki, funkcjonującej 
w zakładach przemysłu spożywczego. Zapoznanie z czujnikami pomiarowymi oraz urządzeniami wykonawczymi 
stosowanymi w automatyzacji wybranych procesów technologicznych. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Znajomość podstaw rachunku różniczkowego i całkowego, znajomość podstaw fizyki i maszynoznawstwa.  
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Ma podstawową wiedzę z zakresu: funkcjonowania 
czujników pomiarowych i ich zastosowania podczas 
eksploatacji maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym Kolokwium 

K_W24 

W02 
Zna budowę działanie podstawowych systemów 
sterowania, regulacji i zabezpieczeń 
funkcjonujących w przemyśle spożywczym 

K_W13 

Umiejętności 

U01 
Dokonuje pomiarów wybranych wielkości 
fizycznych i ich interpretacji pod kątem 
automatyzacji danego procesu technologicznego 

Sprawozdanie 
+ kolokwium 

K_U01 

U02 

Posługuje się podstawowym sprzętem 
laboratoryjnym i aparaturą kontrolno pomiarową 
stosowaną w automatyzacji procesów produkcji 
żywności 

K_U03 

U03 
Posiada umiejętność wykorzystywania 
odpowiednich metod obliczeniowych i technik 

kolokwium K_U04 



laboratoryjnych użytecznych w procesie 
automatyzacji pracy wybranych aparatów 
przemysłu spożywczego 

Kompetencje społeczne 

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

Ocena aktywności w 
trakcie ćwiczeń 

K_K06 

K02 

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

K_K07 

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

K_K08 

K04 
Jest kreatywny w przekazywaniu posiadanych 
umiejętności i wiedzy 

K_K10 

 
Treści programowe: 
Wprowadzenie: Podstawowe pojęcia. Przykłady układów automatycznej regulacji. Klasyfikacja układów automatycznej 
regulacji. Charakterystyki podstawowych układów automatyki. Regulatory. Budowa i zasada działania sterowników PLC. 
Czujniki pomiarowe. Urządzenia wykonawcze w automatyce. Automatyzacja procesów przemysłowych. Stabilność liniowych 
układów automatycznej regulacji. Jakość regulacji. Ćwiczenia laboratoryjne dotyczą pomiarów wielkości nieelektrycznych, 
przepływów, przemieszczenia, kąta i obrotów, sensoryki, elektropneumatyki oraz analizy układów cyfrowych. 

 
Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykład informacyjny – konwencjonalny, 
 Metody poszukujące: 

 metodyka ćwiczeniowo – praktyczna (laboratorium eksperyment, obliczenia). Pomoce: przyrządy pomiarowe, 
maszyny elektryczne, układy elektroniczne, regulatory, katalogi, dokumentacja techniczna. 

 

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

Sposób zaliczenia: 
 Ćwiczenia średnia arytmetyczna z ocen sprawdzianów i kolokwiów. 

 Wykład – ocena z egzaminu pisemno ustnego. 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 15 0,6 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 8 0,3 10 0,4 

Godziny kontaktowe 38 1,5 25 1,0 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 12 0,5 

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

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 12 0,5 24 1,0 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 24,0 49,0 

 



 
Literatura: 
1. Kostro J. Elementy, urządzenia i układy automatyki. WSiP Warszawa 2003 
2. Głocki W. Układy cyfrowe. WSiP Warszawa 1996 
3. Wrzeszcz W. Interfejsy i sterowanie komputerowe w chemii. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2005 
4. Olszewski M. Podstawy mechatroniki. Wydawnictwo REA. Warszawa 2010 
 

Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Specjalność : Technologia i Zarządzanie w Przemyśle Spożywczym  
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Inżynieria procesowa 
Kod 

 przedmiotu: PS.T-3a 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 30 -  - 5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 - 24 -  - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Zbigniew Janiszyn 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Zbigniew Janiszyn 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot obejmuje wykład i ćwiczenia obliczeniowe. Wykład obejmuje podstawy teoretyczne procesów i operacji 
jednostkowych wykorzystywanych w produkcji żywności oraz omówienie budowy , zasady działania i rozwiązania 
konstrukcyjne urządzeń, w których te procesy są przeprowadzane. Ćwiczenia mają charakter obliczeniowo-projektowy , 
których celem jest dobór urządzeń do przeprowadzenia omawianych procesów i operacji. 

 
Cel nauczania: 
Przekazanie Studentom wiedzy z zakresu podstawowych procesów jednostkowych,  związanych z produkcją żywności, w 
stopniu pozwalającym na określenie optymalnych warunków prowadzenia procesu oraz dobór urządzeń do ich 
przeprowadzenia. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowe wiadomości z zakresu chemii, matematyki (rachunek różniczkowy i całkowy), fizyki, chemii fizycznej, 
maszynoznawstwa i rysunku technicznego. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
rozumie mechanizm przebiegu procesu i zależności 
matematycznych opisujących ten proces (bilanse 
masowe i energetyczne) egzamin 

K_W07 

W02 
zna budowę i zasady działania urządzeń 
wykorzystywanych w procesach produkcyjnych 

K_W07; K_W13 

Umiejętności 

U01 
wybiera optymalne warunki prowadzenia procesów 
produkcyjnych 

kolokwium 

K_U01; K_U03; 
K_U04; K_U06;  

U02 
dobiera urządzenia do przeprowadzenia procesów 
produkcyjnych 

K_U03; K_U04; 
K_U06; K_U22 

Kompetencje społeczne 

K01 
samodzielnie ocenia sposób prowadzenia 
procesów jednostkowych w warunkach 
produkcyjnych 

egzamin 
K_K07; K_K08; 

K_K10 



K02 
proponuje zmiany poprawiające efektywność 
procesów jednostkowych w warunkach 
produkcyjnych 

K_K07; K_K08; 
K_K10 

Treści programowe: 
Podstawy teoretyczne procesów i operacji jednostkowych wykorzystywanych przy produkcji żywności w aspekcie 
wyjaśnienia mechanizmów ich przebiegu, wykonania bilansu masowego i energetycznego, kinetyki procesu oraz omówienia 
budowy i zasady działania urządzeń, w których procesy te są przeprowadzane w warunkach produkcyjnych. W 
szczególności treści dotyczą następujących procesów : rozdrabniania, przesiewania i sortowania, przepływu płynów, ruchu 
ciał stałych w płynach, fluidyzacji, filtracji, wirowania, mieszania, wymiany ciepła, zagęszczania, zamrażania, suszenia, 
ekstrakcji, destylacji. 

Wykład : 
1. Podstawowe właściwości surowców i produktów. Teoria podobieństwa. Zasady bilansowania procesów. 
2. Rozdrabnianie ciał stałych. Teoria rozdrabniania. Urządzenia rozdrabniające. 
3. Przesiewanie i sortowanie. Mechanizmy procesów. Urządzenia przesiewające i sortujące. 
4. Przepływu płynów przez przewody. Rodzaje przepływów. Prawo Bernoulliego. Opory przepływu. 
5. Wypływ cieczy ze zbiorników. Przepływ płynu przez wypełnienie. 
6. Ruch ciał stałych w płynach. Opadanie swobodne cząstek. Sedymentacja. Klasyfikacja hydrauliczna i pneumatyczna. 

Fluidyzacja. 
7. Filtracja. Mechanizm. Kinetyka filtracji. Sposoby prowadzenia filtracji. Filtry. 
8. Mieszanie. Moc mieszania. Intensywność mieszania. Urządzenia do mieszania. 
9. Wymiana ciepła. Przewodzenie ciepła. Konwekcja. Promieniowanie. Przenikanie ciepła. 
10. Ogrzewanie i chłodzenie. Bezprzeponowa wymiana ciepła. Przeponowa wymiana ciepła. 
11. Odparowywanie. Bilans masowy. Bilans cieplny. Wyparki. 
12. Zamrażanie. Charakterystyka procesu. Czas zamrażania. Bilans cieplny. Urządzenia do zamrażania.  
13. Suszenie. Kinetyka suszenia. Czas suszenia. Bilans masowy i cieplny suszenia. Sposoby suszenia. Suszarki. 
14. Ekstrakcja. Charakterystyka procesu. Ekstrakcja w układzie ciecz-ciecz. Ekstrakcja w układzie ciało stałe-ciecz. 

Ekstraktory. 
15. Destylacja i rektyfikacja. Charakterystyka procesu. Destylacja prosta. Destylacja z parą wodną. Rektyfikacja. Bilans 

cieplny i masowy procesu. 

Ćwiczenia : 
1. Przeliczanie jednostek wymiarowych, wybranych wielkości z różnych układów na jednostki układu SI. 
2. Obliczanie wybranych właściwości substancji : gęstości, lepkości, ciepła właściwego, entalpii, ciepła przemiany. 
3. Określanie charakteru przepływu. Obliczanie prędkości przepływu i średnicy przewodu. 
4. Obliczanie oporów przepływu dla różnych kształtów przekroju przepływu. Obliczanie czasu opróżniania zbiornika. 
5. Obliczanie średnicy i szybkości opadania cząstki ciała stałego w płynie. Zasady doboru, klasyfikatorów hydraulicznych i 

pneumatycznych. 
6. Obliczanie procesu fluidyzacji i transportu pneumatycznego. 
7. Obliczanie procesów filtracji : przy stałym ciśnieniu, przy stałej szybkości, objętościowej. Kryteria doboru filtra. 
8. Obliczanie mocy mieszadła. Kryteria doboru mieszalnika. 
9. Obliczanie procesu wymiany ciepła przez przewodzenie , wnikanie, promieniowanie. 
10. Bilans cieplny wymiennika ciepła. Zasady. Dobór wymiennika ciepła. 
11. Obliczenia związane z bilansem masowym i energetycznym wyparki. 
12. Obliczanie procesu zamrażania – czas zamrażania, bilans cieplny. 
13. Obliczanie procesu suszenia. Bilans masowy i cieplny suszarki. 
14. Obliczanie procesu destylacji na podstawie bilansu masowego i cieplnego. 

 
Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 Wykład problemowy.  
 Metody poszukujące: 

 Ćwiczenia obliczeniowe. 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Egzamin pisemny. Sprawdziany w trakcie semestru (na każdych zajęciach). Rozwiązywanie problemów obliczeniowych (na 
każdych zajęciach) . 
 

Sposób zaliczenia: 
Pozytywna ocena z kolokwiów pisemnych i odpowiedzi ustnych na zajęciach. Zdanie egzaminu końcowego. 
 

 



 
 
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 24 1,0 

Konsultacje 30 1,2 28 1,1 

Godziny kontaktowe 90 3,6 64 2,6 

Przygotowanie do zajęć 15 0,6 30 1,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 15 0,6 30 1,2 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 39 1,3 62 2,5 

ECTS łącznie - 4,9 - 5,0 

Procent pracy własnej 26,2 49,2 

 
Literatura: 

Podstawowa :  
1. Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. Praca zbiorowa pod red. Piotra P. Lewickiego, Warszawa. 

WNT, 2005. 

Uzupełniająca :  
1. Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego. Cz. 1 Ćwiczenia laboratoryjne. Praca zbiorowa pod red. Piotra P. 

Lewickiego i Doroty Witrowej-Rajchert. Warszawa . Wyd. SGGW, 2002. 
2. Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego. Cz. 2 Ćwiczenia obliczeniowe. Praca zbiorowa pod red. Piotra P. 

Lewickiego i Doroty Witrowej-Rajchert. Warszawa . Wyd. SGGW, 2002. 
 

Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Specjalność : Technologia i Zarządzanie w Przemyśle Spożywczym  
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Aparatura przemysłu spożywczego 
Kod 

 przedmiotu: PS.T- 3b 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 30 -  - 5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 - 24 -  - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Zbigniew Janiszyn 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Zbigniew Janiszyn 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Podstawy teoretyczne procesów jednostkowych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym – mechanizm i matematyczny 
ich opis. Budowa, opis działania, źródła informacji, obliczenia i zasady doboru urządzeń. Treści przedmiotu dotyczą 
urządzeń technologicznych, w których zachodzą najczęściej stosowane procesy technologiczne. 

 
Cel nauczania: 
Przekazanie Studentom wiedzy  pozwalającej na samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie doboru podstawowych 
urządzeń technologicznych do przeprowadzania procesu jednostkowego w założonych warunkach produkcyjnych i oceny 
efektywności ich pracy. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowe wiedza z następujących przedmiotów : matematyki, fizyki, chemii fizycznej, rysunku technicznego, chemii, 
chemii fizycznej. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 
W01 definiuje mechanizm procesu 

egzamin 

K_W07 

W02 identyfikuje parametry procesu K_W07 

W03 zna zasady doboru urządzeń K_W13 

W04 objaśnia sposób działania K_W13 

W05 
wybiera źródła informacji dotyczące danych 
technicznych urządzeń 

K_W13 

Umiejętności 
U01 ustala warunki przebiegu procesu 

kolokwium 

K_U03; K_U04 

U02 wykonuje obliczenia bilansowe procesu K_U01 

U03 dobiera urządzenia K_U03; K_U06 

U04 
korzysta z aktualnie dostępnych źródeł informacji 
(katalogi urządzeń) 

K_U22 

Kompetencje społeczne 
K01 proponuje urządzenia bezpieczne i egzamin K_K07; K_K08; 



energooszczędne K_K10 

 
 
Treści programowe: 
Wykład: 
1. Zasady bilansowania procesów. Bilans masowy. Bilans energetyczny. 
2. Teoria rozdrabniania. Urządzenia rozdrabniające. 
3. Mechanizm przesiewania i sortowania. Urządzenia do przesiewania i sortowania. 
4. Teoria wirowania. Wirówki. 
5. Teoria filtracji. Rodzaje filtrów. Zasady doboru. 
6. Teoria mieszania. Mieszalniki. 
7. Podstawy teoretyczne wymiany ciepła. Wymienniki ciepła. Zasady doboru. 
8. Zatężanie. Wyparki. Bilans cieplny i masowy. 
9. Podstawy teoretyczne zamrażania. Urządzenia do zamrażania. 
10. Teoria suszenia. Suszarki. 
11. Podstawy teoretyczne ekstrakcji. Ekstraktory. 
12. Teoria destylacji. Aparaty destylacyjne. 
13. Podstawy teoretyczne rektyfikacji. Kolumny rektyfikacyjne. 
14. Podstawy teoretyczne krystalizacji. Krystalizatory. 
15. Podstawy teoretyczne procesów membranowych. Moduły membranowe. 

Ćwiczenia : 
1. Jednostki wy branych wielkości – przeliczanie jednostek. 
2. Wyznaczanie stopnia rozdrabniania. 
3. Wyznaczanie stopnia rozdziału w procesie przesiewania. 
4. Wyznaczanie stopnia rozdziału w procesie wirowania. 
5. Wyznaczanie stałych filtracji. 
6. Określenie stopnia wymieszania i mocy mieszania. 
7. Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła w wymienniku przeponowym. 
8. Wyznaczanie stopnia odparowania w wyparce. 
9. Wyznaczanie czasu zamrażania. 
10. Wyznaczanie czasu suszenia. 
11. Wyznaczanie stopnia ekstrakcji. 
12. Wyznaczanie stopnia rozdziału aparatu destylacyjnego. 
13. Wyznaczanie liczby półek teoretycznych kolumny. 
14. Wyznaczanie krzywej krystalizacji. 
15. Kolokwium zaliczeniowe. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 Wykład problemowy.  
 Metody poszukujące: 

 Ćwiczenia obliczeniowe. 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Egzamin pisemny.  Sprawozdania z ćwiczeń.  

 
Sposób zaliczenia: 
Pozytywne zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń. Pozytywne zdanie egzaminu pisemnego. 
 

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 24 1,0 

Konsultacje 30 1,2 28 1,1 

Godziny kontaktowe 90 3,6 64 2,6 

Przygotowanie do zajęć 15 0,6 30 1,2 



Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 15 0,6 30 1,2 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 39 1,3 62 2,5 

ECTS łącznie - 4,9 - 5,0 

Procent pracy własnej 26,2 49,2 

 
Literatura: 
1. Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. Praca zbiorowa pod red. Piotra P. Lewickiego, Warszawa. 

WNT, 2005. 
2. Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego. Cz. 1 Ćwiczenia laboratoryjne. Praca zbiorowa pod red. Piotra P. 

Lewickiego i Doroty Witrowej-Rajchert. Warszawa . Wyd. SGGW, 2002. 
3. Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego. Cz. 2 Ćwiczenia obliczeniowe. Praca zbiorowa pod red. Piotra P. 

Lewickiego i Doroty Witrowej-Rajchert. Warszawa . Wyd. SGGW, 2002. 
4. Kramkowski Ryszaed : Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego. Wyd. 2. Wyd. AR Wrocław 1997. 
 

Uwagi: 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Specjalność : Technologia i Zarządzanie w Przemyśle Spożywczym  
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: Projektowanie technologiczne 
Kod 

przedmiotu: PS.T- 4 

Rok IV 

Liczba 

Forma zajęć 
Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - 15 - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 - - 15 - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Zbigniew Janiszyn 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Zbigniew Janiszyn 

 
 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot obejmuje wykład i ćwiczenia projektowe. W ramach wykładu omówione będą zagadnienia związane z procesem 
inwestycyjnym dotyczącym jednostek produkcyjnych w aspekcie opracowania dokumentacji projektowej o charakterze 
projektu technologicznego. Ćwiczenia mają charakter zajęć projektowych polegających na wykonaniu projektu 
technologicznego wybranej jednostki  produkcyjnej (małego zakładu, oddziału, linii produkcyjnej związanej z produkcją 
żywności). 
 

Cel nauczania: 
Przekazanie Studentom wiedzy pozwalającej na samodzielne wykonanie projektu technologicznego dotyczącego małej 
jednostki produkcyjnej przemysłu spożywczego. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza z zakresu technologii ogólnej, inżynierii procesowej, maszynoznawstwa, rysunku technicznego. 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna przebieg procesu inwestycyjnego, organizację i 
zasady opracowania dokumentacji projektowej 

egzamin 

K_W07; K_W13; 
K_W24 

W02 
rozumie zagadnienia będące przedmiotem 
opracowania projektu 

K_W07; K_W13 

Umiejętności 

U01 

samodzielnie wykonuje część technologiczną 
dokumentacji projektowej dotyczącej małej 
jednostki produkcyjnej (oddział, linia produkcyjna) 
związanej z przemysłem spożywczym 

projekt 
K_U04; K_U08; 
K_U12; K_U22 

U02 
Rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie na 
podstawie doświadczenia nabytego w 
przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego 

egzamin K_U26 

Kompetencje społeczne 

K01 
samodzielnie ocenia, pod względem 
merytorycznym, rozwiązanie i organizację jednostki 
produkcyjnej związanej z przemysłem spożywczym 

egzamin 
K_K05; K_K06; 
K_K07; K_K08; 
K_K10; K_K11 



K02 
proponuje zmiany pozwalające na poprawę 
efektywności jej działania 

K_K05; K_K06; 
K_K07; K_K10; 

K_K11 

 
 
 
Treści programowe: 
Wykład : 
1. Proces inwestycyjny – fazy i etapy, organizacja. Dokumentacja projektowa. 
2. Opracowanie procesu technologicznego. Wybór metody produkcji. 
3. Bilans masowy procesu. Zasady bilansowania. Sposoby prezentacji. 
4. Zasady doboru urządzeń. Rodzaje urządzeń. Karty katalogowe urządzeń. 
5. Wydajność urządzeń – sposób obliczania. Dobór liczby urządzeń. 
6. Harmonogram pracy urządzeń. Zapasy międzyoperacyjne. 
7. Przestrzenne rozmieszczenie procesu produkcyjnego-zasady. Plan rozmieszczenia. 
8. Projektowanie magazynów. Rodzaje magazynów. Wyposażenie magazynów. 
9. Obliczanie magazynów. Plan zagospodarowania magazynu. 
10. Transport wewnętrzny – podstawowe pojęcia. 
11. Dobór środków transportowych. 
12. Kontrola procesu produkcyjnego. 
13. Zasady bilansowania czynników energetycznych. 
14. Podstawowe wymagania w zakresie b.h.p., p.poż., hig.-sanit. 
15. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne charakteryzujące jednostkę produkcyjną. 

Ćwiczenia : 
1. Opracowanie schematu blokowego procesu technologicznego. 
2. Wykonanie jednostkowego bilansu masowego  procesu. 
3. Opracowanie schematu blokowego-aparaturowego procesu. Wykonanie bilansu masowego dla założonej zdolności 

produkcyjnej. 
4. Dobór podstawowych urządzeń technologicznych. 
5. Dobór podstawowych urządzeń technologicznych. 
6. Opracowanie harmonogramu pracy urządzeń. 
7. Opracowanie planu rozmieszczenia urządzeń podstawowych. 
8. Obliczanie powierzchni magazynów. 
9. Opracowanie przestrzennego planu zagospodarowania magazynu. 
10. Opracowanie planu generalnego tras transportowych. Obliczenie obciążeń tras. 
11. Dobór środków transportowych. 
12. Opracowanie planu przestrzennego rozmieszczenia procesu produkcyjnego. 
13. Opracowanie schematu technologicznego-aparaturowego. 
14. Obliczenie wskaźników techniczno-ekonomicznych. 
15. Obrona projektu. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 Wykład problemowy.  
 Metody poszukujące: 

 Ćwiczenia obliczeniowe. 
 

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

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

 sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych i projektowych 

 testy wielokrotnego wyboru 
Na każdych ćwiczeniach sprawdzenie opracowań omówionych zagadnień wchodzących w zakres projektu. Ćwiczenia 
kończą się ustną obroną wykonanego projektu (oddanego w formie zwartego opracowania zawierającego część opisową, 
obliczeniową i zbiór rysunków). Przedmiot kończy się egzaminem ustnym. 
 

Sposób zaliczenia: 
Ustna obrona projektu. Pozytywnie zdany egzamin ustny. 



 
 
 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 27 1,1 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 15 0,6 

Konsultacje 8 0,3 8 0,3 

Godziny kontaktowe 38 1,5 35 1,4 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 4 0,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 8 0,3 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 14 0,6 14 0,6 

ECTS łącznie - 2,1 - 2,0 

Procent pracy własnej 26,9 28,6 

 

Literatura: 
1. Zarys projektowania zakładów przemysłu spożywczego. Praca zbiorowa pod red. Mieczysława Dłużewskiego. 

Warszawa, WNT 1987. 
2. Józef Szarawara, Jerzy Piotrowski : Podstawy teoretyczne technologii chemicznej. Warszawa, WNT 2010. 
3. Bogdan Rączkowski : BHP w praktyce. Wyd. 12. Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr 2009. 
4. Władysław Korzeniowski : Podstawy prawne procesu inwestycyjno-budowlanego. Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze 

2000. 
 

Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Specjalność: Technologia i Zarządzanie w Przemyśle Spożywczym  
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Operacje jednostkowe 
Kod 

 przedmiotu: PS.T- 5a 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - 15 - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 6 - - 12 - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Zbigniew Janiszyn 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Zbigniew Janiszyn 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
W ramach wykładu omówione są operacje jednostkowe wchodzące w zakres procesu produkcyjnego zakładów 
spożywczych. Omówienie dotyczy operacji technologicznych, transportowych, magazynowych i kontrolnych. Treść wykładu 
koncentruje się na mechanizmie operacji, urządzeniach, w których są one przeprowadzane, oraz zasadach ich doboru. 
Ćwiczenia poświęcone są zagadnieniom związanym z doborem urządzeń do przeprowadzania wybranych operacji w 
założonych warunkach produkcyjnych. 
 

Cel przedmiotu: 
Przekazanie Studentom wiedzy  pozwalającej na właściwy wybór urządzeń do przeprowadzania operacji jednostkowych w 
warunkach produkcyjnych. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza z zakresu następujących przedmiotów :  matematyki, fizyki, chemii, chemii fizycznej, inżynierii 
procesowej, rysunku technicznego. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
rozumie zależność między mechanizmem 
przebiegu operacji a konstrukcją urządzenia, w 
którym ta operacja przebiega  

Kolokwium 

K_W07; K_W13 

W02 
zna podstawowe zasady postępowania przy 
podejmowaniu decyzji związanych w wyborem 
urządzeń produkcyjnych 

K_W13; K_W24 

Umiejętności 

U01 
wykonuje obliczenia i podejmuje decyzje w sprawie 
doboru urządzeń wchodzących w skład linii 
produkcyjnej o założonej wydajności 

Projekt 
K_U06; K_U08; 
K_U12; K_U21; 

K_U22 

U02 
Rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie na 
podstawie doświadczenia nabytego w 
przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego 

Kolokwium K_U26 



Kompetencje społeczne 

K01 
ocenia poziom nowoczesności i jakości linii 
produkcyjnej środków spożywczych pod względem 
merytorycznym Zaliczenie końcowe 

K_K05; K_K06; 
K_K07 

K02 
proponuje zmiany umożliwiające poprawę 
efektywności linii produkcyjnej 

K_K10; K_K11 

 
Treści programowe: 
Wykład : 
1. Proces produkcyjny jako zbiór operacji i procesów jednostkowych. 
2. Rodzaje operacji jednostkowych. 
3. Operacje związane z czyszczeniem surowca. Urządzenia czyszczące. 
4. Sortowanie. Urządzenia sortujące. Kryteria doboru. 
5. Rozdrabnianie. Urządzenia rozdrabniające. Kryteria doboru. 
6. Rozdzielanie mieszanin. Wirowanie. Wirówki. Kryteria doboru. 
7. Filtracja. Urządzenia filtrujące. Kryteria doboru. 
8. Mieszanie. Mieszalniki. Kryteria doboru. 
9. Operacje termiczne. Wymienniki ciepła. Zasady doboru. 
10. Operacje dyfuzyjne. Suszarki. Ekstraktory. Krystalizatory. Zasady doboru. 
11. Operacje transportowe. Podstawy doboru. 
12. Przetłaczanie cieczy. Pompy. Zasady doboru. 
13. Transport ciał stałych. Urządzenia transportowe. Zasady doboru. 
14. Operacje magazynowe. Sposoby składowania. Wyposażenie magazynów. 
15. Operacje kontrolne. Urządzenia dozujące. 

Ćwiczenia : 
1. Opracowanie technologicznej koncepcji wybranego procesu produkcyjnego. 
2. Wykonanie bilansu masowego procesu. 
3. Dobór urządzeń do operacji związanych z czyszczeniem surowca. 
4. Dobór urządzeń do operacji sortujących. 
5. Dobór urządzeń rozdrabniających. 
6. Dobór urządzeń wirujących. 
7. Dobór filtra. 
8. Dobór urządzeń mieszających. 
9. Dobór wymienników ciepła. 
10. Dobór suszarki. 
11. Obliczanie obciążeń tras transportowych. 
12. Dobór pomp. 
13. Dobór przenośników. 
14. Obliczanie powierzchni magazynów. Dobór wyposażenia magazynów. 
15. Dobór urządzeń dozujących. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 Wykład problemowy z prezentacją.  
 Metody poszukujące: 

 Ćwiczenia obliczeniowe z wykorzystaniem kart katalogowych urządzeń.  
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Każde ćwiczenia kończą się sprawdzeniem prawidłowości obliczeń i podjętych decyzji – w sprawie doboru urządzeń. 
 

Sposób zaliczenia: 
Na podstawie ogólnej oceny z aktywności na ćwiczeniach oraz pozytywnej oceny z kolokwium końcowego i projektu. 
 

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 12 0,5 



Konsultacje 8 0,3 10 0,4 

Godziny kontaktowe 38 1,5 28 1,1 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 12 0,5 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 10 0,4 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 14 0,6 22 0,9 

ECTS łącznie - 2,1 - 2,0 

Procent pracy własnej 26,9 44,0 

 
Literatura: 
Podstawowa:  
1. Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. Praca zbiorowa pod red. Piotra P. Lewickiego, Warszawa. 

WNT, 2005. 

Uzupełniająca: 
1. Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego. Cz. 2 Ćwiczenia obliczeniowe. Praca zbiorowa pod red. Piotra P. 

Lewickiego i Doroty Witrowej-Rajchert. Warszawa . Wyd. SGGW, 2002. 
2. Kramkowski R. : Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego. Wrocław. Wyd. AR we Wrocławiu, 1997. 
 

Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Specjalność : Technologia i Zarządzanie w Przemyśle Spożywczym  
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Projekt procesowy 
Kod 

 przedmiotu: PS.T –5b 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - 15  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 6 - - 12  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Zbigniew Janiszyn 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Zbigniew Janiszyn 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
W ramach przedmiotu omówione są zagadnienia stanowiące treść projektu procesowego opracowywanego przez inżyniera 
technologa w ramach prac projektowych dotyczących linii produkcyjnej w zakresie przemysłu spożywczego. W 
szczególności zagadnienia dotyczą tylko procesów technologicznych – stanowiących podstawę procesu produkcyjnego. 
Ćwiczenia mają charakter projektowy polegający na wykonaniu uproszczonego projektu procesowego dotyczącego 
wybranego produktu. 
 

Cel nauczania: 
Przekazanie Studentom wiedzy pozwalającej na samodzielne wykonanie prostego projektu procesowego dotyczącego 
wybranych produktów. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza z zakresu technologii ogólnej, inżynierii procesowej, maszynoznawstwa, rysunku technicznego. 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna przebieg procesu inwestycyjnego, organizację i 
zasady opracowania dokumentacji projektowej 

projekt 

K_W07; K_W13; 
K_W24 

W02 
rozumie zagadnienia będące przedmiotem 
opracowania projektu 

K_W07; K_W13 

Umiejętności 

U01 
samodzielnie wykonuje projekt procesowy 
wybranego produktu 

projekt 
K_U04; K_U08; 
K_U12; K_U22 

U02 
Rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie na 
podstawie doświadczenia nabytego w 
przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego 

projekt K_U26 

Kompetencje społeczne 

K01 
samodzielnie ocenia, pod względem 
merytorycznym, rozwiązanie i organizację jednostki 
produkcyjnej związanej z przemysłem spożywczym 

obrona projektu 
K_K05; K_K06; 
K_K07; K_K08; 
K_K10; K_K11 



K02 
proponuje zmiany pozwalające na poprawę 
efektywności jej działania 

K_K05; K_K06; 
K_K07; K_K10; 

K_K11 

 
 
 
 
Treści programowe: 
Wykład : 
16. Program produkcji i zdolność produkcyjna. 
17. Podstawowe zasady technologiczne. 
18. Koncepcja technologiczna metody produkcji. 
19. Bilans masowy procesu. 
20. Bilans cieplny procesu. 
21. Sposoby prezentacji procesu – schematy blokowe i aparaturowe. 
22. Opis podstawowych procesów i operacji technologicznych. 
23. Podstawowe urządzenia technologiczne. 
24. Zasady doboru podstawowych urządzeń technologicznych. 
25. Wstępna koncepcja instalacji produkcyjnej. 
26. Wytyczne punktów kontroli parametrów procesowych. 
27. Wytyczne kontroli analitycznej – surowców, półproduktów i produktów. 
28. Wskaźniki zużycia : surowców, materiałów, czynników energetycznych. 
29. Koncepcja przestrzennego rozmieszczenia podstawowych urządzeń technologicznych. 
30. Charakterystyka instalacji produkcyjnej. 

Ćwiczenia : 
16. Opracowanie zdolności produkcyjnej. 
17. Układanie programu produkcji. 
18. Opracowanie technologicznej koncepcji procesu produkcji. 
19. Sporządzenie bilansu masowego procesu. 
20. Sporządzenie bilansu cieplnego procesu. 
21. Opracowanie schematu blokowego procesu. 
22. Opracowanie schematu aparaturowego instalacji produkcyjnej. 
23. Dobór podstawowych urządzeń technologicznych. 
24. Dobór podstawowych urządzeń technologicznych. 
25. Opracowanie schematu aparaturowego. 
26. Określenie rodzaju i miejsc kontroli parametrów procesowych. 
27. Wyznaczenie punktów kontroli analitycznej. 
28. Obliczanie wskaźników technologicznych. 
29. Opracowanie planu rozmieszczenia podstawowych urządzeń technologicznych. 
30. Obrona projektu. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 Wykład problemowy.  
 Metody poszukujące: 

 Ćwiczenia projektowe. 
 

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

 zaliczenie z oceną 

 sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 

 prezentacja opracowanych na bieżąco zagadnień 
Na każdych ćwiczeniach sprawdzenie opracowań omówionych zagadnień wchodzących w zakres projektu. Ćwiczenia 
kończą się ustną obroną wykonanego projektu (oddanego w formie zwartego opracowania zawierającego część opisową, 
obliczeniową i zbiór rysunków). 
 

Sposób zaliczenia: 
Ustna obrona projektu.  

 



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 12 0,5 

Konsultacje 8 0,3 10 0,4 

Godziny kontaktowe 38 1,5 28 1,1 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 12 0,5 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 10 0,4 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 14 0,6 22 0,9 

ECTS łącznie - 2,1 - 2,0 

Procent pracy własnej 26,9 44,0 

 
 

Literatura: 
5. Józef Szarawara, Jerzy Piotrowski : Podstawy teoretyczne technologii chemicznej. Warszawa, WNT 2010. 
6. Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. Praca zbiorowa pod red. Piotra P. Lewickiego. Wyd. 4. 

Warszawa, WNT 2005. 
 

Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Specjalność: Technologia i Zarządzanie w Przemyśle Spożywczym 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Podstawy żywienia człowieka 
Kod 

 przedmiotu: PS.T - 6 

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 12 - 24 -  - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Anna Gawrońska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Anna Gawrońska 

 
 
Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami z żywienia człowieka. Poznanie różnych aspektów związanych z żywieniem 
człowieka. 
 

Cel przedmiotu: 
Białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy i składniki mineralne  - podział, rola w żywieniu, trawienie, wchłanianie, funkcje w 
organizmie, wartość odżywcza, źródła. Przedstawienie bilansu energetycznego ustroju. Normy i zalecenia żywieniowe. 
Znakowanie żywności. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie żywienia człowieka i dietetyki. 

 
Efekty kształcenia: 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia 
efektu kształcenia 

Odniesienie  
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Zna znaczenie podstawowych składników odżywczych dla 
organizmu człowieka                                          

Kolokwium, 
egzamin 

K_W07; K_W14 

2 Zna zasady racjonalnego odżywiania się                                                                                 K_W15 

3 Zna  konsekwencje zdrowotne popełnianych błędów żywieniowych K_W15 

4 Zna normy i zalecenia żywieniowe dla osób zdrowych K_W15; K_W22 

Umiejętności 
1 Umie ocenić błędy żywieniowe różnych grup populacyjnych Sprawozdanie K_U05; K_U10 

2 
Potrafi obliczać wartość odżywczą i energetyczną różnych 
produktów spożywczych   

Wejściówka 

K_U10; K_U24 

3 
Potrafi obliczać wartość odżywczą i energetyczną całodziennych 
racji pokarmowych             

K_U10; K_U24 

Kompetencje społeczne 

1 
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych                         

Sprawozdania z 
K_K04; K_K05; 

K_K06 



2 
Ma świadomość z odpowiedzialności wykonywania zawodu 
związanego z zagadnieniami żywienia człowieka        

wykonanych 

ćwiczeń K_K07; K_K08 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Rola żywienia w życiu człowieka. Rys historyczny 
2. Białka – podział i charakterystyka wybranych grup białek spożywczych, rola białek w  
3. zachowaniu równowagi metabolicznej ustroju, ocena wartości odżywczej, źródła, zapotrzebowanie człowieka, 

przyczyny i skutki niedoborów 
4. Tłuszcze – podział i charakterystyka, rola w żywieniu człowieka, źródła, zapotrzebowanie, wpływ tłuszczów i 

cholesterolu na powstawanie zaburzeń metabolicznych ustroju 
5. Węglowodany – podział i charakterystyka, trawienie, rola w ustroju, źródła, indeks glikemiczny, zapotrzebowanie; 

błonnik - podział, działanie, zapotrzebowanie 
6. Makroskładniki pożywienia – podział i charakterystyka, biodostępność, interakcje, rola w zachowaniu homeostazy 

ustrojowej, zapotrzebowanie, skutki i przyczyny niedoborów oraz nadmiarów  
7. Mikroskładniki pożywienia – podział i charakterystyka, biodostępność, interakcje, rola w zachowaniu homeostazy 

ustrojowej, zapotrzebowanie, skutki i przyczyny niedoborów oraz nadmiarów 
8. Witaminy rozpuszczalne w wodzie – podział i charakterystyka witamin, źródła, zapotrzebowanie, przyczyny i skutki 

niedoborów oraz nadmiarów 
9. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – podział i charakterystyka witamin, źródła, zapotrzebowanie, przyczyny i skutki 

niedoborów oraz nadmiarów 
10. Charakterystyka żywieniowa grup produktów spożywczych – produkty roślinne 
11. Charakterystyka żywieniowa grup produktów spożywczych – produkty zwierzęce 
12. Zasady żywienia człowieka zdrowego – normy żywienia i wyżywienia dla różnych grup ludności, ogólne zasady 

racjonalnego układania jadłospisów i obliczenia ich wartości odżywczej.  
13. Zasady żywienia człowieka zdrowego - żywienie ludzi starszych, dzieci, kobiet w ciąży, aktualne zalecenia żywieniowe 
14. Suplementy diety 
15. Tradycje żywieniowe Polski i świata. Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania 
16. Higiena i bezpieczeństwo żywności, jej przechowywanie. Zatrucia pokarmowe 

Ćwiczenia: 
1. Podstawy nauki o żywieniu człowieka – metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia. Zastosowanie programów 

komputerowych do oceny sposobu żywienia. Normy żywienia. 
2. Podstawy nauki o żywieniu człowieka - znakowanie żywności. Informacja żywieniowa 
3. Podstawy fizjologii żywienia. Ocena własnych wydatków energetycznych. 
4. Oznaczanie wartości energetycznej wybranych produktów spożywczych metodą Atwatera i Rozentala.  
5. Ocena wartości odżywczej białek. Efekt uzupełniania się białek.  
6. Tłuszcze i węglowodany w żywieniu człowieka.  
7. Węglowodany w żywieniu człowieka. Działanie enzymów trawiennych na przykładzie amylazy ślinowej.  
8. Rola składników mineralnych Ocena spożycia soli w aspekcie zdrowotnym. 
9. Rola witamin w organizmie. Oznaczanie zawartości witaminy C w produktach poddanych różnym metodom obróbki 

kulinarnej.  
10. Podsumowanie ćwiczeń – dyskusja wybranych zagadnień; Zaliczenie ćwiczeń  
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykłady informacyjne 

 wykłady problemowe 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczenia praktyczne 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 egzamin część pisemna 

 3 kolokwia w trakcie semestru 

 sprawozdania z wykonanych ćwiczeń 
 

Sposób zaliczenia: 
Egzamin (warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń) 
 



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 24 1,0 

Konsultacje 15 06 20 0,8 

Godziny kontaktowe 75 3,0 56 2,2 

Przygotowanie do zajęć 25 1,0 35 1,4 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 22 0,9 30 1,2 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 49 2,0 67 2,7 

ECTS łącznie - 5,0 - 4,9 

Procent pracy własnej 39,5 54,5 

 
Literatura: 
Literatura podstawowa: 
1. Gawęcki J., Hryniewiecki L (red.).  Żywienie człowieka. Podstawy nauki i żywieniu. PWN, Warszawa. 2010 . 
2. Hasik J., Gawęcki J. (red.).  Żywienie człowieka zdrowego i chorego. PWN, Warszawa, 2010. 
3. Bułhak-Jachymczyk B., Jarosz M. Normy żywienia człowieka Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. 

PZWL, Warszawa, 2008. 

Literatura uzupełniająca: 
1. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, H. Ciborowska, A. Rudnicka, PZWL 2000 
2. Białka w żywności i żywieniu;  Prawda o tłuszczach;  Współczesna wiedza o węglowodanach; pod red. Jana 

Gawęckiego, Wydawnictwo AR Poznań, Instytut Danone Fundacja Promocji Zdrowego Żywienia 1996-1998 
3. Żywienie człowieka – ćwiczenia, J. Gawęcki, J. Jeszka, PWN 1995. 
4. Podstawy nauki o żywieniu człowieka – red. J. Biernat, WUP, 2009. 
5. Wybrane pozycje źródłowe z bieżącego piśmiennictwa polskiego i zagranicznego (wskazane przez wykładowcę) 
 

Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Specjalność: Technologia i Zarządzanie w Przemyśle Spożywczym  
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: Dietetyka 
Kod 

 przedmiotu: PS.T-7a 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 9 - 6 -  - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 6 - 6 -  - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Anna Gawrońska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Anna Gawrońska 

 
 
Skrócony opis przedmiotu: 
Student poznaje podstawowe diety i zasady żywienia osób chorych. 

 
Cel przedmiotu: 
Cele kształcenia: Zapoznanie się z dietami i zasadami żywienia innego niż racjonalne. Zapoznanie się z praktycznymi 
zasadami układania różnych rodzajów diet. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie żywienia człowieka i dietetyki. 

 
Efekty kształcenia: 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

Odniesienie  
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Charakteryzuje podstawowe pojęcia związane z 
zagadnieniami dietetyki, definiuje podstawowy podział diet 
leczniczych. 

Kolokwium 

K_W06; K_W15 

2 Opisuje i rozróżnia  poszczególne diety                                                         K_W06 

3 Identyfikuje czynni ryzyka różnych schorzeń                                       
K_W14; K_W15; 

K_W22 

4 
Rozpoznaje zagrożenia związane z nieracjonalnym 
żywieniem         

K_W14; K_W15; 
K_W22 

Umiejętności 
1 Oblicza diety                                                                

Sprawozdanie 

K_U10 

2 Interpretuje wyniki stosowania diety                      K_U10 

3 Dobiera poszczególne diety do konkretnego schorzenia  K_U10; K_U19 

4 Planuje dietę do konkretnego schorzenia                                   K_U05; K_U10 

5 Koordynuje stosowanie diety K_U10 



Kompetencje społeczne 

1 

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych,  postępuje zgodnie z 
zasadami etyki w zawodzie dietetyka lub doradcy 
żywieniowego Pisemne sprawozdanie 

badawcze 

K_K02; K_K03; 
K_K04; K_K05; 
K_K06; K_K08 

2 
Ma świadomość odpowiedzialności za drugiego człowieka, 
umie postrzegać relację z potencjalnym pacjentem                                                                                                         

K_K03; K_K07 

3 
Ma świadomość z odpowiedzialności wykonywania zawodu 
związanego z zagadnieniami żywienia człowieka 

K_K03 

Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Podział diet 
2. Zalecenia dietetyczne w profilaktyce i leczeniu osteoporozy 
3. Zalecenia dietetyczne w leczeniu alergii pokarmowych 
4. Zalecenia dietetyczne w różnych stadiach choroby nowotworowej 
5. Zalecenia dietetyczne w chorobach jamy ustnej, przełyku i żołądka 
6. Dieta niskoenergetyczna zalecana w leczeniu otyłości  
7. Zasady diety w chorobach układu krążenia 
8. Dieta zalecana w leczeniu cukrzycy 
9. Zalecenia dietetyczne w leczeniu i profilaktyce nadciśnienia 
10. Zalecenia dietetyczne w chorobach jelita cienkiego i grubego  
11. Zalecenia dietetyczne w chorobach wątroby  
12. Zalecenia dietetyczne w chorobach trzustki  
13. Zalecenia dietetyczne w chorobach nerek 
14. Żywienie w chorobach jamy ustnej, przełyku i żołądka (nieżyt żołądka, choroba wrzodowa) 
15. Egzamin  

Ćwiczenia: 
1. Ćwiczenia organizacyjne. Przygotowanie odczynników i sprzętu, zapoznanie się z programem ćwiczeń. Zastosowanie 

programów komputerowych  
2. Opracowanie diet opartych na zasadach racjonalnego żywienia. Zaplanowanie jadłospisów i przygotowanie 

przykładowych potraw. 
3. Opracowanie diet opartych na zasadach diety łatwostrawnej.  Zaplanowanie jadłospisów i przygotowanie 

przykładowych potraw. 
4. Opracowanie diet opartych na zasadach diety redukcyjnej.  Zaplanowanie jadłospisów i przygotowanie przykładowych 

potraw. 
5. Opracowanie diet opartych na zasadach diety wysokoenergetycznej. Zaplanowanie jadłospisów i przygotowanie 

przykładowych potraw. 
6. Opracowanie diet opartych na zasadach diety w cukrzycy. Zaplanowanie jadłospisów i przygotowanie przykładowych 

potraw. 
7. Opracowanie diet opartych na zasadach diety o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych. Zaplanowanie 

jadłospisów i przygotowanie przykładowych potraw. 
8. Opracowanie diet opartych na zasadach diety niso- i wysokobiałkowej. Zaplanowanie jadłospisów i przygotowanie 

przykładowych potraw. 
9. Opracowanie diet opartych na zasadach diety bezglutenowej. Zaplanowanie jadłospisów i przygotowanie 

przykładowych potraw. 
10. Podsumowanie ćwiczeń – dyskusja wybranych zagadnień; Zaliczenie ćwiczeń.  
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykłady informacyjne z wykorzystaniem technik informacyjnych 

 wykłady problemowe 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczenia praktyczne - obliczeniowe 
 

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

 sprawozdania z wykonanych ćwiczeń 

 obecność na wykładach 



 

Sposób zaliczenia: 
Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych stopni z kolokwium cząstkowych o obecności na wykładach. 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 12 0,5 

Zajęcia praktyczne 6 0,2 6 0,2 

Konsultacje 6 02 6 0,2 

Godziny kontaktowe 21 0,8 18 0,7 

Przygotowanie do zajęć 4 0,2 6 0,2 

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

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 8 0,3 12 0,5 

ECTS łącznie - 1,2 - 1,2 

Procent pracy własnej 27,6 40,0 

 
Literatura: 
Literatura podstawowa: 
1. Dietetyka, J. Hasik PZWL 1999 
2. Dietetyka. śywienie zdrowego i chorego człowieka, H. Ciborowska, A. Rudnicka, PZWL 2000 
3. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, pod red. J. Gawęckiego PWN 2000  
4. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, H. Ciborowska, A. Rudnicka, PZWL 2000 
5. Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, J.Gawęcki, T. Mossor - Pietraszewska PWN 2004 
6. Normy żywienia człowieka Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Bułhak-Jachymczyk B., Jarosz M. 2008, 

PZWL, Warszawa. 
7. 51 zaleceń dietetycznych w wybranych stanach chorobowych. L. Chevallier, red. D. Gajewska, 2010. Elsevier Urban & 

Partner, Wrocław. 

Literatura uzupełniająca: 
1. Białka w żywności i żywieniu;  Prawda o tłuszczach;  Współczesna wiedza o węglowodanach; pod red. Jana 

Gawęckiego, Wydawnictwo AR Poznań, Instytut Danone Fundacja Promocji Zdrowego Żywienia 1996-1998  
2. Żywienie człowieka – ćwiczenia, J. Gawęcki, J. Jeszka, PWN 1995 
3. Wybrane pozycje źródłowe z bieżącego piśmiennictwa polskiego i zagranicznego (wskazane przez wykładowcę) 
 

Uwagi: 
Ćwiczenia łączone po 2x1,5 h 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

 

 

 

 

 

 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

 
Kierunek studiów: Technologia Żywności i  Żywienie Człowieka 
Specjalność: Technologia i Zarządzanie w Przemyśle Spożywczym  
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  
 

 

Nazwa przedmiotu: Żywienie zbiorowe 
Kod 

 przedmiotu: PS.T-7b 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 9 - 6 -  - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 6 - 6 -  - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Anna Gawrońska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Anna Gawrońska 

 

 

Cel przedmiotu: 
Cele kształcenia: Zapoznanie się z praktycznymi zasadami żywienia w zakładach żywienia zbiorowego. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie żywienia człowieka i dietetyki. 

 
Efekty kształcenia: 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia 
efektu kształcenia 

Odniesienie  
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Zna znaczenie podstawowych składników odżywczych dla 
organizmu człowieka                                          

Kolokwium 

K_W06; K_W15 

2 Zna podstawowy podział diet K_W06 

3 
Rozumie podstawowe pojęcia związane z zagadnieniami żywienia 
zbiorowego 

K_W14; K_W15 

5 
Umie opracować schemat żywienia w zakładach żywienia 
zbiorowego 

K_W14; K_W15 

Umiejętności 
1 Umie układać różne racje pokarmowe Sprawozdanie K_U10 

2 
Potrafi obliczać wartość odżywczą i energetyczną różnych 
produktów spożywczych   

Wejściówka 

K_U05; K_U10 

3 
Potrafi obliczać wartość odżywczą i energetyczną całodziennych 
racji pokarmowych             

K_U05; K_U10 

4 
Zna systemy zapewniania jakości w zakładach żywienia 
zbiorowego 

K_U10; K_U19 

Kompetencje społeczne 

1 
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych                         

Sprawozdania z 
wykonanych 

ćwiczeń 

K_K02; K_K03; 
K_K04; K_K05; 
K_K06; K_K08 

2 
Ma świadomość z odpowiedzialności wykonywania zawodu 
związanego z zagadnieniami żywienia człowieka        

K_K03; K_K07 

3 
Wykazuje odpowiedzialność za higienę i bezpieczeństwo pracy 
oraz produkcji 

K_K03 



 

Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Rynek usług gastronomicznych w Polsce i na świecie. Społeczne konsekwencje tradycji i nawyków żywieniowych 
2. Ocena towaroznawcza transport i przechowywanie surowców zakładach żywienia zbiorowego 
3. Nowoczesne wyposażenie zakładów żywienia zbiorowego, urządzenia i narzędzia w zakładzie gastronomicznym. 
4. Zasady planowania jadłospisów jednodniowych, okresowych 
5. Przebieg procesu planowania żywienia – etapy planowania żywienia zbiorowego w szpitalu. 
6. Planowanie i realizacja żywienia w przedszkolach i szkołach 
7. Planowanie i realizacja żywienia w jednostkach wojskowych i zakładach penitencjarnych 
8. Żywienie w zakładach typu otwartego - punkty gastronomiczne i bary 
9. Żywienie w zakładach gastronomicznych typu otwartego – restauracje 
10. Systemy zapewnienia jakości w zakładach gastronomicznych 
11. Obsługa konsumenta w różnych typach zakładów gastronomicznych 
12. Dokumentacja żywieniowa 
13. Egzamin  

Ćwiczenia: 
1. Ocena towaroznawcza produktów roślinnych 
2. Ocena towaroznawcza produktów zwierzęcych 
3. Zasady planowania jadłospisów jednodniowych  
4. Zasady planowania jadłospisów okresowych 
5. Kolokwium cząstkowe 
6. Przebieg procesu planowania żywienia – etapy planowania żywienia zbiorowego w szpitalu. 
7. Planowanie i realizacja żywienia w przedszkolach i szkołach 
8. Panowanie różnych jadłospisów i przygotowanie przykładowych potraw. 
9. Kolokwium cząstkowe  
10. Podsumowanie ćwiczeń – dyskusja wybranych zagadnień; Zaliczenie ćwiczeń.  
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykłady informacyjne 

 wykłady problemowe 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczenia praktyczne 
 

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

 sprawozdania z wykonanych ćwiczeń 

 obecność na wykładach 
 

Sposób zaliczenia: 
Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych stopni z kolokwium cząstkowych o obecności na wykładach. 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 12 0,5 

Zajęcia praktyczne 6 0,2 6 0,2 

Konsultacje 6 0,2 6 0,2 

Godziny kontaktowe 21 0,8 18 0,7 

Przygotowanie do zajęć 4 0,2 6 0,2 

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

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 8 0,3 12 0,5 

ECTS łącznie - 1,2 - 1,2 



Procent pracy własnej 27,6 40,0 

 

Literatura: 
Literatura podstawowa: 
1. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, H. Ciborowska, A. Rudnicka, PZWL 2000 
2. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, pod red. J. Gawęckiego PWN 2000  
3. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, H. Ciborowska, A. Rudnicka, PZWL 2000 
4. Normy żywienia człowieka Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Bułhak-Jachymczyk B., Jarosz M. 2008, 

PZWL, Warszawa. 
5. Podstawy technologii gastronomicznej,  S. Zalewski, WNT Warszawa 1997 
6. Technologia gastronomiczna, U. Arens-Azevado i współautorzy, REA, Warszawa 1998,1999 cz.1-3 Science of cooking, 

P. Barham, Springer-Verlag Berlin 2001 

Literatura uzupełniająca: 
1. Wybrane pozycje źródłowe z bieżącego piśmiennictwa polskiego i zagranicznego (wskazane przez wykładowcę) 

 
Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
specjalność: Technologia i Zarządzanie w Przemyśle Spożywczym 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Winiarstwo 
Kod 

 przedmiotu: PS.T – 8a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 6 - 6 -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Bogna Latacz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Bogna Latacz 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Biochemia procesu winifikacji, technologia produkcji różnych rodzajów i gatunków win, skład wina, analiza fizykochemiczna 
surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, klasyfikacja win, ocena organoleptyczna wina. 
 

Cel przedmiotu: 
Dostarczenie podstawowych informacji o procesach biochemicznych zachodzących przy produkcji wina. Poznanie 
teoretyczne i praktyczne technologii produkcji kilku gatunków win–surowce, operacje technologiczne, urządzenia, parametry 
procesów. Poznanie klasyfikacji win oraz wad win i sposobów zaradczych. Poznanie technik laboratoryjnych 
umożliwiających analizę fizykochemiczną surowców i produktów winiarskich. 
 

Wymagania wstępne: 

Znajomość podstaw procesów technologicznych w przemyśle spożywczym, podstaw chemii,  biochemii i mikrobiologii 

 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Opisuje procesy biochemiczne zachodzące 
podczas winifikacji 

kartkówka, kolokwium 
zaliczeniowe 

K_W01; K_W09 
 

W02 

Wymienia surowce stosowane w przemyśle 
winiarskim, a także operacje technologiczne i 
urządzenia stosowane na poszczególnych etapach 
produkcji. 

kartkówka, kolokwium 
zaliczeniowe 

K_W06; K_W07; 
K_W08; K_W10; 

K_W13 
 

W03 
Zna techniki analizy surowców i produktów 
winiarskich 

kolokwium zaliczeniowe K_W12 

W04 
˗ Klasyfikuje i charakteryzuje produkty wytworzone w 

procesach winifikacji. 
kartkówka, kolokwium 

zaliczeniowe 
K_W20 



Umiejętności 

U01 

Stosuje w praktyce techniki laboratoryjne 
pozwalające na analizę fizykochemiczną i 
organoleptyczną surowców, półproduktów i 
wyrobów gotowych pochodzących z przemysłu 
winiarskiego. 

realizacja ćwiczeń 
raport z ćwiczeń 
laboratoryjnych 

K_U01; K_U02; 
K_U03; K_U05; 

K_U19 

U02 

 
 
Przygotowuje i przeprowadza procesy winifikacji w 
małej skali. 

K_U02; K_U03; 
K_U04; K_U05; 

K_U06 

U03 

 
Analizuje zagrożenia i wskazuje krytyczne punkty 
kontrolne w procesie produkcji piwa 
 

kolokwium zaliczeniowe, 
kartkówki 

K_U07 

U04 
Przedstawia wyniki doświadczeń i analiz  
 

raport z ćwiczeń 
laboratoryjnych 

K_U19; K_U24 

U05 

Wykonuje obliczenia niezbędne do 
przeprowadzenia procesu winifikacji ( nastawy, 
kontrola kwasowości, dozowanie siarkowania, 
środków stabilizujących i klarujących) 

realizacja ćwiczeń 
raport z ćwiczeń 
laboratoryjnych, 

kartkówka 

K_U21 

Kompetencje społeczne 

K01 
Organizuje, planuje i wykonuje analizy 
laboratoryjne surowców i produktów winiarskich realizacja ćwiczeń 

raport z ćwiczeń 
laboratoryjnych, 

kolokwium zaliczeniowe 

K_K01; K_K07; 
K_K10; K_K11 

K02 

Może współuczestniczyć w procesie produkcji wina, 
mając świadomość odpowiedzialności za przebieg 
tego procesu 

K_K01; K_K02; 
K_K03 

K03 

Pracuje w zespole osób, pełniąc różne funkcje realizacja ćwiczeń 
raport z ćwiczeń 
laboratoryjnych, 

aktywność na ćwiczeniach 

K_K07; K_K10; 
K_K11 

K04 
Ma świadomość potrzeby aktualizacji wiedzy i 
potrafi szukać potrzebnych informacji 

Raport  z ćwiczeń 
laboratoryjnych, 

aktywność na ćwiczeniach 
K_K05; K_K06 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
Biochemiczne podstawy przemian zachodzących w procesie produkcji wina; Surowce, bioreagenty (drożdże winiarskie) i 
materiały pomocnicze stosowane w winiarstwie; Technologia produkcji moszczów i koncentratów; Produkcja win białych i 
czerwonych (etapy, rozwiązania techniczne i technologiczne); Procesy zachodzące podczas leżakowania wina; Wady win; 
Utylizacja odpadów przemysłu winiarskiego; Produkcja wina Rose, win alkoholizowanych, aromatyzowanych, musujących , 
miodów pitnych (specyfika procesów, surowce, metody); Klasyfikacja win.  

  Ćwiczenia laboratoryjne: 
Wykonanie oznaczeń laboratoryjnych dla moszczów owocowych, win i innych produktów winiarskich. Praktyczne 
przygotowanie wina  z owoców lub zbóż. Ćwiczenia rachunkowe - obliczanie nastawów. Ocena organoleptyczna wina. 
Wyjazd edukacyjny do lokalnej winnicy. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykład multimedialny 
 Metody poszukujące: 

 metoda laboratoryjna 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 zaliczenie pisemne w formie testu wielokrotnego wyboru. Test zawiera pytania zamknięte i krótkie pytania otwarte. 

W puli pytań są pytania podstawowe, na które student musi udzielić prawidłowych odpowiedzi, aby zaliczyć 
przedmiot. Na ocenę dostateczną student odpowiada na pytania podstawowe i uzyskuje min. 50% z całej puli 
punktów.  



 kolokwia w trakcie semestru 

 raporty na zajęciach laboratoryjnych 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 

 
Sposób zaliczenia: 
Wykłady: zaliczenie z oceną na podstawie wyników z testu. 
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie obecności, wykonania zadań praktycznych potwierdzonego raportami oraz 
zaliczenia prac kontrolnych.  
Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładów i ćwiczeń 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 12 0,5 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 6 0,2 

Konsultacje 8 0,3 6 0,2 

Godziny kontaktowe 38 1,5 18 0,7 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 15 0,6 

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

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 12 0,5 30 1,2 

ECTS łącznie - 2,0 - 1,9 

Procent pracy własnej 24,0 62,5 

 

Literatura: 
1. Wzorek W., Pogorzelski E.: Technologia winiarstwa owocowego i gronowego.  PFiOW, Wyd. Sigma-NOT 

Sp. z o.o. W-wa 1998.  
2. Vogel W.:Wino z winogron i innych owoców. Multico, Warszawa 2008  
3. Przewodnik do ćwiczeń z technologii fermentacji, Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej AR, 

Kraków 2000. 
4. Bednarski W.,Repsa A.:Biotechnologia żywności. WNT, Warszawa 2003 
5. Myśliwiec R.:Winorośl i wino. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne,2006 
6. Leśniak W.:Biotechnologia żywności -procesy fermentacji i biosyntezy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 

2002. 
 

Uwagi: 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
specjalność: Technologia i Zarządzanie w Przemyśle Spożywczym 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Browarnictwo 
Kod 

 przedmiotu: PS.T- 8b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 6 - 6 -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Bogna Latacz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Bogna Latacz 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Technologia produkcji różnych gatunków słodu i piwa - surowce, drożdże browarnicze, etapy, urządzenia, parametry 
procesów, analiza fizykochemiczna surowców i  wyrobów gotowych, klasyfikacja piw, ocena organoleptyczna piwa. 
 

Cel przedmiotu: 

Znajomość teoretyczna i praktyczna procesów produkcji słodu i piwa; Umiejętność stosowania technik laboratoryjnych, 
pozwalających na ustalenie jakości surowców i produktu końcowego w przemyśle browarniczym. 

 

Wymagania wstępne: 

Znajomość podstaw procesów technologicznych w przemyśle spożywczym, podstaw chemii,  biochemii i mikrobiologii. 

 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Opisuje procesy biochemiczne zachodzące podczas 
przygotowania piwa 

kartkówka, kolokwium 
zaliczeniowe 

K_W01; K_W09 
 

W02 

Wymienia i charakteryzuje surowce stosowane przy 
produkcji słodu i piwa, a także operacje technologiczne 
i urządzenia wykorzystywane na poszczególnych 
etapach produkcji. 

K_W06; K_W07; 
K_W08; K_W10; 
K_W12; K_W13 

W03 
Klasyfikuje i charakteryzuje asortyment przemysłu 
piwowarskiego. 

K_W20 

Umiejętności 



U01 

Stosuje w praktyce techniki laboratoryjne pozwalające 
na analizę fizykochemiczną i organoleptyczną  
surowców, półproduktów i wyrobów gotowych 
pochodzących z przemysłu browarniczego 

Realizacja doświadczeń 
raporty z ćwiczeń 
laboratoryjnych 

K_U01; K_U02; 
K_U03; K_U04; 
K_U05; K_U19 

U02 
Analizuje zagrożenia i wskazuje krytyczne punkty 
kontrolne w procesie produkcji piwa 

kolokwium zaliczeniowe, 
kartkówki 

K_U07 

U03 
Przedstawia wyniki doświadczeń i analiz Raporty z ćwiczeń 

laboratoryjnych 
K_U13; K_U24 

U04 
Przygotowuje i przeprowadza proces warzenia piwa w 
małej skali 

Realizacja doświadczeń 
raporty z ćwiczeń 
laboratoryjnych 

K_U01; K_U02; 
K_U03; K_U04; 

K_U06 

U05 

Wykonuje obliczenia niezbędne do przygotowania 
piwa i analizy parametrów surowców i produktów 
browarniczych 
 

Raporty z ćwiczeń 
laboratoryjnych 

K_U21 

Kompetencje społeczne 

K01 
Organizuje, planuje i wykonuje analizy laboratoryjne 
surowców i produktów browarniczych Realizacja doświadczeń 

raporty z ćwiczeń 
laboratoryjnych, 

kolokwium zaliczeniowe 

K_K07; K_K10 

K02 
Może współuczestniczyć w procesie produkcji piwa, 
mając świadomość odpowiedzialności za przebieg 
tego procesu 

K_K01; K_K02 

K03 

 
Pracuje w zespole osób, pełniąc tam różne fukcje 

Realizacja doświadczeń 
raporty z ćwiczeń 
laboratoryjnych, 
aktywność na 
ćwiczeniach 

K_K08; K_K11 

K04 
Ma świadomość potrzeby aktualizacji wiedzy, potrafi 
szukać potrzebnych informacji  

sprawozdania z ćwiczeń 
laboratoryjnych, 

aktywność na ćwiczenia 

K_K05; K_K06; 
K_K11 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
Podstawowe informacje o bioreagentach (morfologia i fizjologia drożdży piwowarskich, sposoby ich przechowywania i 
propagacji; metody pozyskiwania nowych szczepów, techniki unieruchamiania bioreagentów),; Surowce i materiały 
pomocnicze stosowane przy produkcji piwa; Produkcja słodu browarnego (etapy, urządzenia, rozwiązania technologiczne, 
biochemia procesu); Produkcja piwa (etapy, urządzenia); Biochemiczne przemiany zachodzące w czasie dojrzewania piwa;  
Jakość piwa i jego bukiet. Sposoby utylizacji odpadów przemysłu piwowarskiego; Klasyfikacja piwa. 

  Ćwiczenia laboratoryjne: 
Wykonanie oznaczeń laboratoryjnych dla surowców, półproduktów i produktów browarniczych. Praktyczne przygotowanie 
piwa. Ocena organoleptyczna piwa. Wyjazd edukacyjny (Browary Wielkopolskie, słodownia).  
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykład multimedialny 
 Metody poszukujące: 

 metoda laboratoryjna 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 zaliczenie pisemne w formie testu wielokrotnego wyboru. Test zawiera pytania zamknięte i krótkie pytania otwarte. 

W puli pytań są pytania podstawowe, na które student musi udzielić prawidłowych odpowiedzi, aby zaliczyć 
przedmiot. Na ocenę dostateczną student odpowiada na pytania podstawowe i uzyskuje min. 50% z całej puli 
punktów.  

 kolokwia w trakcie semestru 

 raporty na zajęciach laboratoryjnych 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 

 
 



Sposób zaliczenia: 
 Wykłady: zaliczenie z oceną na podstawie wyników z testu. 

 Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie obecności, wykonania zadań praktycznych potwierdzonego 
raportami oraz zaliczenia prac kontrolnych.  

 Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładów i ćwiczeń 
 

 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 12 0,5 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 6 0,2 

Konsultacje 8 0,3 6 0,2 

Godziny kontaktowe 38 1,5 18 0,7 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 15 0,6 

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

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 12 0,5 30 1,2 

ECTS łącznie - 2,0 - 1,9 

Procent pracy własnej 24,0 62,5 

 

Literatura: 
1. Lewis M. J. ,Young T. W.: Piwowarstwo. PWN, Warszawa 2001 
2. Kunze W.: Technologia piwa i słodu. Wydawnictwo Piwochmiel, Warszawa 1999 
3. Dylkowski W.:Browarnictwo. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993  
4. Pazera T., Rzemieniuk T.:Browarnictwo., Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998 
5. Bednarski W.,Repsa A.:Biotechnologia żywności. WNT, Warszawa 2003 
6. Leśniak W.:Biotechnologia żywności -procesy fermentacji i biosyntezy. Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej, Wrocław 2002  
7. Czasopismo: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo -Warzywny,  Ogólnopolski  miesięcznik naukowo -

techniczny, Wyd. NOT-Sigma, Warszawa. 
 

Uwagi: 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Specjalność: Technologia i Zarządzanie w Przemyśle Spożywczym  
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: 
Analiza finansowa i zarządzanie 

finansami firmy 
Kod 

przedmiotu: PS.T- 9a 

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 6 9 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Halina Bartkiewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: doc. dr inż. Izabela Wojewoda; dr inż. Halina Bartkiewicz 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z istotą i funkcjami analizy finansowej, przedstawienie sprawozdań finansowych jednostki gospodarującej 
oraz zasad ich sporządzania umożliwia operowanie podstawowymi pojęciami w zakresie finansów przedsiębiorstwa. 
Wskazanie wzorów, reguł, zasad interpretacji wskaźników finansowych w obszarach płynności, obrotowości, rentowności, 
zadłużenia doprowadza do uzyskania umiejętności analizy dokumentów finansowych, dokonywania samodzielnej analizy 
wskaźnikowej i oceny finansowej przedsiębiorstwa. Wyjaśnienie zasad przygotowywania planów finansowych krótko- i 
długookresowych umożliwia właściwe przygotowanie inwestycji i ocenę zadań inwestycyjnych jednostki. Przedstawienie 
rodzajów kapitału oraz jego kosztu pozwala na rozeznanie w zakresie zarządzania kapitałem w jednostce gospodarującej. 
 

Cel przedmiotu: 
Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej istoty, znaczenia, zasad oraz elementów analizy finansowej; praktyczne ujęcie 
analizy finansowej pozwala studentom prawidłowo oceniać funkcjonowanie przedsiębiorstwa i podejmowanie decyzji, co do 
inwestycji w firmie; nabycie umiejętności analizy dokumentów finansowych, analizy wskaźnikowej, oceny finansowej 
przedsiębiorstwa, przygotowywania planów finansowych krótko- i długoterminowych, oceny inwestycji, kosztu kapitału. 
 

Wymagania wstępne: 
Zaliczenie ekonomii, zaliczenie rachunkowości; znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
Kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
definiuje pojęcie i znaczenie zarządzania finansami 
i analizy finansowej 

test wyboru K_W03, K_W04 

W02 
definiuje, wyjaśnia i ocenia sprawozdania 
finansowe jednostki 

test wyboru, 
ćwiczenia 

problemowe 

K_W02, K_W03, 
K_W04 

W03 
zna wskaźniki finansowe w zakresie: płynności, 
obrotowości, rentowności i zadłużenia 

test wyboru 

K_W03, K_W04 

W04 definiuje kapitał i koszt kapitału K_W03 

W05 zna rodzaje kapitału obcego K_W03 

W06 
rozpoznaje sytuację finansową jednostki w ujęciu 
retrospektywnym i prospektywnym 

test wyboru, 
ćwiczenia  

problemowe 

K_W02, K_W03, 
K_W19 

Umiejętności 



U01 rozpoznaje i sporządza sprawozdania finansowe 

ćwiczenia 
problemowe, zadania 

rachunkowe 

K_U11 

U02 
oblicza i interpretuje wskaźniki finansowe w 
zakresie: płynności, obrotowości, rentowności i 
zadłużenia 

K_U11, K_U21 

U03 
ocenia sytuację finansową jednostki w ujęciu 
retrospektywnym i prospektywnym 

K_U11, K_U17 

U04 ocenia opłacalność inwestycji K_U17, K_U21 

U05 konstruuje elementy zarządzania kapitałem K_U23 

Kompetencje społeczne 

K01 

raportuje i prezentuje wyniki finansowe jednostki 
gospodarującej w ujęciu retrospektywnym i 
prospektywnym 

test wyboru, 
ćwiczenia 

problemowe, zadania 
rachunkowe 

K_K07, K_K09 

K02 
praktykuje wycenę inwestycji oraz kosztu kapitału ćwiczenia 

problemowe, zadania 
rachunkowe 

K_K09, K_K10 

 

Treści programowe: 
1. Cele i funkcje zarządzania finansami w firmie.  
2. Istota i znaczenie analizy finansowej przedsiębiorstwa.  
3. Podstawowe rodzaje sprawozdań finansowych. 
4. Analiza strukturalna dokumentów finansowych. 
5. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. 
6. Przydatność analizy wskaźnikowej.  
7. Kapitał i koszt kapitału. Koszt długu. Koszt kapitału własnego.  
8. Średni ważony koszt kapitału.  
9. Struktura kapitału a wartość przedsiębiorstwa. 
10. Teoretyczne podstawy decyzji finansowych.  
11. Ocena finansowa przedsięwzięć inwestycyjnych.  
12. Ocena projektów inwestycyjnych.  
13. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.  
14. Istota i cele zarządzania kapitałem obrotowym. 
15. Strategie finansowania aktywów obrotowych. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 wykład problemowy 
 metody poszukujące: 

 problemowe: klasyczna metoda problemowa 

 sytuacyjna: analizowanie przez studentów rzeczywistych danych finansowych jednostek organizacyjnych 

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

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

 test zaliczeniowy z treści wykładowych, 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru, system 0/1 pkt., max 20 pkt., 
20-18 pkt. – bdb, 17-16 pkt. – db+, 15-14 pkt. – db, 13-12 pkt. dst+, 11-10 pkt. – dst. 

 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 

 prezentacja wyników zadań domowych - przy ocenie brane są pod uwagę: posługiwanie się wiedzą merytoryczną, 
kompletność opracowania, forma prezentacji 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 aktywność na zajęciach ćwiczeniowych (obliczanie zadań) 



 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 ćwiczeń rachunkowych. 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 15 0,5 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 8 0,3 6 0,2 

Godziny kontaktowe 38 1,5 21 0,8 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 15 0,6 

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

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 12 0,5 30 1,2 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 24,0 58,8 

 

Literatura: 
1. Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wyd. Difin, Warszawa 2005 
2. Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2002 
3. Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. TNOiK, Toruń 2005 
4. Gabrusewicz W.: Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002 
5. Gabrusewicz W.: Sprawozdawczość finansowa, Wyd. WSHiR, Poznań 2005 
6. Gołębiowski G., Tłaczała A.: Analiza finansowa w teorii i praktyce, Wyd. Difin, Warszawa 2009 
7. Karpuś P. (red.): Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wyd. UMCS, Lublin 2006 
8. Nowak E.: Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008 
9. Pomykalska B., Pomykalski P.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007 
10. Skowronek Cz. (red.): Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. UMCS, Lublin 2004 
 

Uwagi: 
Przedmiot wybieralny – studenci dokonują wyboru na pierwszym spotkaniu. 

 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Specjalność: Technologia i Zarządzanie w Przemyśle Spożywczym  
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami 
Kod 

przedmiotu: PS.T-9b 

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 6 9 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Halina Bartkiewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: doc. dr inż. Izabela Wojewoda; dr inż. Halina Bartkiewicz 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z istotą zarządzania finansami, przedstawienie sprawozdań finansowych jednostki gospodarującej oraz 
zasad ich sporządzania umożliwia operowanie podstawowymi pojęciami w zakresie finansów przedsiębiorstwa. Wskazanie 
wzorów, reguł, zasad interpretacji wskaźników finansowych doprowadza do uzyskania umiejętności analizy dokumentów 
finansowych, dokonywania samodzielnej analizy wskaźnikowej i oceny finansowej przedsiębiorstwa. Wyjaśnienie zasad 
przygotowywania planów finansowych krótko- i długookresowych umożliwia właściwe przygotowanie inwestycji i ocenę 
zadań inwestycyjnych jednostki. Przedstawienie rodzajów kapitału, jego kosztu oraz elementów kapitału obrotowego 
pozwala na rozeznanie w zakresie zarządzania kapitałem i kapitałem obrotowym w jednostce gospodarującej. 
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy zarządzania finansami – istoty, znaczenia, zasad oraz elementów kształtowania 
struktury kapitału, analizy finansowej, oceny inwestycji, planowania finansowego; praktyczne ujęcie analizy finansowej 
pozwala studentom prawidłowo oceniać funkcjonowanie przedsiębiorstwa i podejmowania decyzji, co do inwestycji w firmie; 
nabycie umiejętności analizy dokumentów finansowych, analizy wskaźnikowej, przygotowywania planów finansowych krótko- 
i długoterminowych, wyceny inwestycji, obliczania kosztu kapitału. 
 

Wymagania wstępne: 
Zaliczenie ekonomii, zaliczenie rachunkowości; znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
definiuje pojęcie i znaczenie zarządzania finansami 
i analizy finansowej 

test wyboru K_W03, K_W04 

W02 
definiuje, wyjaśnia i ocenia sprawozdania 
finansowe jednostki 

test wyboru, 
ćwiczenia 

problemowe 

K_W02, K_W03, 
K_W04 

W03 
zna wskaźniki finansowe w zakresie: płynności, 
obrotowości, rentowności i zadłużenia 

test wyboru 

K_W03, K_W04 

W04 
wyjaśnia zarządzanie kapitałem obrotowym i jego 
poszczególne elementy 

K_W03, K_W04 

W05 definiuje kapitał i koszt kapitału K_W03 

W06 zna rodzaje kapitału obcego K_W03 

W07 
rozpoznaje sytuację finansową jednostki w ujęciu 
retrospektywnym i prospektywnym 

test wyboru, 
ćwiczenia  

K_W02, K_W03, 
K_W19 



problemowe 

Umiejętności 
U01 rozpoznaje i sporządza sprawozdania finansowe 

ćwiczenia 
problemowe, zadania 

rachunkowe 

K_U11 

U02 
oblicza i interpretuje wskaźniki finansowe w 
zakresie: płynności, obrotowości, rentowności i 
zadłużenia 

K_U11, K_U21 

U03 
ocenia sytuację finansową jednostki w ujęciu 
retrospektywnym i prospektywnym 

K_U11, K_U17 

U04 ocenia kredyt dla inwestycji K_U17, K_U21 

U05 
konstruuje elementy zarządzania kapitałem 
obrotowym 

K_U23 

Kompetencje społeczne 

K01 

raportuje i prezentuje wyniki finansowe jednostki 
gospodarującej w ujęciu retrospektywnym i 
prospektywnym 

test wyboru, 
ćwiczenia 

problemowe, zadania 
rachunkowe 

K_K07, K_K09 

K02 
dokonuje oceny zarządzania finansami i 
zarządzania kapitałem obrotowym w 
przedsiębiorstwie 

ćwiczenia 
problemowe, zadania 

rachunkowe 
K_K07, K_K09 

K03 

identyfikuje problemy finansowe jednostki, w tym 
stan kryzysu finansowego 

test wyboru, 
ćwiczenia 

problemowe, zadania 
rachunkowe 

K_K09 

K04 
praktykuje wycenę inwestycji oraz kosztu kapitału ćwiczenia 

problemowe, zadania 
rachunkowe 

K_K09, K_K10 

 

Treści programowe: 
1. Cele i funkcje zarządzania finansami w firmie. 
2. System informacji finansowej w przedsiębiorstwie. 
3. Analiza strukturalna dokumentów finansowych.  
4. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.  
5. Przydatność analizy wskaźnikowej. 
6. Planowanie finansowe. 
7. Teoretyczne podstawy decyzji finansowych.  
8. Podstawowe narzędzia zarządzania finansowego.  
9. Ocena finansowa przedsięwzięć inwestycyjnych.  
10. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. 
11. Struktura i koszt kapitału. Koszt długu. Koszt kapitału własnego.  
12. Średni ważony koszt kapitału. 
13. Pojęcie i struktura kapitału obrotowego. Istota i cele zarządzania k.o. 
14. Zarządzanie zapasami. Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi.  
15. Strategie finansowania aktywów obrotowych. Krótkoterminowe źródła finansowania. Zarządzanie kredytem kupieckim. 

Monitoring należności. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 wykład problemowy 
 metody poszukujące: 

 problemowe: klasyczna metoda problemowa 

 sytuacyjna: analizowanie przez studentów rzeczywistych danych finansowych jednostek organizacyjnych 

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

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

 test zaliczeniowy z treści wykładowych, 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru, system 0/1 pkt., max 20 pkt., 
20-18 pkt. – bdb, 17-16 pkt. – db+, 15-14 pkt. – db, 13-12 pkt. dst+, 11-10 pkt. – dst. 



 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 

 prezentacja wyników zadań domowych - przy ocenie brane są pod uwagę: posługiwanie się wiedzą merytoryczną, 
kompletność opracowania, forma prezentacji 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 aktywność na zajęciach ćwiczeniowych (obliczanie zadań) 

 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 ćwiczeń rachunkowych. 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 15 0,6 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 8 0,3 6 0,2 

Godziny kontaktowe 38 1,5 21 0,8 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 15 0,6 

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

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 12 0,5 30 1,2 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 24,0 58,8 

 

Literatura: 
11. Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wyd. Difin, Warszawa 2005 
12. Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2002 
13. Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. TNOiK, Toruń 2005 
14. Gabrusewicz W.: Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002 
15. Gabrusewicz W.: Sprawozdawczość finansowa, Wyd. WSHiR, Poznań 2005 
16. Gołębiowski G., Tłaczała A.: Analiza finansowa w teorii i praktyce, Wyd. Difin, Warszawa 2009 
17. Karpuś P. (red.): Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wyd. UMCS, Lublin 2006 
18. Nowak E.: Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008 
19. Pomykalska B., Pomykalski P.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007 
20. Skowronek Cz. (red.): Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. UMCS, Lublin 2004 
 

 
Uwagi: 
Przedmiot wybieralny – studenci dokonują wyboru na pierwszym spotkaniu. 

 

 
 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

 

 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Specjalność: Technologia i Zarządzanie w Przemyśle Spożywczym  
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne 
Kod 

przedmiotu: PS.T-10a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 6 9 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Halina Bartkiewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: doc. dr inż. Izabela Wojewoda; dr inż. Halina Bartkiewicz 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z istotą zarządzania organizacją, przedstawienie genezy i rozwoju (szkół i nurtów) zarządzania 
strategicznego umożliwia operowanie podstawowymi pojęciami w strategii przedsiębiorstwa. Wskazanie metod, reguł i zasad 
dokonywania analizy strategicznej otoczenia organizacji i jej potencjału strategicznego doprowadza do uzyskania 
umiejętności analizy strategicznej, dokonywania wyboru strategii i oceny strategii przedsiębiorstwa. Wyjaśnienie różnych 
obszarów zarządzania strategicznego umożliwia właściwe przygotowanie strategii i ocenę jej wdrażania jednostki. 
Przedstawienie założeń planowania strategicznego pozwala na rozeznanie w zakresie tworzenia planu strategicznego 
organizacji. 
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa – istoty, znaczenia oraz genezy i 
rozwoju strategii; zapoznanie z poglądami, szkołami, nurtami zarządzania strategicznego, rodzajami strategii 
przedsiębiorstw, zasadami analizy strategicznej; nauczenie nabycie umiejętności stosowania metod analizy strategicznej 
(otoczenia, potencjału organizacji) i planowania strategicznego oraz wyboru strategii i oceny jej wdrażania. 
 

Wymagania wstępne: 
Zaliczenie ekonomii; znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych, podstawowej wiedzy w zakresie organizacji i 
zarządzania 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
Kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
definiuje pojęcie i znaczenie zarządzania, 
organizacji i strategii 

test wyboru 

K_W03, K_W04 

W02 
definiuje, wyjaśnia zarządzanie strategiczne K_W02, K_W03, 

K_W04 

W03 
zna metody analizy strategicznej w zakresie: 
otoczenia i potencjału jednostki 

test wyboru, 
ćwiczenia 

problemowe, studium 
przypadku 

K_W03, K_W04 

W04 
definiuje rodzaje strategii 

K_W03 

W05 
zna pojęcie planowania strategicznego i jego 
elementy 

test wyboru K_W03 

W06 
rozpoznaje obszary zarządzania strategicznego test wyboru, studium 

przypadków 
K_W02, K_W03, 

K_W19 

Umiejętności 



U01 rozpoznaje i sporządza strategię organizacji 

ćwiczenia 
problemowe, studium 
przypadków, projekt 

K_U11 

U02 
przeprowadza analizę strategiczną 
przedsiębiorstwa 

K_U11, K_U21 

U03 ocenia dobór strategii, kontrolę i wdrażanie K_U11, K_U17 

U04 konstruuje elementy planu strategicznego jednostki K_U23 

Kompetencje społeczne 

K01 
dobiera rodzaje strategii do obszarów zarządzania 
strategicznego w przedsiębiorstwie (w zależności 
od sytuacji przedsiębiorstwa) 

ćwiczenia 
problemowe, studium 
przypadków, projekt 

K_K07, K_K09 

K02 dokonuje krytycznej analizy strategicznej K_K07, K_K09 

K03 identyfikuje problemy wdrażania strategii K_K09 

K04 praktykuje krytyczną ocenę strategii organizacji K_K09, K_K10 

 

Treści programowe: 
1. Ogólne problemy zarządzania przedsiębiorstwem.  
2. Procesy decyzyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 
3. Istota i charakterystyka zarządzania strategicznego.  
4. Geneza i rozwój zarządzania strategicznego.  
5. Analiza otoczenia strategicznego przedsiębiorstwa. 
6. Ocena potencjału strategicznego przedsiębiorstwa.  
7. Koncepcja i źródła przewagi konkurencyjnej.  
8. Rodzaje strategii, wybór strategii. 
9. Wdrażanie i kontrola strategii. 
10. Zarządzanie strategiczne wzrostem i rozwojem organizacji.  
11. Zarządzanie strategiczne dywersyfikacją przedsiębiorstwa. 
12. Strategiczne zarządzanie zmianami.  
13. Strategiczne zarządzanie konfliktami i twórczością w przedsiębiorstwie.  
14. Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 wykład problemowy 
 metody poszukujące: 

 problemowe: klasyczna metoda problemowa (analiza strategiczna, opracowanie strategii), giełda pomysłów w 
analizach strategicznych organizacji i otoczenia organizacji,  

 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 (wybór strategii), 24 pytania testowe 

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

 projekt strategii dla wybranego przedsiębiorstwa - przy ocenie brane są pod uwagę: posługiwanie się wiedzą 
merytoryczną, kompletność opracowania, forma prezentacji 

 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: 

 opracowanie projektu strategii 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 15 0,6 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 8 0,3 9 0,4 

Godziny kontaktowe 38 1,5 24 1,0 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 15 0,6 

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

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 12 0,5 27 1,1 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 24,0 52,9 

 

Literatura: 
1. Drucker P.F.: Myśli przewodnie Druckera. Wyd. MT Biznes, Warszawa 2002 
2. Gryfin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2007 
3. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2002 
4. Krupski R. (red.): Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999 
5. Obłój K.: Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1998 
6. Obłój K.: Strategia organizacji, PWE, Warszawa, 2007 
7. Penc-Pietrzak I.: Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcje i stosowanie. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002 
8. Pierścionek Z.: Strategia rozwoju firmy, PWEN, Warszawa 2002 
9. Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2007 
10. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2004 
 

 
 
 
Uwagi: 
Przedmiot wybieralny – studenci dokonują wyboru na pierwszym spotkaniu. 
 

 
 
 
 
 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

Kierunek studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Specjalność: Technologia i Zarządzanie w Przemyśle Spożywczym  
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Analiza strategiczna przedsiębiorstw 
Kod 

przedmiotu: PS.T- 10b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 6 9 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Halina Bartkiewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: doc. dr inż. Izabela Wojewoda; dr inż. Halina Bartkiewicz 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z metodami analizy strategicznej, jej rolą w zarządzaniu strategicznym umożliwia operowanie podstawowymi 
pojęciami w strategii przedsiębiorstwa. Wskazanie metod, reguł i zasad dokonywania analizy strategicznej otoczenia 
organizacji i jej potencjału strategicznego doprowadza do uzyskania umiejętności analizy strategicznej, dokonywania wyboru 
strategii i oceny strategii przedsiębiorstwa. 
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy analizy strategicznej; nabycie umiejętności stosowania metod analizy strategicznej 
(otoczenia, potencjału organizacji), wyboru strategii i oceny jej wdrażania. 
 

Wymagania wstępne: 
Zaliczenie ekonomii; znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych, podstawowej wiedzy w zakresie organizacji i 
zarządzania 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
definiuje pojęcie i znaczenie zarządzania, 
organizacji i strategii 

test wyboru K_W03, K_W04 

W02 
definiuje, wyjaśnia analizę strategiczną test wyboru, 

ćwiczenia 
problemowe 

K_W02, K_W03, 
K_W04 

W03 

zna metody analizy strategicznej w zakresie: 
otoczenia i potencjału jednostki 

test wyboru, 
ćwiczenia 

problemowe, studium 
przypadków 

K_W03, K_W04 

W04 definiuje rodzaje strategii test wyboru K_W03 

Umiejętności 
U01 rozpoznaje i sporządza strategię organizacji 

ćwiczenia 
problemowe, studium 
przypadków, projekt 

K_U11 

U02 
przeprowadza analizę strategiczną 
przedsiębiorstwa 

K_U11, K_U21 

U03 ocenia dobór strategii K_U11, K_U17 

U04 konstruuje elementy planu strategicznego jednostki K_U23 

Kompetencje społeczne 



K01 
dobiera rodzaje strategii do obszarów zarządzania 
strategicznego w przedsiębiorstwie (w zależności 
od sytuacji przedsiębiorstwa) 

ćwiczenia 
problemowe, studium 
przypadków, projekt 

K_K07, K_K09 

K02 dokonuje krytycznej analizy strategicznej K_K07, K_K09 

K03 identyfikuje problemy wdrażania strategii K_K09 

K04 praktykuje krytyczną ocenę strategii organizacji K_K09, K_K10 

 

Treści programowe: 
1. Ogólne problemy zarządzania przedsiębiorstwem. 
2. Analiza strategiczna - pojęcie geneza i zakres. 
3. Czynniki makrootoczenia przedsiębiorstwa 
4. Bezscenariuszowe i scenariuszowe metody analizy otoczenia. 
5. Elementy otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa. 
6. Zakres i cele metod analizy sektorowej. 
7. Zasady i sposoby badania potencjału strategicznego przedsiębiorstwa.  
8. Ocena przedsiębiorstwa metodą potencjału strategicznego. 
9. Rola kluczowych czynników sukcesu w funkcjonowaniu firmy na rynku. 
10. Istota formułowania łańcucha wartości. 
11. Metody portfelowe w analizie strategicznej. 
12. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa. 
13. Metoda TOWS/SWOT a wybór strategii. 
14. Rodzaje strategii, wybór strategii. 
15. Wdrażanie i kontrola strategii 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 wykład problemowy 
 metody poszukujące: 

 problemowe: klasyczna metoda problemowa (analiza strategiczna, opracowanie strategii), giełda pomysłów w 
analizach strategicznych organizacji i otoczenia organizacji,  

 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 (wybór strategii), 24 pytania testowe 

jednokrotnego wyboru, system 0/1 pkt., max 20 pkt., 20-19 pkt. – bdb, 18-17 pkt. – db+, 16-15 pkt. – db, 14-13 
pkt. dst+, 12-11 pkt. – dst. 

 projekt analizy strategicznej dla wybranego przedsiębiorstwa - przy ocenie brane są pod uwagę: posługiwanie się 
wiedzą merytoryczną, kompletność opracowania, forma prezentacji 

 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: 

 opracowanie projektu strategii 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 15 0,6 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 8 0,3 9 0,4 

Godziny kontaktowe 38 1,5 24 1,0 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 15 0,6 

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

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 12 0,5 27 1,1 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 24,0 52,9 

 

Literatura: 
1. Białas T., Czapiewski M.: Narzędzia tworzenia strategii organizacji, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 

2004 
2. Daniluk P.: Zarządzanie strategiczne: analiza strategiczna organizacji, Akademia Obrony Narodowej-Wydział 

Wydawniczy, Warszawa 2008 
3. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2002 
4. Krupski R. (red.): Zarządzanie strategiczne: koncepcje - metody. Wyd AE im. O. Langego, Wrocław 2007 
5. Obłój K.: Strategia organizacji, PWE, Warszawa, 2007 
6. Penc-Pietrzak I.: Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcje i stosowanie. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002 
7. Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2007 

 

Uwagi: 
Przedmiot wybieralny – studenci dokonują wyboru na pierwszym spotkaniu. 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywości i Żywienie Człowieka 
Specjalność: Technologia i Zarządzanie w Przemyśle Spożywczym 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: 
Organizacja laboratoriów w 

przemyśle spożywczym  
Kod 

 przedmiotu: PS.T – 11a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - 15 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - 9 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Bogna Latacz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Bogna Latacz 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
W ramach zajęć z przedmiotu studenci nabywają wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu organizacji laboratoriów, 
doboru sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego, a także prowadzenia laboratorium zgodnie z założeniami GLP. 
 

Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania oraz organizacji pracy laboratoriów 
analiz na potrzeby przemysłu spożywczego oraz metod pozyskiwania informacji, korzystania z norm i innych aktów 
prawnych regulujących formę i zakres analiz. Dodatkowo studenci zapoznają się z nowoczesną aparaturą powszechnie 
wykorzystywaną w rutynowej analityce.  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Wiedza z zakresu mikrobiologii i analizy żywności obowiązująca na poziomie studiów inżynierskich.  

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Wymienia ważniejsze wyróżniki jakościowe 
kontrolowane w poszczególnych gałęziach 
przemysłu spożywczego  

pisemny test 
sprawdzający na 
koniec semestru 

K_W06; K_W09; 
K_W12 

W02 

Rozumie koncepcję akredytacji metod i wyjaśnia 
celowość ujednolicania metod badawczych dla 
poprawy jakości i usprawnienia przepływu żywności 
w handlu międzynarodowym 

K_W10; K_W12 

W03 Dyskutuje układ funkcjonalny laboratorium K_W21 

W04 
Zna podstawowe akty prawne dotyczące 
zapewnienia jakości w przemyśle spożywczym oraz 
założenia GLP 

K_W12 

W05 
Rozróżnia metody analityczne i podaje ich 
zastosowanie oraz dobiera metody alternatywne 

K_W09; K_W12 

Umiejętności 

U01 
Potrafi korzystać z norm jako podstawowego źródła 
zalecanych metod analitycznych,  

Ocena pracy 
studentów podczas 

K_U03; K_U05 



U02 
Umie dobrać właściwy sprzęt i odczynniki do 
konkretnych analiz posługując się katalogami 

zajęć praktycznych K_U03; K_U13; 
K_U07 

U03 
Samodzielnie aranżuje podstawowy warsztat pracy 
laboranta  

K_U01; K_U03; 
K_U06; K_U09; 

K_U24 

Kompetencje społeczne 

K01 

Działa w grupie w ramach pozyskiwania i 
gromadzenia informacji oraz porządkuje je w formie 
prezentacji  

Obserwacja 
zachowania 

studentów w trakcie 
zajęć, dyskusja w 

grupie 

K_K02; K_K05; 
K_K08; K_K10 

K02 

Demonstruje zebrany materiał oraz uzasadnia 
przyjęte wspólnie założenia 

Obserwacja 
zachowania 

studentów w trakcie 
zajęć i prezentacji, 
dyskusja w grupie 

K_K03; K_K08; 
K_K10 

 

Treści programowe: 
Wykłady i ćwiczenia: 
1. Wprowadzenie – podstawowe pojęcia i terminy.  
2. Ważniejsze akty prawne dotyczące funkcjonowania laboratoriów i zapewnienia bezpieczeństwa produkcji 
3. Zastosowanie norm i ocena przydatności metod normatywnych 
4. Podstawowe założenia GLP 
5. Układ funkcjonalny laboratorium 
6. Korzystanie z katalogów i poszukiwanie potrzebnego sprzętu i odczynników 
7. Kryteria doboru aparatury i urządzeń laboratoryjnych  
8. Zasada działania i zastosowanie nowoczesnej aparatury jak PCR, HPLC, GC, ASA, ICP oraz nowe możliwości 

stwarzane przez poszczególne typy detektorów mas atomowych (MS) 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Wykład problemowy oraz informacyjny 

 Dyskusja typu okrągłego stołu 

 Dyskusja seminaryjna   

 Referaty 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 Ocena przygotowanych przez studentów prezentacji 

 Ocena aktywności w różnych formach dyskusji 

 Obecność na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Aktywność na zajęciach  
Ocena sposobu prezentacji i wartości merytorycznej przygotowanych materiałów 
Obecność na zajęciach 
 

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 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 15 0,6 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 20 0,8 30 1,2 



ECTS łącznie - 2,0 - 1,9 

Procent pracy własnej 40,0 62,5 

 
Literatura: 
Podstawowa:  
1. Obiedziński M.: Wybrane zagadnienia z analizy żywności, SGGW, Warszawa 2009. 
2. Gronowska-Senger A.: Analiza żywności – zbiór ćwiczeń, SGGW, Warszawa 2009. 

Uzupełniająca: 
1. Normy serii PN-EN/ISO 
2. Rozporządzenia krajowe oraz WHO dotyczące GLP 
3. Katalogi i materiały informacyjne firm produkujących oraz dystrybuujących aparaturę i sprzęt laboratoryjny 
 

Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: Technologia Żywości i Żywienia Człowieka 
Specjalność: Technologia i Zarządzanie w Przemyśle Spożywczym 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Dobra praktyka laboratoryjna 
Kod 

 przedmiotu: PS.T – 11b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - 15 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - 9 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Bogna Latacz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Bogna Latacz 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
W ramach zajęć z przedmiotu studenci nabywają wiedzę dotyczącą założeń systemu, wdrażania oraz prowadzenia 
laboratorium zgodnie z założeniami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP), jak również praktyczne umiejętności z zakresu 
organizacji laboratoriów i pracy w charakterze laboranta, doboru sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego. 
 

Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej konstrukcji i założeń systemu GLP, jak również zasad 
funkcjonowania oraz organizacji pracy laboratoriów analiz na potrzeby przemysłu spożywczego oraz źródeł regulacji 
prawnych, korzystania z norm i innych aktów regulujących formę i zakres analiz. Dodatkowo studenci zapoznają się z 
nowoczesną aparaturą powszechnie wykorzystywaną w rutynowej analityce.  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Wiedza z zakresu mikrobiologii i analizy żywności obowiązująca na poziomie studiów inżynierskich. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Zna podstawowe akty prawne dotyczące Dobrej 
Praktyki Laboratoryjnej oraz zapewnienia jakości w 
analityce 

pisemny test 
sprawdzający na 
koniec semestru 

K_W12 

W02 Omawia cele i ważniejsze założenia systemu GLP K_W10 

W03 
Wymienia ważniejsze wyróżniki jakościowe 
kontrolowane w przetwórstwie żywności  

K_W06; K_W09; 
K_W12 

W04 
Zna zasady pobierania, opisywania i archiwizacji 
prób. 

K_W06; K_W12 

W05 

Rozumie koncepcję akredytacji metod i wyjaśnia 
celowość ujednolicania metod badawczych dla 
poprawy jakości i usprawnienia międzynarodowej 
wymiany handlowej żywności 

K_W10; K_W12 

W06 
Rozróżnia metody analityczne i podaje ich 
zastosowanie oraz dobiera metody alternatywne 

K_W09; K_W12 

Umiejętności 

U01 
Interpretuje założenia systemu GLP Ocena aktywności w 

panelu dyskusyjnym 
K_U07; K_U09; 

K_U24 



U02 
Potrafi korzystać z norm jako podstawowego źródła 
zalecanych metod analitycznych,  

Ocena pracy 
studentów podczas 
zajęć praktycznych 

K_U03; K_U05 

U03 
Segreguje, opisuje i archiwizuje próby K_U01; K_U03; 

K_U09; K_U13 

U04 
Umie dobrać właściwy sprzęt i odczynniki do 
konkretnych analiz posługując się katalogami 

K_U03; K_U13 

U05 
Samodzielnie aranżuje podstawowy warsztat pracy 
laboranta  

K_U01; K_U03; 
K_U06; K_U09 

Kompetencje społeczne 

K01 

Działa w grupie w ramach pozyskiwania i 

gromadzenia informacji oraz porządkuje je w formie 

opracowania 

Obserwacja 
zachowania 
studentów w trakcie 
zajęć, dyskusja w 
grupie 

K_K02; K_K05; 
K_K08; K_K10 

K02 

Demonstruje zebrany materiał w formie prezentacji 

oraz uzasadnia przyjęte wspólnie założenia 

Obserwacja 
zachowania 
studentów w trakcie 
zajęć i prezentacji, 
dyskusja w grupie 

K_K03; K_K08; 
K_K10 

 

Treści programowe: 
Wykłady i ćwiczenia: 
1. Wprowadzenie – podstawowe pojęcia i terminy.  
2. Rozporządzenia krajowe oraz WHO w sprawie GLP 
3. Podstawowe założenia GLP 
4. Ważniejsze akty prawne dotyczące funkcjonowania laboratoriów i zapewnienia bezpieczeństwa produkcji 
5. Zastosowanie norm i ocena przydatności metod normatywnych oraz alternatywnych 
6. Korzystanie z katalogów i poszukiwanie potrzebnego sprzętu i odczynników 
7. Kryteria doboru aparatury i urządzeń laboratoryjnych  
8. Zasada działania i zastosowanie w analityce nowoczesnej aparatury jak PCR, HPLC, GC, ASA, ICP – nowe możliwości 

pojawiające się za sprawą zdobyczy techniki 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Wykład problemowy oraz informacyjny 

 Dyskusja typu okrągłego stołu 

 Dyskusja seminaryjna   

 Referaty 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 Ocena przygotowanych przez studentów prezentacji 

 Ocena aktywności w różnych formach dyskusji 

 Obecność na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Aktywność na zajęciach  
Ocena sposobu prezentacji i wartości merytorycznej przygotowanych materiałów 
Obecność na zajęciach 
 

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 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 15 0,6 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 20 0,8 30 1,2 

ECTS łącznie - 2,0 - 1,9 

Procent pracy własnej 40,0 62,5 

 

Literatura: 
Podstawowa:  
1. Rozporządzenia krajowe oraz WHO dotyczące GLP 
2. Obiedziński M.: Wybrane zagadnienia z analizy żywności, SGGW, Warszawa 2009. 
3. Gronowska-Senger A.: Analiza żywności – zbiór ćwiczeń, SGGW, Warszawa 2009. 

Uzupełniająca: 
1. Normy serii PN-EN/ISO 
2. Samotyja U.: Towaroznawstwo artykułów spożywczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 

Poznań 2010. 
3. Katalogi i materiały informacyjne firm produkujących oraz dystrybuujących aparaturę i sprzęt laboratoryjny 
 

Uwagi: 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 


