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Załącznik nr 2 do wytycznych  w sprawie warunków,  

jakim powinny odpowiadać  programy kształcenia na studiach podyplomowych 

 

 

P r o g r a m   s t u d i ó w 

 

Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych  

 

Instytut (jednostka organizacyjna) odpowiedzialny za 

prowadzenie studiów podyplomowych: 

 

Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Nazwa studiów podyplomowych: 

(nazwa musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia  a 

zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia)  

Menadżer w branży rolno-spożywczej 

Umiejscowienie studiów podyplomowych w obszarze 

(obszarach) kształcenia: 

Nauki rolnicze, leśne i  weterynaryjne  

Nauki społeczne 

Liczba semestrów: Dwa 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania zakładanych 

kwalifikacji:  
 

30 

Łączna liczba  godzin dydaktycznych: 

 

190 

Tytuł uzyskiwany przez słuchacza: 

 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 

Certyfikat ACSTH International Coach Federation potwierdzający zdobycie 

umiejętności coachingowych. 

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i Wybierając studia podyplomowe „Menadżer w branży rolno-spożywczej” 
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kontynuacji kształcenia przez słuchaczy studiów 

podyplomowych: 

 

 

 

 

 

 

student zdobędzie wiedzę  

i umiejętności w zakresie: współczesnych procesów technologicznych 

w branży mięsa, mleka, zbóż, owoców i warzyw, przemyśle 

fermentacyjnym oraz sytuacji na tych rynkach w kraju i Unii Europejskiej, 

zagadnień prawnych i związanych z zapewnieniem jakości produkcji 

żywności, kompetencji menadżerskich takich jak: komunikacja, motywacja, 

współpraca w zespole, budowanie wizerunku, wystąpienia publiczne, 

negocjacje a także kreowania i przeprowadzania procesu coachingowego. 

Zajęcia prowadzone są w systemie kształcenia niestacjonarnego i mają 

charakter obowiązkowy. Zajęcia będą prowadzone w systemie sobota - 

niedziela. 

Absolwenci studiów podyplomowych „Menadżer w branży rolno-

spożywczej” będą przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach 

kierowniczych dowolnego szczebla w przedsiębiorstwach przemysłu rolno-

spożywczego (zarówno jako pracownicy najemni, jak i właściciele firm) 

lub rozpoczęcia własnej działalności w tej branży. Zdobyta na studiach 

wiedza może być pogłębiana, np. poprzez uczestnictwo w szkoleniach 

i warsztatach tematycznych. 

Wskazanie związku programu kształcenia z misją i strategią 

PWSZ w Sulechowie: 

 

 

 

Zgodnie z założeniami misji i strategii działalności Uczelni głównym celem 

kształcenia jest realizowanie potrzeb edukacyjnych oraz rynku pracy 

w regionie. W województwie lubuskim istnieje wiele różnej wielkości 

przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, dla których PWSZ kształci 

profesjonalne kadry produkcyjne. Osoby z wyższym wykształceniem są 
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często zainteresowane rozwojem kariery zawodowej i awansem, o czym 

świadczy informacja udostępniona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, w której zarządzanie wskazuje się, jako jeden z najbardziej 

popularnych kierunków studiów. W związku z tym studia podyplomowe 

łączące wiedzę specjalistyczną z zakresu przemysłu rolno-spożywczego 

z umiejętnościami menadżerskimi są szansą podniesienia kwalifikacji dla 

wszystkich, którzy zajmują stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach 

przemysłu spożywczego lub do takiego stanowiska pretendują. 

Główne cele strategiczne i operacyjne PWSZ w Sulechowie   

zostaną spełnione w szczególności poprzez:  

-wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni (doskonalenie 

efektywności i jakości kształcenia, kształcenie w oparciu o potrzeby 

rynku);  

-rozwój współpracy z profesjonalnymi instytucjami szkoleniowymi 

i środowiskiem biznesowym (partnerami w procesie dydaktycznym są 

firma szkoleniowa Profi Biznes Group oraz firma doradcza Centrum 

Doradztwa Jakościowego);  

-aktywizację działalności studenckiej i współpracę z absolwentami. 

Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia 

oraz w procesie  przygotowania i udoskonalania programu 

studiów uwzględniono opinie interesariuszy, w tym w 

szczególności studentów, absolwentów, pracodawców: 

 

Zgodnie z  zarządzeniem nr 28/11/15 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Sulechowie z dnia 30 marca 2012 r. wprowadzony został 

system uwzględniający opinie studentów, absolwentów i pracodawców.  

W procesie przygotowywania programu studiów oraz definiowania efektów 

kształcenia wykorzystano informacje i opinie uzyskane w trakcie rozmów 
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przeprowadzanych: ze studentami i absolwentami kierunku Technologia 

Żywności i Żywienie Człowieka, z pracodawcami reprezentującymi 

regionalny przemysł spożywczy oraz firmami szkoleniowymi zajmującymi 

się doskonaleniem umiejętności menadżerskich. 

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata): 

 

 

Podstawą przyjęcia kandydatów na pierwszy semestr studiów 

podyplomowych „Menadżer w branży rolno-spożywczej” jest ukończenie 

przez kandydata przynajmniej studiów inżynierskich lub licencjackich 

(I stopnia).  

 

Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efekty kształcenia 

 

Moduły kształcenia Przedmioty Liczba 

punktów 

ECTS 

Charakter 

zajęć  

obowiązkowy/o

bieralny 

Przynależność do 

obszaru kształcenia 

 

Zakładane 

efekty 

kształcenia 

Sposoby 

weryfikacji 

zakładanych 

efektów 

kształcenia 

osiąganych przez 

słuchacza 

 

Moduł kształcenia I  

 

Uwarunkowania prawne, 

technologiczne i rynkowe 

w branży rolno-

spożywczej.  

Systemy 

zarządzania 

jakością i 

bezpieczeństwem 

żywności 

2 obowiązkowy R W  tabeli  

opisującej 

efekty 

kształcenia  

studiów 

podyplo- 

mowych 

Określono 

w sylabusach 

przedmiotowych  

 

 

 

 

Współczesne 

trendy w 

przetwórstwie 

owoców i warzyw 

2 obowiązkowy R 

Współczesne 2 obowiązkowy R 
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trendy w 

przetwórstwie i 

obrocie mięsa 

 

 

Współczesne 

trendy w 

przetwórstwie i 

obrocie zbóż 

2 obowiązkowy R 

Współczesne 

trendy w 

przetwórstwie i 

obrocie mleka 

2 obowiązkowy R 

Współczesne 

trendy w przemyśle 

fermentacyjnym 

2 obowiązkowy R 

Prawo 

żywnościowe 

1 obowiązkowy R 

Moduł kształcenia II  

Akademia menadżera 

 

Trening 

kompetencji 

menadżera 

4 obowiązkowy R, S 

Wprowadzenie do 

coachingu 

3 obowiązkowy S 

Coaching for 

Leaders 

3 obowiązkowy S 

Coaching - 

budowanie 

świadomości 

4 obowiązkowy S 

Grupowa sesja 

mentorska 

3 obowiązkowy S 

 

 

Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS*  

 

Moduły kształcenia Przedmioty Liczba punktów 

ECTS, którą 

Liczba punktów 

ECTS, którą 

Liczba punktów ECTS, którą 

słuchacz musi uzyskać w 
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słuchacz uzyskuje 

na zajęciach 

wymagających 

bezpośredniego 

udziału nauczycieli 

akademickich 

 

słuchacz uzyskuje w 

ramach zajęć o 

charakterze 

praktycznym, w tym 

zajęć 

laboratoryjnych i 

projektowych 

ramach zajęć z zakresu nauk 

podstawowych, do których 

odnoszą się efekty kształcenia  

(jeżeli zajęcia takie są 

przewidziane programem 

kształcenia) 

Moduł kształcenia I  

 

Uwarunkowania prawne, 

technologiczne i rynkowe w branży 

rolno-spożywczej.  

Systemy zarządzania 

jakością i 

bezpieczeństwem 

żywności 

2   

Współczesne trendy w 

przetwórstwie owoców 

i warzyw 

2   

Współczesne trendy w 

przetwórstwie i obrocie 

mięsa 

2   

Współczesne trendy w 

przetwórstwie i obrocie 

zbóż 

2   

Współczesne trendy w 

przetwórstwie i obrocie 

mleka 

2   

Współczesne trendy w 

przemyśle 

fermentacyjnym 

2   

Prawo żywnościowe 1   

Moduł kształcenia II  

Akademia menadżera 

 

Trening kompetencji 

menadżera 

4 4  

Wprowadzenie do 

coachingu 

3 3  

Coaching for Leaders 3 3  

Coaching - budowanie 4 4  
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świadomości 

Grupowa sesja 

mentorska 

3 3  

 

Razem: 

30 17  

Wymiar % liczby punktów ECTS, którą słuchacz uzyskuje 

na skutek wyboru modułów kształcenia: 

 

Brak wyboru modułów kształcenia 

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z 

obszarów  (w przypadku przyporządkowania studiów 

podyplomowych do więcej niż jednego obszaru kształcenia):  

R    63% 

S    37% 

 

Program studiów obowiązuje od  01.10.2016r 

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

 

………………………………………………. 

(podpis Rektora) 



 

 

 

P l a n   s t u d i ó w 

Instytut (jednostka organizacyjna) odpowiedzialny za 

prowadzenie studiów podyplomowych: 

Instytut Zarządzania I Inżynierii Rolnej 

Dr inż. Anna Romankiewicz 

Nazwa studiów podyplomowych: 

(nazwa musi być adekwatna do zawartości programu 

kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia)  

 

Menadżer w branży rolno-spożywczej 

Liczba semestrów: 2 

Liczba punktów ECTS: 30 

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 190 

Plan studiów obowiązuje od 01.10.2016r. 

Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu senatu PWSZ w Sulechowie  w dniu ……..… r. 

 

………………………………………………. 

(podpis Rektora)

Kod 

przedmiotu 

w systemie 

USOS 

 

Nazwa 

modułu/przedmiotu  

 

Forma zajęć 

 

Liczba godzin 

 

Liczba punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

I semestr  

 Współczesne trendy w 

przetwórstwie owoców 

i warzyw 

Wykład/Projekt 10 

8/2 

2 z.o. 

 Współczesne trendy w 

przetwórstwie i obrocie 

mięsa 

Wykład/Projekt 10 

8/2 

2 z.o. 

 Współczesne trendy w 

przetwórstwie i obrocie 

zbóż 

Wykład/Projekt 10 

8/2 

2 z.o. 

 Współczesne trendy w 

przetwórstwie i obrocie 

mleka 

Wykład/Projekt 10 

8/2 

2 z.o. 

 Współczesne trendy w 

przemyśle 

fermentacyjnym 

Wykład/Projekt 10 

8/2 

2 z.o. 

 Prawo żywnościowe Wykład 8 1 z.o. 

 Trening kompetencji 

menadżera 

Ćwiczenia 36 4 z.o. 

Razem 94 15  

II semestr  

 Systemy zarządzania 

jakością i 

bezpieczeństwem 

żywności 

Wykład/Ćwiczenia 10 

6/4 

2 z.o. 

 Wprowadzenie do 

coachingu 

Ćwiczenia 25 3  

 

 

Zal 
 Coaching for Leaders Ćwiczenia 25 3 

 Coaching - budowanie 

świadomości 

Ćwiczenia 26 4 

 Grupowa sesja 

mentorska 

Ćwiczenia 10 3 

Razem: 96 15  



 

 

 

 


