
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

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

 

Nazwa przedmiotu: 
Marketing w przemyśle 

 żywieniowym * 
Kod 

 przedmiotu: PP-1a 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 15 - -  - 
2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 10 - -  - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Anna Gawrońska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Anna Gawrońska   

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z budową strategii marketingowej w przedsiębiorstwie branży spożywczej lub doradztwa żywnościowego  
i marketingiem mix. Umiejętność wykorzystania segmentacji rynku. Podstawowa wiedza z zakresu badań rynkowych. 
Zapoznanie się z narzędziami marketingu mix dla produkcji spożywczej i usług doradztwa żywieniowego. Wybór  
i dostosowanie medium promocji w firmach związanych z doradztwem żywieniowym lub przetwórstwem żywności . 
 
Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w zasady posługiwania się narzędziami marketingu mix, znajomości czynników wpływających na 
rynek i nabywcę, segmentacji rynku, wyboru medium promocji dostosowanego do wybranej działalności produkcyjnej lub 
usługowej. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
znajomość podstaw:  umiejętność posługiwania się programami komputerowymi (takimi jak Word). 
 
Efekty kształcenia 
 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych   

Wiedza 

1 
Definiuje pojęcia: marketingu, rynku, analizę 
SWOT, narzędzia marketingowe i pokrewne 

kolokwium końcowe 

K_W03 

2 
Wyjaśnia procesy zachodzące na rynku oraz wpływ 
różnych form komunikacji marketingowej  na klienta 

projekt 

3 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z 
zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego 

projekt K_W13 

Umiejętności 

1 

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

projekt K_U09 

2 
Posiada umiejętność przygotowania typowych prac 
pisemnych i wystąpień ustnych dotyczących 
zagadnień związanych z marketingiem 

projekt K_U10 

Kompetencje społeczne 

1 
Ma świadomość postępu i potrzeby uczenia się 
 

Raporty z 
poszczególnych 

części realizowanego 
K_K03 



projektu 

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

Współdziałanie w 
grupie 

K_K05 

3 
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. 
Może aktywnie uczestniczyć w budowaniu strategii  
i rozwoju społeczności lokalnej 

Aktywność K_K06 

Treści programowe: 
- Definicje marketingu, rynku i pokrewne.  
- Marketing jako klucz do realizacji celów przedsiębiorstwa.  
- Przedsiębiorstwo jako uczestnik rynku.  
- Informacje makro i mikro-środowiskowe.  
- Budowa strategii marketingowej.  
- Analiza SWOT w przedsiębiorstwie.  
- Postępowanie nabywców na rynku i czynniki wpływające na zachowanie konsumentów.  
- Istota, zasady i kryteria segmentacji rynku.  
- Wprowadzenie do badań marketingowych.  
- Marketing mix - idea i znaczenie.  
- Narzędzia marketingu mix (produkcja i usługi). 
Projekt „Moja firma”:  
- Dane ogólne o firmie : wybór branży, nazwy.  
- Produkt w ujęciu specjalistycznym (poznanie technologii produkcji) i konsumenckim.  
- Wybór segmentu rynku i zasięgu działania firmy.  
- Konkurencja na terenie działania firmy. 
- Analiza SWOT firmy i konkurentów.  
- Omówienie kosztów w firmie.  
- Reklama i środki promocji m.in.: tworzenie strony internetowej, wizytówek, folderu reklamowego. 
Metody / techniki dydaktyczne: 
˗ metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, 
 wykład problemowy. 

˗ metody poszukujące: 
 problemowe: giełda pomysłów, 
 ćwiczeniowo-praktyczne: metoda projektu, filmy, dyskusje (okrągłego stołu). 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
˗ stworzenie i prezentacja projektu: „Moja firma” – ćwiczenia, 
˗ test wielokrotnego wyboru z treści prezentowanych w trakcie wykładów, 
˗ sprawdzanie obecności na zajęciach. 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną. Na ocenę końcową składają się: 
- zaliczenie z oceną na podstawie testu wielokrotnego wyboru z treści prezentowanych w trakcie wykładów, 
- zaliczenie z oceną na podstawie wykonanego projektu. 
Oceną z przedmiotu jest średnią z ocen z testu i ćwiczeń (50/50 %). 
 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 28 1,1 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 10 0,4 

Konsultacje 5 0,2 6 0,2 

Godziny kontaktowe 50 2,0 34 1,4 

Przygotowanie do zajęć 2 0,1 8 0,3 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 2 0,1 8 0,3 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 4 0,2 16 0,6 



ECTS łącznie  2,2  2,0 

Procent pracy własnej 7,4 32,0 

Literatura: 

[1] Kotler Ph. Marketing. Marketing Management 14th Edition. Wydawnictwo Rebis. 2012 

[2] Kotler Ph. Kotler o marketingu. Jak kreować i opanować rynki. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 
1999. 
[3] Kotler Ph., Setiawan I., Kartajaya H. Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony Człowiek! MT Biznes 
2016 
[4]Sala P., Królewski J. E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016 
[5] Minus P. M.: Etyka w biznesie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995. 
[6] Altkorn J.: Zarządzanie i przedsiębiorczość. Studia polskich przypadków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-
Kraków 1996. 
[7] Karasiewicz G.: Marketingowe strategie cen. Polskie Wydawnictwo Ekonomicznie, Warszawa 1997. 
[8] Sala J. Marketing w gastronomii. Wydawnictwo PWE. 2004 
 
Uzupełniająco: wybrane przez prowadzącego artykuły  z portali i czasopism o marketingu i promocji   
 
 
Uwagi: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonany będzie na pierwszych zajęciach) 
 

 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

  



PWSZ w Sulechowie 

Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

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

 

Nazwa przedmiotu: 
Promocja w przemyśle               

żywieniowym * 
Kod 

 przedmiotu: PP-1b 

Rok  I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I  Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 15 - -  - 
2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 10 - -  - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Anna Gawrońska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Anna Gawrońska  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z budową strategii marketingowej w przedsiębiorstwie przetwórstwa żywności i usług doradczych. 
Zapoznanie się z narzędziami marketingu mix dla produkcji i usług. Promocja marketingowa jako jedno z ważniejszych 
narzędzi marketingu mix. Umiejętność wykorzystania wybranej metody promocji marketingowej. Podstawowa wiedza  
z zakresu badań rynkowych. Wybór i dostosowanie medium promocji w wybranej działalności produkcyjnej lub usługowej  
w agrobiznesie. 
 
Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w zasady posługiwania się narzędziami marketingu mix - szczególnie promocją, znajomości 
czynników wpływających na nabywcę, segmentacji rynku, wyboru medium promocji dostosowanego do wybranej działalności 
produkcyjnej lub usługowej  w zakresie doradztwa żywieniowego i przetwórstwa spożywczego. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: znajomość podstaw marketingu,  
umiejętność posługiwania się programami komputerowymi (takimi jak Word, Power Point, Excel lub podobnymi). 
 
Efekty kształcenia 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych   

Wiedza 

1 
Definiuje pojęcia: marketingu, analiza SWOT, 
narzędzia marketingowe, narzędzia promocji 

kolokwium końcowe 

K_W03 

2 
Wyjaśnia procesy zachodzące na rynku oraz wpływ 
różnych form promocji na klienta 

projekt 

3 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z 
zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego 

projekt K_W13 

Umiejętności 

1 

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

projekt K_U09 

2 
Posiada umiejętność przygotowania typowych prac 
pisemnych i wystąpień ustnych dotyczących 
zagadnień związanych z marketingiem 

projekt K_U10 

Kompetencje społeczne 

1 
Ma świadomość postępu i potrzeby uczenia się 
 

Raporty z 
poszczególnych 

części realizowanego 
K_K03 



projektu 

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

Współdziałanie w 
grupie 

K_K05 

3 
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. 
Może aktywnie uczestniczyć w budowaniu strategii  
i rozwoju społeczności lokalnej 

Aktywność K_K06 

 
Treści programowe: 
- Strategia marketingowa przedsiębiorstwa a wybór medium promocyjnego .  
- Postępowanie nabywców na rynku i czynniki wpływające na zachowanie konsumentów i segmentacja .  
- Wprowadzenie do badań marketingowych.  
- Marketing mix w agrobiznesie. 
- Promocja – podstawowe pojęcia.  
- Środki promocji i instrumenty promocyjne.  
- Mechanizm oddziaływania promocji na klienta.  
- Specyfika promocji w przemyśle spożywczym.  
- Specyficzne rodzaje promocji,  product placement.  
- Reklama – rodzaje, materiały, koszty.  
- Rola public relations w firmie. 
Projekt „Mój folder reklamowy”:  
- Moja firma : wybór branży, nazwy.  
- Produkt w ujęciu specjalistycznym (poznanie technologii produkcji) i konsumenckim.  
- Wybór medium promocji.  
- Koszty promocji. 
- Forma graficzna - folder reklamowy (wizualna, kolorystyczna, plastyczna).  
- Forma foniczna (reklama radiowa).  
- Nowoczesna  promocja m.in.: tworzenie strony internetowej, fora internetowe, produkt placement, 
- Public relation w firmie. 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
˗ metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, 
 wykład problemowy. 

˗ metody poszukujące: 
 problemowe: giełda pomysłów, 
 ćwiczeniowo-praktyczne: metoda projektu, filmy, dyskusje (okrągłego stołu). 

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
˗ stworzenie i prezentacja projektu: „Mój folder reklamowy” – ćwiczenia, 
˗ test wielokrotnego wyboru z treści prezentowanych w trakcie wykładów, 
˗ sprawdzanie obecności na zajęciach. 
 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną. Na ocenę końcową składają się: 
- zaliczenie z oceną na podstawie testu wielokrotnego wyboru z treści prezentowanych w trakcie wykładów, 
- zaliczenie z oceną na podstawie wykonanego projektu. 
Oceną z przedmiotu jest średnią z ocen z testu i ćwiczeń (50/50 %). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 28 1,1 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 10 0,4 

Konsultacje 5 0,2 6 0,2 

Godziny kontaktowe 50 2,0 34 1,4 

Przygotowanie do zajęć 2 0,1 8 0,3 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 2 0,1 8 0,3 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 4 0,2 16 0,6 

ECTS łącznie  2,2  2,0 

Procent pracy własnej 7,4 32,0 

 
Literatura: 

[1] [KotlerPh.: Marketing. Marketing Management 14th Edition. Wydawnictwo Rebis. 2012 

[2] [KotlerPh.: Kotler o marketingu. Jak kreować i opanować rynki. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 
1999. 

[3]  Sala P., Królewski J. E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2016 

[4] [Bernstein B. Billboard! PWN Warszawa 2006. 
[5] Green A. Kreatywność w public relations. PWE Warszawa 2004 
[6] Łuczka-Bakuła W. Rynek żywności ekologicznej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007 
[7] Minus P. M.: Etyka w biznesie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995. 
[8] Brodziński Z., Chyłek E.K. Doradztwo w agrobiznesie. Wydawnictwo ART, Olsztyn 1999. 
[9] Urban S. Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do UE, WAE Wrocław 2004. 
[10] Sagan M. Standaryzacja instrumentów marketingu-mix na przykładzie korporacji międzynarodowych w Polsce. 

Wydawnictwo Difin 2010 
[11] Podlaski A.  Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w Social Media. Wydawnictwo Helion. 2011 
[12] Sala J. Marketing w gastronomii. Wydawnictwo PWE. 2004 

Uzupełniająco: wybrane przez prowadzącego artykuły  z portali i czasopism o marketingu i promocji   
 
Uwagi: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

* przedmiot do wyboru (wybór dokonany będzie na pierwszych zajęciach) 
 

 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

 
 
 
  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania Inżynierii Rolnej 

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

 

Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia żywności  
Kod 

 przedmiotu: PP-2 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 30 -  - 
5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18  18   

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr Justyna Korycka 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr Justyna Korycka 

 

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

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

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

 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Zna podstawowe grupy oraz zasady klasyfikacji 
mikroorganizmów 

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

K_W01 

2 
Rozróżnia pojęcia oraz podaje definicje związane z 
mikrobiologią przemysłową 

K_W01 

3 
Na podstawie cech morfologicznych klasyfikuje 
grupy mikroorganizmów 

K_W01 

4 

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

K_W01; K _W04 

5 
Dyskutuje właściwości i cechy mikroorganizmów 
pożytecznych oraz zagrożenia ze strony mikroflory 
niepożądanej w żywności 

K_W01; K _W04; 
K_W07; K_W08 

Umiejętności 

1 
Potrafi przygotować prostą pożywkę do hodowli 
mikroorganizmów,  

Obserwacja pracy 
studentów oraz testy 
sprawdzające w 

K_U02;  

2 Umie wysterylizować sprzęt i odczynniki  



3 
Samodzielnie aranżuje podstawowy warsztat pracy 
mikrobiologa  

trakcie zajęć 
praktycznych; 
dyskusja ze 
studentami 

 K_U05 

4 

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

K_U09;  
 K_U11 

5 
Posługuje się podstawowymi metodami określania 
liczby i identyfikacji mikroorganizmów 

 
K_U04; 

 

Kompetencje społeczne 

1 

Współpracuje w grupie oraz w sposób 
odpowiedzialny realizuje powierzone mu zadania 
 

Obserwacja 
zachowania 

studentów w trakcie 
zajęć, dyskusja w 

grupie 

K_K03; K_K04; 
K_K05; K_K07 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Odczyt wyników. Sprawdzian z umiejętności praktycznych 

 



Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykład informacyjny 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczenia przedmiotowe 

 laboratoria eksperymentu 
 

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

 prezentacje wyników na zajęciach laboratoryjnych 

 sprawdzian umiejętności praktycznych zastosowania poznanych metod mikrobiologicznych 

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

 

Sposób zaliczenia: 
 Uzyskanie ocen pozytywnych z kolokwiów  

 Aktywność i inicjatywa na zajęciach 

 Ocena sposobu prezentacji wyników w części praktycznej 

 Ocena opanowania umiejętności praktycznych 

 Obecność na zajęciach 

 Pisemny egzamin końcowy 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 36 1,4 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 20 0,8 18 0,7 

Godziny kontaktowe 80 3,2 54 2,2 

Przygotowanie do zajęć 20 0,8 32 1,3 

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

Zaliczenie / egzamin 4 0,2 4 0,2 

Praca własna 44 1,8 74 2,8 

ECTS łącznie  5,0  5,0 

Procent pracy własnej 35,5 56,8 

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

2000.  

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

Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

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

 

Nazwa przedmiotu: Statystyka 
Kod 

 przedmiotu: PP-3 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 
2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9    

Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab.  Zygmunt Gil 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Prof. dr hab.  Zygmunt Gil 

 

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

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

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

Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Student definiuje podstawowe wskaźniki 
statystyczne 

wejściówka 

K_W01 
2 Klasyfikuje testy statystyczne; kolokwium 

3 
Zna zasady formułowania hipotez i planowania 
badań 
 

wejściówka, 
raport z badań 

Umiejętności 

1 

Prezentuje dane liczbowe w formie wykresów i 

tabel kolokwium K_U09 

2 
Wybiera właściwe metody statystyczne 

kolokwium 

K_U16 

3 
Buduje model doświadczenia kolokwium 

zaliczeniowe 

Kompetencje społeczne 

1 
Student rozumie znaczenie analizy statystycznej 
we współczesnej pracy żywieniowca 

 
kolokwium 

K_K06 
 

2 
Dopasowuje testy statystyczne do modeli 
doświadczalnych  

kolokwium 
zaliczeniowe 

K_K04 
K_K05 

 

 



Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Istota i przedmiot statystyki. Prezentacja danych statystycznych.  
2. Miary położenia i zmienności. 
3. Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa. Zmienne losowe i ich rozkłady 
4. Estymacja punktowa i przedziałowa podstawowych parametrów  rozkładu cechy 
5. Weryfikacja hipotez statystycznych. Testy statystyczne.  
6. Analiza wariancji: klasyfikacja jednokierunkowa i dwukierunkowa 
7. Badanie związków między dwiema zmiennymi. Analiza korelacji i regresji 

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

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody  podające: 

 Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 ćwiczenia rachunkowe 
 

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

 sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych i projektowych 

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

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

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 8 0,3 6 0,2 

Godziny kontaktowe 38 1,5 24 1,0 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 12 0,5 

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

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

Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

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

 

Nazwa przedmiotu: Towaroznawstwo * 
Kod 

 przedmiotu: PP-4a 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - -  - 
2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - -  - 

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

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

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

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

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

 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Zna zasady podziału produktów spożywczych na 
grupy 

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

K_W05; 
K_W10 

2 
Rozróżnia pojęcia oraz podaje definicje związane z 
towaroznawstwem 

3 Klasyfikuje i opisuje poszczególne grupy żywności  

4 
Opisuje charakterystyczne cechy i właściwości 
poszczególnych grup produktów spożywczych 

Umiejętności 

1 
Potrafi zinterpretować znaczenie opisu produktu 
podanego na opakowaniu 

Dyskusja ze 
studentami oraz testy 
sprawdzające w 
trakcie zajęć 
praktycznych 

K_U01;  
K_U03; 

2 
Ocenia jakość i przydatność produktu do 
wykorzystania do spożycia bądź produkcji 
spożywczej 

3 
Grupuje produkty i zabezpiecza odpowiednie 
warunki magazynowania 

4 
Wskazuje produkty o wątpliwej jakości na 
podstawie oceny podstawowych wyróżników 
jakościowych, charakterystycznych dla danej grupy 

Kompetencje społeczne 
1 Wygłasza w dyskusji sądy i opinie Obserwacja 

zachowania 
studentów w trakcie 
zajęć 

K_K01; 
K_K02 2 

Świadomie i odpowiedzialnie podchodzi do 
powierzonych zadań 

 



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

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 Wykład informacyjny 
 

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

 prezentacje na zajęciach   

 obecność na zajęciach 
 

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

 Aktywność i inicjatywa na zajęciach 

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

 Obecność na zajęciach 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 9 0,4 

Zajęcia praktyczne 0 0 0 0 

Konsultacje 15 0,6 9 0,4 

Godziny kontaktowe 30 1,2 18 0,7 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 15 0,6 

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

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 20 0,8 33 1,3 

ECTS łącznie  2,0  2,0 

Procent pracy własnej 40,0 64,7 

 
 

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

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

Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

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



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

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

 

Nazwa 
przedmiotu: 

Charakterystyka  poszczególnych grup 
produktów  spożywczych * 

Kod 
 przedmiotu: 

PP-4b 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia 
stacjonarne 

godzin 
ogółem 

15 - - -  - 

2 
Studia 

niestacjonarne 
godzin 
ogółem 

9 - - -  - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Wojciech Chalcarz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Prof. dr hab. Wojciech Chalcarz 

 

Skrócony opis przedmiotu:  
W przedmiocie uwzględniono podział i charakterystykę grup produktów  spożywczych. 
 
Cel nauczania: 
Zapoznanie studentów ze stosowanymi w Polsce podziałami grup produktów  spożywczych oraz przedstawienie 
charakterystyki grup produktów spożywczych. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: bez wymagań wstępnych. 
 
Efekty kształcenia: 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Będzie posiadał wiedzę dotyczącą podziału i 
charakterystyki grup produktów  spożywczych. 

Kolokwium 
pisemne 

K_W05; 

 

2 
Będzie wiedział jak poszerzać swoje 
zainteresowania dotyczące charakterystyki 
grup produktów  spożywczych. 

K_W10 

Umiejętności 

      1 
Będzie umiał zastosować uzyskane 
wiadomości w życiu osobistym i zawodowym. 

Kolokwium pisemne 

K_U01;  

 

2 
Będzie świadomy znaczenia stosowania 
zbilansowanych diet w zależności od potrzeb 
pacjenta. 

K_U03; 

Kompetencje społeczne 

 
1 

Będzie kreatywny w przekazywaniu 
posiadanych umiejętności i wiedzy. 

Kolokwium pisemne  

K_K01; 
 

K_K07; 

 

 
2 

Będzie pracować indywidualnie i zespołowo z 
pełną świadomością  odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane działania. 

K_K02  

 



Treści programowe: 
Wykład: Wykład wprowadzający (informacje ogólne o przedmiocie i wymogach zaliczenia).  
Podział i charakterystyka grup produktów  spożywczych. 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
Wykłady z wykorzystaniem technik multimedialnych. Prezentacje multimedialne przygotowane przez studentów . 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Pisemne kolokwium zaliczeniowe i pisemne kolokwia cząstkowe. 
 
Sposób zaliczenia: 
Przedmiot kończy się pisemnym kolokwium zaliczeniowym. W zaliczeniu przedmiotu uwzględniona zostanie 
obecność na wykładach, oceny cząstkowe kolokwiów pisemnych i wynik końcowego pisemnego kolokwium. 
 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 9 0,4 

Zajęcia praktyczne 0 0 0 0 

Konsultacje 15 0,6 9 0,4 

Godziny kontaktowe 30 1,2 18 0,7 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 15 0,6 

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

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 20 0,8 33 1,3 

ECTS łącznie  2,0  2,0 

Procent pracy własnej 40,0 64,7 

 
 
Literatura: 
 
Podstawowa: 
1. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005. 
 
Uzupełniająca: 
1. Prace opublikowane w czasopismach naukowych. 
 
 
Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

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

  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

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

 

Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa żywnościowego 
Kod 

 przedmiotu: PP-5 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - -  - 
2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Magdalena Kowalczyk 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr Magdalena Kowalczyk 

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z podstawowymi problemami prawa żywnościowego ma pozwolić studentom na określenie roli i znaczenia 

tej gałęzi prawa w procesie produkcji żywności. Prawo żywnościowe reguluje obszary spraw związanych z produkcją 
 i obrotem produktami rolno-spożywczymi. Posiada wiele celów, tj. ochrona konsumentów, ochrona rynku, ochrona 
środowiska. Składa się z różnych źródeł regulacji  prawnych np. krajowych, wspólnotowych, międzynarodowych. Łączy 
w sobie wiele instrumentów prawnych (cywilnych, administracyjnych, karnych). Dotyczy różnych podmiotów,  
tj.: konsumentów, przedsiębiorców, a także administracji publicznej. Odnalezienie się w tym prawie nie jest łatwym 
zadaniem. Poza tym prawo żywnościowe ulega ciągłym zmianom, chce nadążyć za postępem technicznym 
 i (bio)technologicznym.  
 
Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów do prawa żywnościowego – zasad, źródeł prawa oraz podstawowych definicji; międzynarodowego 
oraz europejskiego prawa żywnościowego; urzędowej kontroli żywności; odpowiedzialności za produkt żywnościowy; 
warunków nowej żywności; GMO. 
 
Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 
Wiedza 

1 

Ma ogólną wiedzę o produktach spożywczych, 
definiuje pojęcia prawa żywnościowego, żywności 
(środka spożywczego) 

kolokwium 
zaliczeniowe  

 

K_W03; 
 

K_W02; 

 

2 
Ma wiedzę  o znaczeniu środowiska 
przyrodniczego i jego ochronie oraz zagrożeniach 
w kształtowaniu przemysłu spożywczego 

K_W04 

3 
Ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie 
żywności i organach kontrolnych 

K_W02; 

 

4 
Definiuje znaczenie i rolę żywności w organizmie 
człowieka 

K_W03; 

 

5 
Identyfikuje korzyści i zagrożenia wynikające z 
produkcji żywności genetycznie zmodyfikowanej 

K_W01; 
K_W03; 

           K_W08 
Umiejętności 

1 
Posiada umiejętności wystąpień ustnych i 
prezentacji podstawowych zagadnień dotyczących 
prawa żywnościowego  

kolokwium 
zaliczeniowe, 

dyskusje 

K_U10;  

 
 



2 

Stosuje w piśmie i mowie podstawowe pojęcia 
prawa żywnościowego 

K_U10;  
K_U13;  

 
 

 

3 
Identyfikuje racjonalne rozwiązania w praktyce 
posługując się poznanym prawem żywnościowym 

K_U13 

 

Kompetencje społeczne 

1 

Ma świadomość konieczności szerzenia wiedzy o 
prawidłowym żywieniu 

kolokwium 
zaliczeniowe 

K_K01; 
K_K03; 

 

2 

Ma świadomość postępu i zmian następujących w 
technologii i prawie żywnościowym. Ma potrzebę 
uczenia się przez całe życie i doskonalenia w 
zakresie prawa żywnościowego  

K_K03 
K_K06 

 

 
Treści programowe: 
1. Zagadnienia wprowadzające do przedmiotu. Podanie literatury oraz aktów prawnych z tego zakresu. Ustalenie zasad 

zaliczenia przedmiotu. Wyjaśnienie podstawowych pojęć - definicje: prawo żywnościowe, żywność jako środek 
spożywczy. 

2. Dyskusja na temat zasad prawa żywnościowego. Podanie i wyjaśnienie zasad prawa żywnościowego. 
3. Międzynarodowe i europejskie prawo żywnościowe: źródła międzynarodowego i europejskiego prawa żywnościowego; 

Wspólna Polityka Rolna UE a prawo żywnościowe, wpływ organizacji międzynarodowych na kształtowanie prawa 
żywnościowego. 

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

5. Warunki nowej żywności. Co to jest GMO i jaki ma na ten temat pogląd - dyskusja. 
6. Odpowiedzialność za produkt żywnościowy: reżimy odpowiedzialności za produkt w świetle prawa cywilnego; 

odpowiedzialność administracyjnoprawna oraz prawno-karna za produkt żywnościowy. 
7. Produkty regionalne i tradycyjne: pojęcie i kategorie produktów. Podsumowanie tematyki. 
8. Zaliczenie przedmiotu. 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 

 wykład konwersatoryjny,  
 dyskusje,  
 praca zespołowa. 

 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

 kolokwium zaliczeniowe, 
 aktywność na zajęciach, 
 sprawdzanie obecności na zajęciach 
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych stopni z kolokwium  zaliczeniowego i obecności na wykładach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 9 0,4 

Zajęcia praktyczne 0 0 0 0 

Konsultacje 10 0,4 9 0,4 

Godziny kontaktowe 25 1,0 18 0,7 

Przygotowanie do zajęć 12 0,5 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 12 0,5 18 0,7 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 24 1,0 33 1,3 

ECTS łącznie  2,0  2,0 

Procent pracy własnej 49,0 64,7 

 
Literatura: 
1. Oleszko A., Prawo żywnościowe wspólnotowego rynku rolnego, Kraków 2006 
2. Korzycka-Iwanow M., Prawo żywnościowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego, Warszawa 2007 
3. Taczanowski M. Prawo żywnościowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2009 
4. Nowe prawo żywnościowe Unii Europejskiej a systemy GMP, GHP, HACCP, pod red. J. Kowalskiej, Gdańska 2006 
5. Kozłowska B., Tomkiewicz E., Jurcewicz A., Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. Zagadnienia prawne, Warszawa 

2007 
6. Oleszko A., Jerzyńska B., Prawo rolne i żywnościowe: zarys wykładu, Kraków 2003 
 
Akty normatywne: 
1. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (jednolity tekst Dz.U.2015 r., poz. 594 ze zm.) 
2. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (jednolity tekst Dz.U. z 2015 r., poz. 

678) 

3. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (jednolity tekst Dz.U. z 2014 r., poz 1577) 

 
Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania Inżynierii Rolnej 

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

 

Nazwa przedmiotu: Chemia żywności 
Kod 

 przedmiotu: PP-6 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 30 -  - 
4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 10 - 18 - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Agnieszka Maj 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Agnieszka Maj  

 

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

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

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

 
Efekty kształcenia: 

Lp. Efekty kształcenia: Sposób 
sprawdzenia 

efektu 
kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 
1. Wykazuje znajomość przemian fizyko-chemicznych i 

biochemicznych zachodzących podczas przetwarzania, utrwalania 
i przechowywania w surowcach i produktach żywnościowych 

Prezentacje 
wyników i raporty 
na zajęciach 
laboratoryjnych i 
projektowych 
 

K _W07 

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

K _W08 

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

K_W07 

Umiejętności 
1. Dokonuje pomiarów i interpretacji różnych parametrów fizyko-

chemicznych wykorzystywanych w procesach technologicznych 
Sprawdziany w 
trakcie semestru, 
ustna 
Prezentacje 
wyników i raporty 
na zajęciach 
laboratoryjnych 
i projektowych 

K_U01 

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

K_U02 

3. Projektuje i wykonuje proste zadania badawcze pod opieką 
specjalisty 

K_U04 

4. Prawidłowo zbiera i przedstawia wyniki badań K_U11 



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

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

K_K03 

 

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

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

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

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające:  

 Wykład konwersatoryjny  

 Metody poszukujące: 

 Laboratorium (eksperyment, studium przypadku) 

 Referat z dyskusją 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

Efekt  kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia 
Ocena  

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

Sprawdziany w 
trakcie 
semestru 

Student nie zna  
podstawowych 
metod badawczych 

Student umie 
wymienić podstawowe 
metody badawcze 

Student umie wymienić 
i omówić podstawowe 
metody badawcze 

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

Umiejętność 
praktycznego 
zastosowania wiedzy: 
Student interpretuje 
wyniki badań 

Prezentacje 
wyników 
i raporty 
na zajęciach 
laboratoryjnych 
i projektowych 

Student nie 
interpretuje 
wyników badań 

Student opisuje wyniki 
analiz 

Student opisuje wyniki 
analiz i formułuje 
wnioski 
z przeprowadzonych 
badań 

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

Wyrażanie sądów i 
opinii 

Sprawdziany w 
trakcie 
semestru 

Student biernie 
uczestniczy 
w dyskusjach  

Student przygotowuje 
referat na wyznaczony 
temat 

Student przygotowuje 
referat na wyznaczony 
temat, sporadycznie 
aktywnie uczestniczy 
w dyskusjach 

Student przygotowuje referat na 
wyznaczony temat, aktywnie uczestniczy 
w dyskusjach, przedstawia własne 
uzupełnienia przedstawianych przez 
innych studentów referatów 

Umiejętność pracy w 
zespole 

Sprawdziany w 
trakcie 
semestru 

Student nie pracuje 
w zespole 

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

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

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

Znajomość 
i rozumienie faktów 

Sprawdziany w 
trakcie 
semestru, 

Student nie 
opanował materiału 
teoretycznego 

Student opanował 
wybrane zagadnienia 
z materiału 

Student opanował 
zagadnienia 
z materiału 

Student opanował zagadnienia z materiału 
teoretycznego przedstawionego na 
wykładach i seminariach, zna zagadnienia 



kolokwium (test 
mieszany) 

przedstawionego 
na wykładach 
i seminariach 

teoretycznego 
przedstawionego 
na wykładach 
i seminariach 

teoretycznego 
przedstawionego 
na wykładach 
i seminariach 

wykraczające poza materiał teoretyczny 
przedstawiony na wykładach i seminariach 

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

 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 28 1,1 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 15 0,6 15 0,6 

Godziny kontaktowe 60 2,4 43 1,7 

Przygotowanie do zajęć 15 0,6 20 0,8 

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

Zaliczenie / egzamin 4 0,2 4 0,2 

Praca własna 39 1,6 56 2,2 

ECTS łącznie  4,0  4,0 

Procent pracy własnej 39,4 56,6 

 
Literatura: 
Podstawowa:    

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

Uzupełniająca:  

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

Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 

  



 
 
 
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

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

 

Nazwa przedmiotu: 
Opracowanie nowych produktów 

spożywczych 
Kod 

 przedmiotu: PP-7 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 -  - 
3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9  9   

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

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

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy metod opracowywania nowych produktów żywnościowych w zakresie tworzenia koncepcji, projektowania 
produktu, metody weryfikacji z zastosowaniem analizy sensorycznej, w tym konsumenckiej. Zajęcia obejmują także 
przygotowanie prototypu produktu i opracowanie podstaw strategii komercjalizacji. 
 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z zasadami i podstawowymi fazami procesu opracowania nowych produktów.  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Ukończony kurs z zakresu ogólnej i szczegółowych technologii żywności oraz żywienia człowieka i toksykologii i marketingu 
produktów spożywczych na poziomie studiów inżynierskich. 
 

Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Wykazuje znajomość przemian fizyko-chemicznych 
i biochemicznych zachodzących podczas tworzenia 
produktów żywnościowych 

Kolokwia K_W07 

2 
Zna techniki analizy sensorycznej żywności 
konieczne do opracowania nowych produktów 

Kolokwia ustne K_W07 

3 

Ma wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym 
zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności 
w zakresie potrzebnym do opracowania nowych 
produktów 

raporty z zajęć 
laboratoryjnych  

K_W12 

Umiejętności 

1 
Potrafi przeprowadzić sensoryczną analizę 
żywności w zakresie niezbędnym do opracowania 
nowych produktów 

Raporty z zajęć 
laboratoryjnych, 
kolokwia ustne 

K_U02 

2 Projektuje proste prototypy nowych produktów Kolokwia pisemne K_U04 

3 
Wykorzystuje podstawowe technologie 
informatyczne w zakresie przetwarzania informacji 
oraz obliczeń statystycznych  

Raporty z zajęć 
laboratoryjnych, 
kolokwia ustne  

K_U09 

Kompetencje społeczne 



1 

Wykazuje aktywną postawę w rozwiązywaniu 
zadań w zakresie projektowania nowych 
produktów. Weryfikuje przedstawiane propozycje i 
przedstawia własną opinię Obserwacja pracy na 

ćwiczeniach,  

K_K04 

2 

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

K_K05 

3 
Jest kreatywny w przekazywaniu posiadanych 
umiejętności i wiedzy 

Kolokwium ustne K_K07 

 
Treści programowe: 
Tworzenie koncepcji produktu, weryfikacja idei koncepcji produktu, projektowanie produktu i opracowanie procesu  
z wykorzystaniem metod statystycznych (analiza powierzchni odpowiedzi i pochodne) do optymalizacji technologii, 
przygotowanie prototypu z uwzględnieniem metod analizy sensorycznej, rola badań konsumenckich w fazie opracowania 
produktu, przygotowanie produktu specjalnego przeznaczenia na przykładzie żywności dla wojska.  

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody  podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 wykład problemowy 
 ćwiczenia laboratoryjne 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych 
 kolokwium pisemne lub ustne z zajęć laboratoryjnych i wykładów 

Sposób zaliczenia: 
Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych.  
Ćwiczenia – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z cząstkowych kolokwiów z ćwiczeń laboratoryjnych 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 15 0,6 9 0,4 

Godziny kontaktowe 45 1,8 27 1,1 

Przygotowanie do zajęć 15 0,6 18 0,7 

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

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 30 1,2 48 1,9 

ECTS łącznie  3,0  3,0 

Procent pracy własnej 40,0 64,0 

Literatura: 
Podstawowa: 

Earle M., Earle R., Anderson A.  Opracowanie produktów spożywczych podejście marketingowe WNT 2007 Warszawa 

Uzupełniająca 

Świderski F. Żywność wygodna i żywność funkcjonalna WNT 2006 Warszawa 

Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania Inżynierii Rolnej 

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

 

Nazwa przedmiotu: 
Podstawy  higieny i toksykologii 

żywności 
Kod 

 przedmiotu: PP-8 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 30 -  - 
3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 10 - 22 - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Justyna Korycka 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr Justyna Korycka 

 

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

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

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

 

Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia Sposób sprawdzenia 
efektu kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 
1 definiuje pojęcia: trucizna, zatrucie, toksyczność i 

pokrewne, 

kolokwia w trakcie 
semestru, egzamin 

K_W01 

2 interpretuje kryteria toksyczności, K_W01 

3 analizuje czynniki wpływające na proces zatruć, K_W08 

4 opisuje zasady stosowania podczas produkcji żywności 
substancji dodatkowych dozwolonych, 

K_W08 

5 rozpoznaje rodzaje zanieczyszczeń żywności, K_W08 

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

K_W08 

7 wyjaśnia znaczenie substancji antyodżywczych. K_W08 

8 identyfikuje korzyści i zagrożenia wynikające z produkcji 
żywności genetycznie modyfikowanej 

K_W16 

9 opisuje techniki toksykologicznej analizy żywności sprawdziany w trakcie 
semestru, egzamin 

K_W07 

Umiejętności 
1 prezentuje metody laboratoryjnej, w tym toksykologicznej, 

analizy żywności, 
- sprawdziany w trakcie 

semestru, 
- prezentacje wyników  
i raporty na zajęciach 

K_U01;  
K_U02; 

2 rozpoznaje metodami laboratoryjnymi zafałszowania 
produktów spożywczych,   

K_U02; 
K_U11 



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

laboratoryjnych, K_U02; 
K_U11 

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

K_U01; K_U02; 
K_U04; 
K_U11 

5 identyfikuje metodami laboratoryjnymi rodzaje substancji 
dodatkowych dozwolonych w żywności,   

K_U01; K_U02; 
; K_U04; 
K_U11 

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

K_U02;; 
K_U04; K_U11 

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

trakcie semestru, 
K_K02; K_K03; 

K_K07 
 

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

K_K02; K_K03 
 

3 identyfikuje rodzaje analiz laboratoryjnych w zależności od 
kierunków badań  

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

K_K04; K_K07 

4 przygotowuje i wykonuje analizy laboratoryjne zgodnie z 
rodzajem badań  

K_K04; K_K05; 
K_K07 

 

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

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

w organizmie – wchłanianie, metabolizm i wydalanie.  

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

technologicznych na rodzaj i stopień zanieczyszczeń występujących w żywności. 

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

dozwolonych. 

5. Zanieczyszczenia chemiczne żywności.  

6. Zanieczyszczenia biologiczne środków spożywczych.  

7. Zanieczyszczenia fizyczne. Skażenia radiologiczne żywności.  

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

 i zwierzęcego.  

Tematyka ćwiczeń: 

1. Pobieranie i przygotowywanie prób żywności do badań laboratoryjnych.  

2. Metody określania kwasowości mleka i produktów mleczarskich.  

3. Wykrywanie amoniaku w mięsie i przetworach mięsnych.  

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

5. Oznaczanie lotnych kwasów tłuszczowych w serach.  

6. Oznaczanie kwasowości tłuszczu.  

7. Wykrywanie obecności aldehydu epihydrynowego w tłuszczach.  

8. Wykrywanie środków konserwujących w mleku.  

9. Wykrywanie i identyfikacja syntetycznych przeciwutleniaczy w tłuszczach.  

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

11. Wykrywanie obcych barwników w maśle i ich identyfikacja.  

12. Wykrywanie zafałszowań mleka.  

13. Oznaczanie substancji dodatkowych dozwolonych.  

14. Badanie jakości dodatków do żywności.  

15. Wykrywanie i oznaczanie substancji antyodżywczych. 

 
 
 



Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych. 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczeniowo- praktyczne: laboratoryjna, doświadczeń, 

 eksponujące: pokaz. 
 

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

 sprawdziany w trakcie semestru, 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych.  

 
Sposób zaliczenia: 
Egzamin.  
Na ocenę końcową składają się:  
- ocena z zajęć laboratoryjnych - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich sprawdzianów oraz z 
raportów z zajęć laboratoryjnych; średnia ocen z zajęć laboratoryjnych stanowi 0,4 oceny końcowej. 
- ocena z egzaminu – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich kolokwiów oraz egzaminu. 

 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 32 1,3 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 22 0,9 

Konsultacje 12 0,5 10 1,7 

Godziny kontaktowe 57 2,3 42 1,1 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 10 0,4 

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

Zaliczenie / egzamin 4 0,2 4 0,2 

Praca własna 18 0,7 34 1,4 

ECTS łącznie  3,0  3,0 

Procent pracy własnej 24,0 44,7 

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

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

Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

 
 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
  



 
PWSZ w Sulechowie     
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
                                                                       Kierunek studiów: Żywienie człowieka i  dietoterapia 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
 Żywność modyfikowana 

genetycznie * 
Kod 

 przedmiotu: PP-9a 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 15 -  - 
3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 20 - 12 -  - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Tadeusz Adamski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Prof. dr hab. Tadeusz Adamski 

 
 

Skrócony opis przedmiotu: 
Poznanie  wiedzy   i  zdobycie umiejętności związanych z prowadzeniem roślinnych kultur in vitro, otrzymywaniem  roślin 
modyfikowanych genetycznie oraz identyfikacją GMO  z wykorzystaniem metod biotechnologicznych. Zaznajomienie się 
 z korzyściami i zagrożeniami wynikającymi z uprawy roślin modyfikowanych genetycznie  i  ich wykorzystaniem  w  produkcji 
żywności. Poznanie przepisów prawnych dotyczących obrotem roślinami lub żywnością wyprodukowaną z GMO. 
 
Cel przedmiotu: 
Zdobycie   wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych związanych z prowadzeniem roślinnych kultur 
in vitro, otrzymywaniem organizmów modyfikowanych genetycznie oraz kontrolą żywności pochodzącej z roślin 
transgenicznych.    
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie biologii i biochemii  
 

Efekty kształcenia: 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
opisuje metody otrzymywania  roślin 
modyfikowanych genetycznie  Egzamin pisemny z 

treści wykładów 

K_W01 

2 
wyjaśnia procesy zachodzące w komórce w 
procesie transformacji 

K_W01, K_W16 

3 
zna korzyści wynikające ze stosowania metody 
kultury in vitro w  produkcji roślinnej  

Prezentacja wyników, 
raporty, sprawdziany 

K_W01 

4 
zna molekularne techniki identyfikacji roślin 
modyfikowanych genetycznie  

Prezentacja wyników, 
raporty, sprawdziany 

K_W01 

5 
interpretuje przepisy  prawne  w zakresie 
prowadzenia  badań  i uprawy  roślin  
modyfikowanych genetycznie  

Prezentacja wyników 
na zajęciach 
laboratoryjnych 

K_W13 

6 
wyjaśnia korzyści i zagrożenia wynikające z 
produkcji żywności genetycznie modyfikowanej 

Prezentacja wyników, 
raporty, sprawdziany 

K_W04, K_W16 

Umiejętności 

1 
posługuje się technikami stosowanymi w roślinnych 
kulturach in vitro Raporty na zajęciach  

laboratoryjnych, 
sprawdzian 

K_U07, K_U16,  

2  
projektuje metodykę  prowadzenia kultury in vitro 
roślin  przeznaczonych do transformacji 
genetycznej 

K_U07, K_U16, 



3 
interpretuje wyniki analiz molekularnych,  
wykorzystywanych w   identyfikacji GMO 

K_U11 

4 
wyjaśnia pozytywne i negatywne aspekty 
poznanych technik modyfikacji genomu i 
klonowania organizmów 

Raporty na zajęciach  
laboratoryjnych, 
sprawdzian 

K_U13 , K_U16  

Kompetencje społeczne 

1 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – 
podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych, 

Raporty na zajęciach  
laboratoryjnych   

 K_K01, K_K07 

2 
ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane zadania związane z pracą zawodową 

K_K04, K_K05,  

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
Ekspresja genów. Kultury komórek, tkanek i organów roślinnych. Markery molekularne i ich wykorzystanie w praktyce. 
Diagnostyka molekularna. Transformacja genetyczna. Wykorzystanie metod biotechnologicznych w nowoczesnej hodowli 
roślin. Metody analizy roślin i produktów żywnościowych na obecność GMO,. Zagrożenia i obawy wynikające z konsumpcji 
żywności modyfikowanej genetycznie.  Biotechnologia i bioróżnorodność. Uwarunkowania prawne dotyczące własności 
intelektualnej i obrotem GMO. Kontrowersje  związane z agrobiotechnologią.  

 
Zajęcia laboratoryjne: 

Poznanie podstawowych technik  mikrorozmnażania roślin. Przygotowanie pożywek  do kultur in vitro 
Kultura zarodków mieszańców oddalonych  
Mikrorozmnażanie wybranych gatunków roślin użytkowych na drodze regeneracji bezpośredniej i pośredniej.  
Poznanie techniki przygotowywania materiału roślinnego do przeprowadzenia  wektorowej  transformacji genetycznej  
Regeneracja roślin z nietransformowanego  kalusa   
Izolacja DNA i przygotowanie materiału do analiz molekularnych 
Metody stosowane w  otrzymywaniu  roślin modyfikowanych genetycznie 
Biotechnologia w ochronie bioróżnorodności  
Metody analizy roślin i  produktów żywnościowych na obecność GMO 
Dyskusja nad zagadnieniem: biotechnologia – nauka czy biznes?. 

 

Metody i  techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykłady informacyjne z wykorzystaniem technik multimedialnych  

 wykłady problemowe 

 wykład konwersacyjny 
 Metody poszukujące: 

 giełda pomysłów w  projektowaniu mikrorozmnażania wybranych gatunków roślin 
 Ćwiczeniowo-praktyczna:  

 kultura in vitro roślin 
 

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

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych   

 sprawdzanie obecności na zajęciach 

 kolokwium zaliczeniowe z  treści wykładowych.  Praca pisemna  jest punktowana w skali  50 punktowej: 5,0  – 46-
50 pkt.,  4,5 – 41-45 pkt., 4,0 – 36-40 pkt., 3,5 -31-35,  3,0 - 26-30 pkt. 

 
Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 zaliczenie 100% prac laboratoryjnych – wymóg wstępny przystąpienia do zaliczenia kolokwium z wykładów 

  Kolokwium pisemne  obejmujące treści wykładowe oraz wnioskowe treści ćwiczeniowe. 
  
 
 
 
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 32 1,3 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 12 0,5 

Konsultacje 12 0,5 6 0,2 

Godziny kontaktowe 57 2,3 38 1,5 

Przygotowanie do zajęć 8 0,3 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 22 0,9 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0,1 

Praca własna 18 0,7 37 1,5 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 24,0 49,3 

 

 
 
Literatura: 
1. Witner P.C., G.I. Hickey., Fletcher H.L. (2016). Genetyka, krótkie wykłady. PWN Warszawa 
2. Tuner P.C., McLennan A.G.., Bates A.D., White M.R.H. (2009) Biologia molekularna, krótkie wykłady. PWN 
3. Brown T.A. Genomy (2016). PWN Warszawa  
4. Buchowicz J. (2010). Biotechnologia molekularna. PWN Warszawa 
5. Malepszy S.(red) Biotechnologia roślin (2009) ). PWN Warszawa 

 
 
 
 
Uwagi:  
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

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

 

  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

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

 

Nazwa przedmiotu:  Podstawy biotechnologii  * 
Kod 

 przedmiotu: PP-9b 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 15 -  - 
3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 20 - 12 -  - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Tadeusz Adamski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Prof. dr hab. Tadeusz Adamski 

 
 

Skrócony opis przedmiotu: 
Poznanie  wiedzy  z zakresu mikrorozmnażania roślin, klonowania molekularnego,  markerów  molekularnych, mapowania 
fizycznego genów , transformacji  genetycznej,  manipulacji  potranskraptycyjnymi i potranslacyjnymi etapami ekspresji 
genów,  co pozwoli na  zrozumienie znaczenia biotechnologii jako głównego źródła postępu naukowo-technicznego 
 w naukach biologicznych. 
 

Cel przedmiotu: 
Zdobycie   wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych związanych z     zastosowaniami praktycznymi 
biotechnologii w hodowli i diagnostyce molekularnej roślin. 
 

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

Efekty kształcenia: 

L.p. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
wyjaśnia  mechanizm replikacji  genomu i  
przekazywania informacji genetycznej 

kolokwium pisemne z 
treści wykładów  

K_W01 

2 
opisuje metody otrzymywania organizmów 
modyfikowanych genetycznie  

K_W01 

3 
wyjaśnia procesy zachodzące w komórce w 
procesie transformacji 

K_W01, K_W16 

4 
zna korzyści wynikające ze stosowania metody 
kultury in vitro w rozmnażaniu wegetatywnym roślin  

Prezentacja wyników, 
raporty, sprawdziany 

K_W01 

5 
zna techniki identyfikacji roślin modyfikowanych 
genetycznie  

Prezentacja wyników, 
raporty, sprawdziany 

K_W01 

6 
interpretuje przepisy  prawne  w zakresie 
prowadzenia  badań  i uprawy  roślin  
modyfikowanych genetycznie  

Prezentacja wyników 
na zajęciach 
laboratoryjnych 

K_W13 

7 
wyjaśnia korzyści i zagrożenia wynikające z 
produkcji żywności genetycznie modyfikowanej 

Prezentacja wyników, 
raporty, sprawdziany 

K_W18 

Umiejętności 

1 
posługuje się technikami stosowanymi w roślinnych 
kulturach in vitro 

Raporty na zajęciach  
laboratoryjnych, 
sprawdzian 

K_U07, K_U16,  

2  
projektuje metodykę mikrorozmnażania danego 
gatunku (odmiany) 

K_U07, K_U16, 

3 
interpretuje wyniki analiz molekularnych,  
wykorzystywanych w   identyfikacji GMO 

K_U11 



4 
wyjaśnia pozytywne i negatywne aspekty 
poznanych technik modyfikacji genomu i 
klonowania organizmów 

Raporty na zajęciach  
laboratoryjnych, 
sprawdzian 

K_U02,  

Kompetencje społeczne 

1 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – 
podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych, 

Raporty na zajęciach  
laboratoryjnych   

 K_K03, K_K07  

2 
ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane zadania związane z pracą zawodową 

K_K04, K_K05,  

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
Biotechnologia, podstawowe pojęcia i definicja. Ekspresja genów.  Kultury komórek, tkanek i organów roślinnych. Markery 
molekularne i ich wykorzystanie w praktyce. Diagnostyka molekularna.  Konstrukcja map genetycznych.  Sekwencjonowanie 
genomu. Transformacja genetyczna. Wykorzystanie metod biotechnologicznych w nowoczesnej hodowli roślin. 
Modyfikowane genetycznie gatunki i odmiany roślin. Biotechnologia i bioróżnorodność. Kontrowersje  związane  
z agrobiotechnologią.  

 
Zajęcia laboratoryjne: 

Poznanie podstawowych technik  mikrorozmnażania roślin. Przygotowanie podłoża  do kultur in vitro 
Kultura zarodków mieszańców oddalonych  
Mikrorozmnażanie wybranych gatunków roślin użytkowych na drodze regeneracji bezpośredniej i pośredniej.  
Izolacja DNA i przygotowanie materiału do analiz molekularnych 
Metody stosowane w  otrzymywaniu  roślin modyfikowanych genetycznie 
Uwarunkowania prawne dotyczące własności intelektualnej i obrotu GMO 
Biotechnologia w ochronie bioróżnorodności 
Metody analizy roślin i  produktów żywnościowych na obecność GMO 
Dyskusja nad zagadnieniem: biotechnologia – nauka czy biznes?. 

 

Metody i  techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykłady informacyjne z wykorzystaniem technik multimedialnych  

 wykłady problemowe 

 wykład konwersacyjny 
 Metody poszukujące: 

 giełda pomysłów w  projektowaniu mikrorozmnażania wybranych gatunków roślin 
 Ćwiczeniowo-praktyczna:  

 kultura in vitro roślin 
 

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

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych   

 sprawdzanie obecności na zajęciach 

 kolokwium zaliczeniowe z  treści wykładowych.  Praca pisemna  jest punktowana w skali  50 punktowej: 5,0  – 46-
50 pkt.,  4,5 – 41-45 pkt., 4,0 – 36-40 pkt., 3,5 -31-35,  3,0 - 26-30 pkt. 

 
Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 zaliczenie 100% prac laboratoryjnych – wymóg wstępny przystąpienia do zaliczenia kolokwium z wykładów 

  Kolokwium pisemne  obejmujące treści wykładowe oraz wnioskowe treści ćwiczeniowe. 
  
 
 
 
 
 
 
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 32 1,3 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 12 0,5 

Konsultacje 12 0,5 6 0,2 

Godziny kontaktowe 57 2,3 38 1,5 

Przygotowanie do zajęć 8 0,3 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 22 0,9 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0,1 

Praca własna 18 0,7 37 1,5 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 24,0 49,3 

 

Literatura: 
1.  Witner P.C., G.I. Hickey., Fletcher H.L. (2016). Genetyka, krótkie wykłady. PWN Warszawa 
2. Tuner P.C., McLennan A.G.., Bates A.D., White M.R.H. (2009) Biologia molekularna, krótkie wykłady. PWN 
3. Brown T.A. Genomy (2016). PWN Warszawa  
4. Buchowicz J. (2010). Biotechnologia molekularna. PWN Warszawa 
5. Malepszy S.(red) Biotechnologia roślin (2009) ). PWN Warszawa 

 
Uwagi:  
 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

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

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 

  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  

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

 

Nazwa przedmiotu: Podstawy usług hotelarskich 
Kod 

 przedmiotu: PP-10 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr  VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt  Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 20 - - - - 
1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 12 - -  - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Anna Gawrońska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:                                              Dr inż. Anna Gawrońska 

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Student poznaje podstawowe wiadomości z zakresu usług hotelarskich 

Cel przedmiotu: 
Cele kształcenia: Zapoznanie się z wiedzą na temat usług hotelarskich  gastronomicznych, agroturystyką i wykorzystaniem  
produktów regionalnych w promocji usług turystycznych. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie  ekonomii  i marketingu 

 
Efekty kształcenia: 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

Odniesienie  
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Charakteryzuje podstawowe pojęcia związane z 
zagadnieniami  z zakresu hotelarstwa i gastronomii. Kolokwium K_W03 

2 Opisuje i rozróżnia  poszczególne usługi hotelarskie 

Umiejętności 

1 
Rozróżnia różne rodzaje usług hotelarskich i zakładów 
gastronomicznych                                                              

kolokwium 
 

K_U13 
2 

Identyfikuje i określa kategorie usług hotelarskich  i 
gastronomicznych                  

Kompetencje społeczne 

1 
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych,  postępuje zgodnie z 
zasadami etyki  Kolokwium 

K_K03 

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

K_K01 
 

 
Treści programowe: 
Wykłady: 
1. Istota usług hotelarskich 
2. Prawne aspekty działalności hotelarskiej 
3. Podział usług hotelarskich i ich cechy 
4. Klasyfikacja usług hotelarskich (podstawowe i dodatkowe) 
5. Wymagania kategoryzacyjne 
6. Usługi gastronomiczne w usługach turystycznych i hotelarskich 
7.Trendy w hotelarstwie 



8. Trendy w gastronomii 
9. Agroturystyka i wykorzystanie spożywczych produktów regionalnych  
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykłady informacyjne z wykorzystaniem technik informacyjnych 

 wykłady problemowe 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
kolokwium zaliczeniowe podsumowujące wykłady 

Sposób zaliczenia: 
kolokwium zaliczeniowe– ocenę pozytywną uzyskuje się przy znajomości wiedzy na poziomie 60% 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 20 0,8 12 0,5 

Zajęcia praktyczne 0 0 0 0 

Konsultacje 4 0,2 4 0,2 

Godziny kontaktowe 24 1,0 16 0,6 

Przygotowanie do zajęć 2 0,1 4 0,2 

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

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 4 0,2 10 0,4 

ECTS łącznie - 1,1 - 1,0 

Procent pracy własnej 14,3 38,5 

 
 
 

Literatura: 
Literatura podstawowa: 
1.Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości. Milewska M., Włodarczyk B.  Wydawnictwo PWE  2015   
2.Hotelarstwo. Usługi - eksploatacja – zarządzanie. Panasiuk A., Szostak  D. Wydawnictwo Naukowe PWN 2008 
3.Prawo turystyczne. Nestorowicz M. Wyd. Wolters Kluwert.  2016 
4.Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Sikora J. Wyd. C.H. Beck .2012 

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

Uwagi: 
Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć. 

 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

 

 


