
Moduł Matematyka 
M_uu_uu M_TO_01 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Matematyka 
Mathematics 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 1 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 6 w tym kontaktowe 3,04/niekontaktowe 2,96 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Andrzej Kornacki 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki 

Cel modułu 

Celem modułu jest zapoznanie studenta z podstawowymi 
zagadnieniami z matematyki wyższej obejmującymi 
rachunek macierzowy, różniczkowy, całkowy i elementy 
metod numerycznych Znajomość tych zagadnień pozwoli 
studentom zrozumieć i opisywać procesy w języku 
matematycznym.  

Treści modułu kształcenia 

Obliczanie wyznacznika metodą Laplace’a i Sarrusa. 
Działania na macierzach. Rozwiązywanie układu równań 
metodą macierzową lub wzorami Cramera. Twierdzenie 
Kroneckera-Capellego. Obliczanie granic ciągów i badanie 
zbieżności szeregów. Obliczanie granic i badanie ciągłości 
funkcji. Obliczanie pochodnych i ich wykorzystanie do 
badania monotoniczności i znajdowania ekstremum funkcji. 
Rozwijanie funkcji w szereg Taylora i Mc Laurina. 
Obliczanie całek nieoznaczonych z wykorzystaniem reguł 
całkowania, metody całkowania przez części i  przez 
podstawienie. Obliczanie pól, objętości i długości łuku  za 
pomocą całek oznaczonych. Obliczanie pochodnych 
cząstkowych i znajdowanie ekstremum funkcji dwóch 
zmiennych. Zastosowanie metod numerycznych do 
rozwiązywania równań nieliniowych. Metoda połowienia 
przedziałów, metoda siecznych, metoda stycznych.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Gewert M., Skoczylas Z. 2004. Analiza matematyczna 1. 
GiS, Wrocław. 
2. Jurewicz T., Skoczylas Z. 2002. Algebra liniowa 1. 
Wrocław. 
3. Klamka J., Ogonowski Z., Jamicki M., Stasik M. 2004. 
Metody numeryczne. 
4. Krysicki W., Włodarski L. 1998. Zadania z analizy 
matematycznej. Cz. I i II. PWN, Warszawa.  
5. Osypiuk E., Pisarek I. 2004. Zbiór zadań z matematyki  
dla studentów uczelni rolniczych. Lublin. 



Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia audytoryjne, dyskusja.  

 



Moduł Fizyka 
M_uu_uu M_TO_02 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Fizyka 
Physics 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 1 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 6 w tym kontaktowe 3,04/niekontaktowe 2,96 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Marta Arczewska 

Jednostka oferująca przedmiot Zakład Biofizyki, Katedra Fizyki 

Cel modułu 

Podstawowe cele nauczania fizyki technicznej dotyczą 
opanowania wiadomości i ugruntowania wiedzy z 
wybranych działów fizyki, ukierunkowanych na 
zagadnienia współczesnej nauki i techniki. 

Treści modułu kształcenia 

Obejmuje wiedzę z fizyki dotyczącą wiadomości z 
wybranych działów fizyki ukierunkowanych na zagadnienia 
fizyki współczesnej, poznania zasad, praw i wielkości 
fizycznych obejmujących podstawy mechaniki, statyki i 
dynamiki płynów, elektryczności i magnetyzmu wraz z 
równaniami Maxwella i falami elektromagnetycznymi, 
obwodów elektrycznych, optyki geometrycznej i falowej, 
budowy i zasady działania urządzeń typu polarymetr, 
refraktometr, itp. Wybrane zagadnienia fizyki laserów. 
Podstawy spektroskopii molekularnej w badaniach 
polimerów i biocząsteczek. Wybrane zagadnienia fizyki 
jądrowej. Radiometria, ochrona radiologiczna. Obejmuje 
również znajomość definicji podstawowych jednostek 
układu SI i zapoznanie się z metodami i technikami 
prowadzenia doświadczeń fizycznych w laboratorium 
fizyki.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Holiday D., Resnick R., 2005. Podstawy fizyki. Tom I-V. 
PWN, Warszawa.  
2. Jaroszyka F., (red.) 2002. Biofizyka. Wyd. PZWL, 
Warszawa.  
3. Kęcki Z., 1975. Podstawy spektroskopii molekularnej. 
PWN, Warszawa.  
4. Pietruszewski S., Kurzyp T., Kornarzyński K. (red.) 
2010. Przewodnik do ćwiczeń z fizyki dla studentów 
Wydziału Inżynierii Produkcji. Wyd. UP, Lublin. 
5. Skorko M., 1975. Fizyka. PWN, Warszawa. 

Planowane 
formy/działania/metody 

Wykład (konwencjonalny), ćwiczenia audytoryjne, zajęcia 
laboratoryjne, konsultacje, dyskusje.  



dydaktyczne 
 



Moduł Etyka 
M_uu_uu M_TO_03 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Etyka 
Ethic, Deontology 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 1 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,32/niekontaktowe 0,68 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Stanisław Sieczka 

Jednostka oferująca przedmiot Inne 

Cel modułu 

Celem modułu jest: przyswojenie podstawowych pojęć 
filozoficzno-etycznych, zapoznanie studentów z 
podstawowymi kierunkami filozoficzno-etycznymi, 
pokazanie relacji pomiędzy sferą etyczno-moralną i prawną, 
studium nad ludzkim sumieniem jako indywidualnym 
odczytaniem prawa naturalnego, kształtowanie 
odpowiedzialności za siebie i za drugiego człowieka tak w 
życiu indywidualnym, jak i wspólnotowym. 

Treści modułu kształcenia 

Treści dotyczą nauk filozoficzno-etycznych, prawa, 
sumienia i stylu życia. Dlatego poruszane są zagadnienia 
dotyczące definicji i terminologii, którymi posługują się 
poszczególne kierunki etyczne, także współczesne. 
Dogłębnie omawiany jest personalizm etyczny, który 
zwraca uwagę na kształtowanie następujących postaw: 
odpowiedzialność za drugiego człowieka, odpowiedzialność 
nie tylko za rodzaj, ale także za efekty ludzkiej pracy, czyli 
za skutki ludzkiej działalności w odniesieniu przede 
wszystkim do społeczeństwa, oraz na oddziaływanie na 
innych poprzez przykład życia.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Jedynak S. (red.), 1999. Mały słownik etyczny. 
Bydgoszcz. 
2. Szostek A. 1993. Pogadanki z etyki. Częstochowa. 
3. Ślipko T. 1974. Zarys etyki ogólnej. Kraków. 
4. Ślipko T. 1982. Zarys etyki szczegółowej. Kraków. 
5. Tatarkiewicz W. 1977. Historia Filozofii. Warszawa. 
6. Wojtyła K. 1982. Elementarz etyczny. Wrocław. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady, dyskusja, referaty opracowane przez grupy 
studentów.   

 



Moduł Socjologia 
M_uu_uu M_TO_04 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Socjologia 
Sociology 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 1 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,32/niekontaktowe 0,68 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Anna Goliszek 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 

Celem modułu jest kształtowanie wyobraźni socjologicznej 
w zakresie szeroko rozumianego towaroznawstwa, tj. 
postrzegania tej dziedziny jako efektu działania jednostki, 
grupy, zbiorowości ludzkiej.  

Treści modułu kształcenia 

Socjologia jako dyscyplina naukowa. Człowiek jako istota 
społeczna. Charakterystyka podstawowych form aktywności 
społecznej człowieka. Charakterystyka podstawowych 
struktur społecznych. Socjologiczne pojęcie kultury. 
Zmiana społeczno-kulturowa. Socjologiczna koncepcja 
osobowości. Socjalizacja. Kontrola społeczna i dewiacja. 
Zróżnicowanie społeczne, nierówności i ruchliwość 
społeczna. Zróżnicowanie społeczne społeczeństw 
ponowoczesnych. Charakterystyka współczesnego 
społeczeństwa pod kątem procesu globalizacji i osobowości 
człowieka ponowoczesnego.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Giddens A. 2006. Socjologia, PWN. Warszawa. 
2. Sztompka P. 2003. Socjologia. Analiza społeczeństwa.  
Znak, Kraków. 
3. Jałowiecki B. 2012. Czytanie przestrzeni. Konsorcjum 
Akademickie, Kraków.  
4. Szacka B. 2003. Wprowadzenie do socjologii. Oficyna 
Naukowa, Warszawa. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Metody asymilacji wiedzy: wykład konwencjonalny, 
wykład  problemowy, dyskusja plenarna. 

 



Moduł Historia wsi i rolnictwa 
M_uu_uu M_TO_05 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Historia wsi i rolnictwa 
History of countryside and agriculture 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 1 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,32/niekontaktowe 0,68 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Ewa Kwiecińska-Poppe 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekologii Rolniczej 

Cel modułu 

Zadaniem modułu jest przekazanie wiedzy na temat 
procesów gospodarczych społecznych i kulturowych jakie 
dokonały się w dziejach osadnictwa i rolnictwa. Zapoznanie 
studentów z etapami rozwoju rolnictwa, pochodzeniem 
roślin uprawnych, pochodzeniem i procesem udomowiania 
zwierząt domowych i gospodarskich oraz historią kultury 
materialnej i duchowej wsi polskiej. 

Treści modułu kształcenia 

Źródła wiedzy o początkach rolnictwa, metody badań i 
hipotetyczny sposób jego powstania. Początki rolnictwa na 
ziemiach polskich, między innymi rolniczy krąg kultury 
ceramiki wstęgowej rytej, kultury pucharów lejkowatych i 
inne wybrane rolnicze kultury neolityczne. Rolnictwo 
wielkiego kręgu kultury łużyckiej. Pochodzenie i dzieje 
wybranych roślin uprawnych. Wieś i produkcja rolnicza na 
początku naszej kultury. Gospodarka feudalna, czynszowa 
oraz wielka kolonizacja. Sytuacja wsi od końca XV do XVII 
wieku, gospodarka folwarczno-pańszczyźniana, regres 
gospodarczy rolnictwa od połowy XVII do początków 
XVIII wieku. Historia kultury materialnej wsi – systemy i 
techniki gospodarowania, osadnictwo, architektura ludowa. 
Formy życia społecznego – instytucje wspólnotowe 
(rodzina, ród, grupa krewniacza, społeczność lokalna). 
Kultura duchowa – aspekt obrzędowy (zwyczaje, rytuały, 
święta, zabawy, zakazy i nakazy), aspekt wierzeniowy 
(wizja świata, mity, religijność ludowa, kulty) oraz aspekt 
folklorystyczny.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Arnold S. 1964. Zarys historii gospodarstwa wiejskiego 
w Polsce. T. 1 i 2. PWRiL Warszawa. 
2. Gardawski A. (red.) 1979. Prahistoria ziem polskich. 
Ossolineum. 
3. Grodziński S., Zagórniak M., Wyrozumski J. (red.) 1999. 
Wielka historia Polski. Fogra 



4. Kaczanowski P., Kozłowski J. K. 1998. Najdawniejsze 
dzieje ziem polskich. Kraków. 
5. Kruk J., Milisauskas S. 1999. Rozkwit i upadek 
społeczeństw rolniczych, neolitu. Instytut Archeologii i 
Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Kraków. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład w formie prezentacji multimedialnej, dyskusja. 

 



Moduł Chemia 1 
M_uu_uu M_TO_06 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Chemia 1 
Chemistry 1 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 1 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 2,20/niekontaktowe 1,80 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Renata Czeczko 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Chemii 

Cel modułu 

Poznanie podstawowych pojęć, praw i reakcji chemicznych, 
które umożliwią zrozumienie zjawisk zachodzących w 
przyrodzie. Praktyczne zaznajomienie ze sprzętem 
wykorzystywanym w laboratorium i nabycie umiejętności w 
prowadzeniu doświadczeń. 

Treści modułu kształcenia 

Wykładany przedmiot obejmuje następujące zagadnienia: 
Nomenklatura związków chemicznych. Podstawowe pojęcia 
i prawa chemiczne. Układ okresowy pierwiastków, wiązania 
chemiczne. Kinetyka chemiczna. Roztwory. Dyfuzja. 
Osmoza. Dysocjacja elektrolityczna. Iloczyn jonowy wody, 
pH, roztwory buforowe. Koloidy, zjawiska 
elektrokinetyczne. Reakcje red-ox, elektroliza, ogniwa 
galwaniczne. Funkcje termodynamiczne. Wybrane metody 
analizy ilościowej. Właściwości wybranych pierwiastków i 
ich związków.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Bojanowska M., Czeczko R., Muszyński P., Skrzypek A., 
2007. Chemia ogólna w zadaniach. Wyd. AR Lublin. 
2. Jackowska I., Piotrowski J. 2002. Chemia ogólna z 
elementami chemii nieorganicznej. Wyd. AR Lublin. 
3. Mikos-Bielak M., Piotrowski J., Warda Z. 2008. 
Przewodnik do ćwiczeń z chemii. Wyd. UP Lublin. 
4. Pajdowski L. 1998. Chemia ogólna. PWN Warszawa. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady w formie prezentacji multimedialnej 
Ćwiczenia audytoryjne obejmują utrwalenie, rozszerzenie i 
sprawdzenie treści przekazywanych podczas wykładów.  
Ćwiczenia laboratoryjne: studenci pracują indywidualnie 
lub w małych grupach, wykonywanie sprawozdań.  

 



Moduł Bezpieczeństwo Higiena Pracy i Ergonomia 
M_uu_uu M_TO_07 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Bezpieczeństwo Higiena Pracy i Ergonomia 
Occupational health, safety and ergonomy 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 1 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 1 w tym kontaktowe 0,32/niekontaktowe 0,68 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Jerzy Wójcik 

Jednostka oferująca przedmiot Sekcja do spraw BHP i Ochrony Przeciwpożarowej 

Cel modułu 

Celem realizowanego przedmiotu jest zapoznanie studentów 
z: uregulowaniami z zakresu prawnej ochrony pracy i  
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, czynnikami 
środowiska pracy mogącymi powodować  zagrożenia dla  
bezpieczeństwa  zdrowia i życia, ogólnymi zasadami i 
metodami likwidacji lub  ograniczania wpływu czynników 
niebezpiecznych i  szkodliwych w środowisku pracy, z 
wiedzą z zakresu ergonomii w zakresie dostosowania 
urządzeń, stanowisk pracy do psychofizycznych cech i 
możliwości człowieka, postępowania w sytuacjach 
awaryjnych oraz w razie wypadku przy pracy, udzielanie  
pierwszej  pomocy. 

Treści modułu kształcenia 

Podstawy prawne bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce; 
- krajowe źródła prawa pracy, - zakładowe źródła prawa 
pracy, - zasady bhp . Obowiązki i prawa w zakresie bhp; - 
pracodawcy i pracowników. Czynniki uciążliwe, szkodliwe 
i niebezpieczne występujące w procesach pracy – 
charakterystyka wybranych czynników. Ryzyko zawodowe, 
ocena ryzyka zawodowego. Metody ograniczania, 
likwidacji oddziaływania na pracowników czynników 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia i życia w 
środowisku pracy, środki ochrony indywidualnej, środki 
ochrony zbiorowej. Ergonomia – pojęcie ergonomii,  
analiza stanowiska pracy pod względem ergonomicznym. 
Wypadki przy pracy – pojęcie wypadku przy pracy. 
Pierwsza pomoc medyczna –  podstawowe zabiegi 
ratownicze czynności ważnych dla życia. Ochrona ppoż. w 
zakładzie pracy.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Mikulski R. 1999. Bezpieczeństwo i ochrona człowieka 
w środowisku pracy, materiały szkoleniowe dla nauczycieli 
akademickich. CIOP Warszawa.  
2. Meritum Bezpieczeństwo i Higiena Pracy praca zbiorowa 



Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business  Warszawa 
2009 r / praca zbiorowa /  
3. Rączkowski  B. 2010. BHP w praktyce. OODK Sp.z o.o., 
Gdańsk. 
4. Kodeks  Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwiec 1974 r. z 
późniejszymi zmianami – akty wykonawcze do Ustawy.  
5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 5 lipca w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
uczelniach Dz. U. Nr 128 poz. 897. 2007 r.  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład i dyskusja z wykorzystaniem technik 
audiowizualnych.  

 



Moduł Technologia informacyjna 
M_uu_uu M_TO_08 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Technologia informacyjna 
Information technology 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 1 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,88/niekontaktowe 0,12 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Michał Nowak 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 

Cel modułu 

Celem modułu jest przekazanie studentom wiedzy i 
umiejętności z zakresu posługiwania się narzędziami 
informatycznymi do pozyskiwania informacji z sieci 
Internet, jak również przygotowywania dokumentów z 
wykorzystaniem podstawowych narzędzi pakietu biurowego 
(edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny oraz oprogramowanie 
do przygotowywania baz danych i prezentacji 
multimedialnych). 

Treści modułu kształcenia 

Wykład obejmuje prezentację rysu historycznego 
technologii informacyjnej i sieci Internet, prezentację 
struktury sieci Internet, bezpieczeństwa pracy i narzędzi 
służących do wyszukiwania danych. Prezentowane są także 
informacje teoretyczne oraz możliwości zastosowania 
edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, oprogramowania do 
obsługi baz danych oraz do tworzenia prezentacji 
multimedialnych. 
Ćwiczenia obejmują w pierwszej części wyszukiwanie 
informacji w sieci Internet, ze szczególnym 
uwzględnieniem baz danych literaturowych. Kolejne 
ćwiczenia dotyczą pracy z  poszczególnymi aplikacjami 
pakietu biurowego Microsoft Office: 
Edytor tekstu – zasady edycji i formatowania dokumentu 
tekstowego z uwzględnieniem obiektów graficznych, tabel i 
wzorów matematycznych.  
Arkusz kalkulacyjny – wykorzystanie najważniejszych 
formuł i funkcji, a także graficznej prezentacji danych 
liczbowych w formie różnego typu wykresów.  
Access – tworzenie i edycja prostej bazy danych.  
PowerPoint – przygotowywanie prezentacji multimedialnej.  

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Jaronicki A. 2010. ABC MS Office 2010 PL. Helion. 
2. Kowalczyk G. 2010. Word 2010 PL. Kurs. Helion. 
3. Masłowski K. 2010. Excel 2010 PL. Ilustrowany 



przewodnik. Helion. 
4. Mendrala D., Szeliga M. 2010. Access 2010. Kurs. 
Helion. 
5. Zimek R. 2010. PowerPoint 2010 PL. Ilustrowany 
przewodnik. Helion 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia praktyczne, wykonanie projektu 

 



Moduł Makroekonomia 
M_uu_uu M_TO_09 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Makroekonomia 
Macroeconomics 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 1 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 2,20/niekontaktowe 1,80 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Dariusz Eligiusz Staszczak 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 

Celem modułu jest przekazanie studentom wiedzy o 
funkcjonowaniu gospodarki krajowej, z uwzględnieniem jej 
międzynarodowych powiązań. Ilustracja cykli 
koniunkturalnych w gospodarce oraz poznanie 
podstawowych mierników wzrostu gospodarczego. 
Ilustracja teoretycznych i praktycznych aspektów 
funkcjonowania gospodarki rynkowej, z uwzględnieniem 
znaczenia sektora prywatnego i publicznego oraz teorii 
makroekonomicznych interpretujących znaczenie tych 
sektorów w gospodarce. Wykazanie różnic w 
interpretacjach systemu rynkowego przez poszczególne 
teorie makroekonomiczne. 

Treści modułu kształcenia 

Dostarcza wiedzy o funkcjonowaniu gospodarki krajowej, z 
uwzględnieniem jej międzynarodowych powiązań. Ilustruje 
teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania 
gospodarki rynkowej, z uwzględnieniem znaczenia sektora 
prywatnego i publicznego. Dostarcza także istotnej wiedzy 
o funkcjonowaniu rynku, z uwzględnieniem zmian podaży i 
popytu. Dostarcza także teoretycznych interpretacji 
funkcjonowania gospodarki krajowej.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Baszyński A., Piątek D., Szarzel K. 2007. 
Makroekonomia: Rynek w gospodarce (ćwiczenia i 
przykłady). Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 
Poznań. 
2. Kamerschen D.R., McKenzie R. B., Nardinelli C. 1992. 
Ekonomia. Wyd. F.G. NSZZ „Solidarność”, Gdańsk. 
3. Mankiw N. G., Taylor M.P. 2009. Makroekonomia. 
Wyd. PWE, Warszawa. 
4. Samuelson P.A., Nordhaus W. D. 2006. Ekonomia. Tom 
1 i 2. Wyd. PWE, Warszawa. 
5. Staszczak D. E. 2004. USA-UE. Wzajemne stosunki na 
tle zmian systemu światowego. Wyd. A. Marszałek,  Toruń. 



Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład, referat, dyskusja, zadania.  

 



Moduł Język obcy I 1 
M_uu_uu M_TO_10/1 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Język obcy I 1  
Foreign language I 1 

Język wykładowy  język obcy 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 1 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,28/niekontaktowe 0,72 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej   

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu 

Podniesienie kompetencji językowych w zakresie 
słownictwa ogólnego i specjalistycznego. Rozwijanie 
umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w środowisku 
zawodowym. Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 
zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik 
pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym.  

Treści modułu kształcenia 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują 
rozszerzenie lub wprowadzenie słownictwa ogólnego w 
zakresie autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form 
spędzania czasu wolnego. Moduł obejmuje również 
wprowadzenie zaawansowanych struktur gramatycznych i 
leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta w miarę 
poprawnej komunikacji. 
W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze 
słownictwem specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, 
zostaną przygotowani do selektywnego czytania literatury 
fachowej i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. Moduł 
ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą 
danego obszaru językowego.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe Literatura zalecana przez prowadzącego 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Metody: dyskusja, prezentacja, konwersacja, metoda 
gramatyczno-tłumaczeniowa (teksty specjalistyczne), 
metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 
uwzględnieniem umiejętności komunikowania się.  

 



Moduł Język obcy I 2  
M_uu_uu M_TO_10/2 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Język obcy I 2 
Foreign language I 2  

Język wykładowy  język obcy 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 2 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,28/niekontaktowe 0,72 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej   

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu 

Podniesienie kompetencji językowych w zakresie 
słownictwa ogólnego i specjalistycznego. Rozwijanie 
umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w środowisku 
zawodowym. Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 
zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik 
pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym.  

Treści modułu kształcenia 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują 
rozszerzenie lub wprowadzenie słownictwa ogólnego w 
zakresie zainteresowań, podróżowania, zdrowia i zdrowego 
trybu życia, środowiska naturalnego. Moduł obejmuje 
również wprowadzenie zaawansowanych struktur 
gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez 
studenta w miarę poprawnej komunikacji. W czasie ćwiczeń 
studenci zostaną zapoznani ze słownictwem 
specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną 
przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej 
i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. Moduł ma 
również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą danego 
obszaru językowego.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe Literatura zalecana przez prowadzącego 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Metody: dyskusja, prezentacja, konwersacja, metoda 
gramatyczno-tłumaczeniowa (teksty specjalistyczne), 
metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 
uwzględnieniem umiejętności komunikowania się.  

 



Moduł Język obcy I 3  
M_uu_uu M_TO_10/3 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Język obcy I 3  
Foreign language I 3  

Język wykładowy  język obcy 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 3 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,28/niekontaktowe 0,72 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej   

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu 

Podniesienie kompetencji językowych w zakresie 
słownictwa ogólnego i specjalistycznego. Rozwijanie 
umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w środowisku 
zawodowym. Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 
zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik 
pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym.  

Treści modułu kształcenia 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują 
rozszerzenie lub wprowadzenie słownictwa ogólnego w 
zakresie autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form 
spędzania czasu wolnego, zainteresowań, podróżowania, 
zdrowia i zdrowego trybu życia, środowiska naturalnego, 
życia w społeczeństwie, nowoczesnych technologii oraz 
pracy zawodowej. 
Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych 
struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia 
przez studenta w miarę poprawnej komunikacji. W czasie 
ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem 
specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną 
przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej 
i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. Moduł ma 
również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą danego 
obszaru językowego.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe Literatura zalecana przez prowadzącego 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Metody: dyskusja, prezentacja, konwersacja, metoda 
gramatyczno-tłumaczeniowa (teksty specjalistyczne), 
metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 
uwzględnieniem umiejętności komunikowania się.  

 



Moduł Język obcy I 4  
M_uu_uu M_TO_10/4 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Język obcy I 4  
Foreign language I 4  

Język wykładowy  język obcy 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 4 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 3 w tym kontaktowe 1,52/niekontaktowe 1,48 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej   

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu 

Podniesienie kompetencji językowych w zakresie 
słownictwa ogólnego i specjalistycznego. Rozwijanie 
umiejętności w miarę sprawnej komunikacji w środowisku 
zawodowym. Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 
zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik 
pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym.  

Treści modułu kształcenia 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują 
rozszerzenie lub wprowadzenie słownictwa ogólnego w 
zakresie autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form 
spędzania czasu wolnego, zainteresowań, podróżowania, 
zdrowia i zdrowego trybu życia, środowiska naturalnego, 
życia w społeczeństwie, nowoczesnych technologii oraz 
pracy zawodowej. 
Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych 
struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia 
przez studenta w miarę poprawnej komunikacji. W czasie 
ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem 
specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną 
przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej 
i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. Moduł ma 
również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą danego 
obszaru językowego.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe Literatura zalecana przez prowadzącego 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Metody: dyskusja, prezentacja, konwersacja, metoda 
gramatyczno-tłumaczeniowa (teksty specjalistyczne), 
metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 
uwzględnieniem umiejętności komunikowania się.  

 



Moduł Chemia 2  
M_uu_uu M_TO_11 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Chemia 2   
Chemistry 2 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 2 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 6 w tym kontaktowe 3,16/niekontaktowe 2,84 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Renata Czeczko 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Chemii 

Cel modułu 
Zaznajomienie studentów z nazewnictwem, strukturą i 
właściwościami związków organicznych oraz metodami ich 
identyfikacji. 

Treści modułu kształcenia 

Klasyfikacja i nomenklatura związków organicznych. 
Budowa i właściwości poszczególnych klas związków 
organicznych, rodzaje grup funkcyjnych, mechanizmy 
podstawowych typów reakcji, występowanie i zastosowanie 
związków organicznych. Izomeria. Węglowodory, alkohole, 
etery, aldehydy i ketony, kwasy i pochodne, węglowodany, 
aminokwasy i białka  – główne metody otrzymywania, 
najważniejsze reakcje, zastosowanie, występowanie w 
środowisku naturalnym i znaczenie biologiczne i 
przemysłowe. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Gąszczyk R. (red.) 2010. Przewodnik do ćwiczeń z 
chemii organicznej. Wyd. UP Lublin. 
2. Kołodziejczyk A. 2006. Naturalne związki organiczne. 
PWN, Warszawa.  
3. Kupryszewski G. 1994. Wstęp do chemii organicznej. 
Wyd. Gdańskie, Gdańsk. 
4. Mastalerz P. 1984. Chemia organiczna. PWN, Warszawa. 
5. Piotrowski J., Jackowska I. 2011. Chemia organiczna. 
Wyd. UP Lublin. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady w formie prezentacji multimedialnej. Ćwiczenia 
audytoryjne obejmują utrwalenie, rozszerzenie i 
sprawdzenie treści przekazywanych podczas wykładów. 
Ćwiczenia laboratoryjne: studenci pracują indywidualnie 
lub w małych grupach, wykonywanie sprawozdań. 

 



Moduł Europejska integracja gospodarcza 
M_uu_uu M_TO_12 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Europejska integracja gospodarcza 
European Economic Integration 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 2 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 3 w tym kontaktowe 1,52/niekontaktowe 1,48 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Bogumiła Mucha-Leszko 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 

Głównym celem realizowanego przedmiotu jest przekazanie 
wiedzy na temat istoty procesów integracyjnych 
zachodzących w Europie Zachodniej po II wojnie światowej 
oraz zasad i prawidłowości rządzących tymi procesami. Cel 
ten realizowany jest poprzez analizę funkcjonowania 
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej/Unii Europejskiej 
oraz ocenę realizacji polityk wspólnotowych i skutków 
integracji. Wewnętrzny, wspólny rynek Unii Europejskiej 
stanowi obszar, na którym realizowane jest około 80% 
zewnętrznych obrotów towarowych Polski, dlatego 
znajomość reguł, norm i zasad rządzących tym rynkiem jest 
bardzo istotna.  

Treści modułu kształcenia 

Wprowadzenie do teorii międzynarodowej integracji 
gospodarczej: przesłanki i motywy integracji, modele 
integracji, stadia integracji, korzyści integracji rynkowej i 
walutowej. Analiza procesu integracji europejskiej w trzech 
obszarach: czynniki przyspieszające i opóźniające 
wprowadzanie wspólnego rynku, etapy integracji 
walutowej, koordynacja, harmonizacja i wprowadzanie 
wspólnej polityki gospodarczej. Zarządzanie Unią 
Europejską: model międzyrządowy i ponadnarodowy w 
systemie instytucji głównych, proces decyzyjny, funkcje i 
rola w procesie integracji Rady Europejskiej, Rady Unii 
Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu 
Europejskiego. Zasady funkcjonowania i ocena korzyści 
jednolitego rynku UE.  
Korzyści i problemy wynikające z wprowadzenia wspólnej 
waluty. Pozycja UE w gospodarce światowej.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-
Gorywoda K. 2012. Integracja europejska w świetle traktatu 
z Lizbony. Aspekty ekonomiczne. PWE, Warszawa. 
2. Molle W. 2000. Ekonomika integracji europejskiej. 



Teoria, praktyka, polityka. Fundacja Gospodarcza, Gdańsk. 
3. Mucha-Leszko B. 2007. Strefa Euro – wprowadzanie – 
funkcjonowanie – międzynarodowa rola Euro. Wyd. 
UMCS, Lublin. 
4. Mucha-Leszko B. (red.), 2011. Gospodarka i polityka 
makroekonomiczna strefy Euro w latach 2008-2010. Skutki 
kryzysu i słabości zarządzania. Wyd. UMCS, Lublin. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład informacyjny przy wykorzystaniu prezentacji 
multimedialnych oraz wykład konwersatoryjny, dyskusja 
dydaktyczna w trakcie wykładu.  

 



Moduł Mikroekonomia 
M_uu_uu M_TO_13 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Mikroekonomia 
Microeconomics 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 2 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 2,04/niekontaktowe 1,96 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Kijek Tomasz 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 

Celem realizowanego modułu jest przekazanie studentom 
wiedzy z zakresu kategorii, praw, teorii i modeli, za pomocą 
których  mikroekonomia dokonuje opisu zjawisk i procesów 
rynkowych oraz zapoznanie ze sposobami podejmowania 
decyzji przez konsumentów i producentów w zakresie 
wykorzystania posiadanych zasobów na różnych rynkach. 

Treści modułu kształcenia 

Wykłady w ramach realizowanego przedmiotu obejmują: 
procesy dokonywania wyborów w gospodarce rynkowej, 
mechanizm rynkowy, elastyczność popytu i podaży, teorie 
zachowania się konsumenta, teoria produkcji, koszty 
przedsiębiorstwa, rynek konkurencji doskonałej, rynek 
zmonopolizowany, rynek konkurencji monopolistycznej, 
rynek oligopolistyczny, rynek pracy, rynek kapitału i rynek 
ziemi. 
Ćwiczenia w ramach realizowanego przedmiotu obejmują: 
pomiar kosztów alternatywnych i wykreślanie krzywej 
możliwości produkcyjnych, określanie równowagi rynkowej 
– ujecie statyczne i dynamiczne, wyznaczanie elastyczności 
popytu i podaży, określanie optimum konsumenta, 
określanie optimum producenta, analizę  kosztów 
przedsiębiorstwa, wyznaczanie równowagi na rynku 
konkurencji doskonałej, wyznaczanie równowagi na rynku 
zmonopolizowanym, wyznaczanie równowagi na rynku 
konkurencji monopolistycznej, wyznaczanie równowagi na 
rynku oligopolistycznym, wyznaczanie równowagi na rynku 
pracy, wycena wartości aktywów i obliczanie renty 
gruntowej.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Klimczak B. 2011. Mikroekonomia. Wyd. UE we 
Wrocławiu, Wrocław. 
2. Klimczak B., Borkowska B. 2011. Mikroekonomia – 
ćwiczenia. Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław. 
3. Mankiw N.G., Taylor M. P. 2009.  Mikroekonomia. 



PWE, Warszawa.  
4. Varian H. R. 2009. Mikroekonomia, kurs średni – ujęcie 
nowoczesne. Wyd. PWN, Warszawa.  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady konwersatoryjne, praca indywidualna i grupowa, 
rozwiązywanie zadań, praca z tekstem, dyskusja. 

 



Moduł Ochrona środowiska 
M_uu_uu M_TO_14 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Ochrona środowiska 
Environmental Protection 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 2 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 2,20/niekontaktowe 1,80 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Monika Skowrońska 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 

Cel modułu 

Celem realizowanego przedmiotu jest zapoznanie studentów 
z technologiami proekologicznymi oraz ze zjawiskami, 
procesami i interakcjami występującymi w poszczególnych 
elementach środowiska poddanego antropopresji. Nabycie 
umiejętności wykorzystywania w swoich działaniach zasad 
zrównoważonego rozwoju. 

Treści modułu kształcenia 

Wykładany przedmiot obejmuje następujące zagadnienia: 
motywy podejmowania działalności chroniącej środowisko, 
ochrona powietrza atmosferycznego, wód i gleb, 
konwencjonalne i niekonwencjonalne metody pozyskiwania 
energii, ochrona środowiska przed hałasem, wibracjami, 
działaniem pola elektrycznego i magnetycznego, regulacje 
prawne dotyczące ochrony środowiska, bezpieczeństwo 
ekologiczne procesów technologicznych, technologie 
ekologicznie czyste, składowanie odpadów gospodarczych, 
produkcyjnych, paleniskowych, powtórne wykorzystanie 
surowców, opłacalność technologii ekologicznych.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Alloway B.J., Ayres D.C. 1999. Chemiczne podstawy 
zanieczyszczenia środowiska. Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 
2. Dobrzańska B. M. 2010. Ochrona środowiska 
przyrodniczego. Wyd. Naukowe PWN, Warszaw.a 
3. Rosik Dulewska C. 2006. Podstawy gospodarki 
odpadami. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
4. Szperliński Z. 2002. Chemia w ochronie i inżynierii 
środowiska. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 
5. VanLoon G., Duffy S. J. 2008. Chemia środowiska. 
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.  
6. Polityka Ekologiczna Państwa, obowiązujące akty 
prawne i raporty oraz artykuły z bieżących czasopism 
naukowych z zakresu ochrony środowiska. 

Planowane Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne, dyskusje. 



formy/działania/metody 
dydaktyczne 
 



Moduł Technologie pozyskania surowców zwierzęcych 
M_uu_uu M_TO_15 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Technologie pozyskania surowców zwierzęcych 
Technologies of animal raw materials obtaining 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 2 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 2,28/niekontaktowe 1,72 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Antoni Brodacki 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej 

Cel modułu 

Opanowanie wiadomości z zakresu genetyki zwierząt i jej 
zastosowania w doskonaleniu cech użytkowych zwierząt 
gospodarskich. Poznanie sposobów pozyskiwania 
surowców zwierzęcych od poszczególnych gatunków 
zwierząt. Zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami z 
zakresu biotechnologii wykorzystywanymi w produkcji 
zwierzęcej. 

Treści modułu kształcenia 

Student po zakończeniu kursu pozyskiwania surowców 
zwierzęcych powinien poznać cele i podstawy utrzymania i 
hodowli zwierząt gospodarskich. Poznać zasady 
prowadzenia pracy hodowlanej u zwierząt i przepisy 
regulujące utrzymanie i ubój zwierząt w celu pozyskania 
surowców dla przemysłu przetwórczego. W zakres 
przedmiotu wchodzi wiedza z zakresu chowu i hodowli 
drobiu, trzody chlewnej, bydła  i małych przeżuwaczy.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Charon K. M., Świtoński M. 2004. Genetyka zwierząt. 
PWN, Warszawa.  
2. Kaproń M., Maciejewska K., Stenzel R., Walkiewicz A., 
Witkowski A., Żebrowska K. 1989. Przewodnik do ćwiczeń 
z chowu zwierząt gospodarskich. Wyd. AR, Lublin.  
3. Maciejowski J. 1975. Genetyka i zasady pracy 
hodowlanej. PWRiL, Warszawa. 
4. Szostak B., Gruszecki T. M. (red.) 2004. Podstawy 
hodowli i produkcji zwierzęcej. Wyd. AR, Lublin.  
5. Zwierzchowski L., Jaszczak K. J., Modliński A. 1997. 
Biotechnologia zwierząt. PWN, Warszawa. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady i ćwiczenia ilustrowane stosownie do tematyki: 
zdjęciami, przeźroczami oraz materiałami na foliach.  

 



Moduł Technologie pozyskiwania surowców roślinnych 
M_uu_uu M_TO_16 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Technologie pozyskiwania surowców roślinnych 
Plant raw materials sourcing technology 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 2 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 2,36/niekontaktowe 1,64 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Mieczysław Bojarczyk 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin 

Cel modułu 

Opanowanie podstawowych wiadomości o polowej 
produkcji roślinnej, czynnikach siedliska rolniczego, 
stosowanych technologiach w systemach rolnictwa 
konwencjonalnego, integrowanego, ekologicznego oraz ich 
wpływie na jakość surowców pochodzenia roślinnego. 

Treści modułu kształcenia 

Obejmuje wiedzę o czynnikach siedliska rolniczego: gleba i 
jej właściwości, klimat jego czynniki i rodzaje, rzeźba 
terenu, czynniki biotyczne i antropogeniczne, czynne i 
bierne kształtowanie czynników siedliska i ich wpływ na 
wielkość i jakość produkcji roślinnej. Gatunki roślin 
uprawnych ich właściwości biologiczne i agronomiczne. 
Postęp biologiczny w kształtowaniu wielkości i jakości 
płodów rolnych. Czynniki agrotechniczne - uprawa roli, 
płodozmian, nawożenie, pielęgnacja, zbiór. Problem 
agrofagów i metod ich zwalczania oraz pozostałości 
środków ochrony roślin w surowcach roślinnych. Wpływ 
chwastów na wielkość i jakość plonu. Systemy rolnictwa - 
konwencjonalny, integrowany, ekologiczny, zróżnicowanie 
celów i technologii, zapobieganie degradacji 
agroekosystemu i osiągnięcie trwałości bezpieczeństwa 
żywnościowego.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Drzewiecki J., Małuszyńska E., Rothkachl J. 1999. 
Nasiona toksyczne i szkodliwe oraz inne zanieczyszczenia 
ziarna zbóż. Wyd. IHAR, Warszawa. 
2. Jasińska Z., Kotecki A. (red.) 1999. Szczegółowa uprawa 
roślin. Wyd. AR Wrocław. 
3. Kalinowska-Zdun M. (red.), 1999. Środowiskowe i 
agrotechniczne uwarunkowania jakości płodów rolnych. 
Wyd. Fundacja „Rozwój SGGW” Warszawa. 
4. Sawicka B.(red.) 2000. Agrotechnika i jakość cech roślin 
uprawnych, wybrane zagadnienia. Wyd. AR Lublin. 
5. Wesołowski M. (red.), 2007. Ogólna uprawa roślin. Wyd. 



AR Lublin.  
Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne,  
grupy projektowe studenckie, dyskusja. 

 



Moduł Towaroznawstwo ogólne 
M_uu_uu M_TO_17 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Towaroznawstwo ogólne 
Commodity science 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 2 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,36/niekontaktowe 0,64 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Anna Stój 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i 
Towaroznawstwa Żywności 

Cel modułu 
Celem modułu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami 
teoretycznymi dotyczącymi towarów jako przedmiotu 
handlu, jakości towarów oraz logistyki towarów. 

Treści modułu kształcenia 

Wykłady obejmują: definicję towaroznawstwa i towaru, 
powiązania towaroznawstwa z innymi naukami, 
klasyfikację towarów, podstawowe wiadomości na temat 
normalizacji polskiej i międzynarodowej, wstępne 
wiadomości o jakości towarów i logistyce towarów.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Duda I. (red.) 1995. Słownik pojęć towaroznawczych. 
Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków. 
2. Karpiel Ł., Skrzypek M. 2000. Towaroznawstwo ogólne. 
Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków. 
3. Ładoński W. 1994. Podstawy towaroznawstwa ogólnego. 
Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław.  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: praca indywidualna i zbiorowa 
Metody dydaktyczne: podająca (wykład), dyskusja 

 



Moduł Biochemia 
M_uu_uu M_TO_18 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Biochemia 
Biochemistry 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 3 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 5 w tym kontaktowe 2,52/niekontaktowe 2,48 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Urszula Gawlik-Dziki 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Biochemii i Chemii Żywności 

Cel modułu 

Celem modułu jest zapoznanie studentów z molekularnymi 
podstawami procesów życiowych: strukturą, 
właściwościami i funkcjami aminokwasów, peptydów, 
białek; klasyfikacją, kinetyką i mechanizmem działania 
enzymów; budową i funkcją witamin i koenzymów, 
przebiegiem i znaczeniem procesów fotosyntezy oraz 
utleniania biologicznego, metabolizmem białek, 
węglowodorów i lipidów, przekazywaniem informacji 
genetycznej, regulacją i integracją przemian 
metabolicznych.  

Treści modułu kształcenia 

Molekularne podstawy procesów życiowych. Budowa i 
funkcje aminokwasów, peptydów i białek, architektura 
enzymów, koenzymy i witaminy, kinetyka reakcji 
enzymatycznych, budowa i funkcje cukrów i 
polisacharydów, etapy utleniania biologicznego, 
fotosynteza, budowa i metabolizm lipidów, metabolizm 
związków azotowych (białek i aminokwasów, cykl 
mocznikowy), budowa i funkcje kwasów nukleinowych, 
replikacja, transkrypcja, translacja, regulacja i integracja 
metabolizmu. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Ciszewska R., Przeszlakowska M., Sykut A., Szynal J. 
2003. Przewodnik do ćwiczeń z biochemii. Wyd. AR 
Lublin. 
2. Hames B. D., Hooper N. M. 2004. Biochemia. PWN, 
Warszawa. 
3. Kączkowski J. 1999. Podstawy biochemii. Wyd. 
Naukowo-Techniczne, Warszawa. 
4. Kulka K., Rejowski A. 1994. Biochemia, Wyd. ART, 
Olsztyn. 
5. Matthews H. R., Freedland R. A., Miesfeld R. L. 2000. 
Biochemia i biologia molekularna. Wyd. Prószyński i S-ka, 
Warszawa. 



Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: praca indywidualna i grupowa. 
Metody dydaktyczne: podająca (wykład), problemowa 
(dyskusja, burza mózgów), praktyczne (ćwiczenia 
laboratoryjne, interpretacja wyników). 

 



Moduł Mikrobiologia 
M_uu_uu M_TO_19 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Mikrobiologia 
Microbiology 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 3 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 5 w tym kontaktowe 2,68/niekontaktowe 2,32 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Teresa Korniłłowicz-Kowalska 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Mikrobiologii  Środowiskowej 

Cel modułu 

Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu 
morfologii, fizjologii i genetyki drobnoustrojów, sposobów 
regulowania wzrostu i eliminacji mikroorganizmów; 
procesów mikrobiologicznych i drobnoustrojów ważnych w 
przetwórstwie surowców żywnościowych, korzyści oraz 
zagrożeń związanych z występowaniem i rozwojem 
drobnoustrojów w żywności.  

Treści modułu kształcenia 

Przedmiot obejmuje podstawową wiedzę dotyczącą 
wirusów, morfologii i fizjologii bakterii oraz 
mikroskopijnych grzybów; oddziaływania czynników 
środowiska (fizycznych, chemicznych, biotycznych) na 
drobnoustroje oraz jakości mikrobiologicznej surowców 
żywnościowych i żywności. Omawiane są zagadnienia: 
struktura komórek i procesy genetyczne bakterii; morfologia 
i rozmnażanie grzybów; sposoby oddychania i odżywiania 
drobnoustrojów; mikrobiologiczny rozkład złożonych 
związków organicznych i procesy fermentacyjne z 
uwzględnieniem aspektu praktycznego (przetwórstwo, 
psucie, produkcja metabolitów); właściwości 
chorobotwórcze, toksynogenne i probiotyczne 
drobnoustrojów, mikrobiologiczne zanieczyszczenie 
środowiska, w tym surowców żywnościowych i żywności 
oraz jego przyczyny i skutki; zapobieganie rozwojowi 
drobnoustrojów i sposoby ich eliminacji z żywności i 
otoczenia. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Kunicki-Goldfinger W. 2000. Życie bakterii. Wyd. PWN, 
Warszawa. 
2. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. 2008. 
Mikrobiologia techniczna T.1 i T.2. Wyd. PWN, Warszawa. 
3. Łoniewska-Trokenheim Ł. 2007. Mikrobiologia w 
towaroznawstwie żywności. Wyd. Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 



4. Nicklin J., Graeme-Cook K., Paget T., Killington R. 
2000. Mikrobiologia, krótkie wykłady. Wyd. PWN, 
Warszawa.  
5. Różalski A. 2003. Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej (cz. 
I i II). Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.  
6. Schlegel H.G. 2004. Mikrobiologia ogólna. Wyd. PWN 
Warszawa.  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, 
dyskusja  

 



Moduł Rachunkowość 
M_uu_uu M_TO_20 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Rachunkowość 
Accountancy 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 3 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 5 w tym kontaktowe 2,56/niekontaktowe 2,44 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Anna Kobiałka 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 
Celem wykładów i ćwiczeń z przedmiotu „Rachunkowość” 
jest zapoznanie studentów z zasadami prowadzenia 
rachunkowości w podmiotach gospodarczych. 

Treści modułu kształcenia 

Przedmiot obejmuje pojęcie, funkcje, cechy i zasady 
rachunkowości. Przedstawia zasady bilansowania majątku 
jednostki gospodarczej oraz zasady ewidencji operacji 
gospodarczych na kontach. Charakteryzuje pionowy i 
poziomy podział kont. Klasyfikuje i przedstawia zasady 
ewidencji i dokumentacji składników majątku obrotowego i 
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 
Określa zasady ewidencji podatku od towarów i usług VAT, 
środków pieniężnych oraz rozrachunków z pracownikami i 
rozrachunków publicznoprawnych. Wyjaśnia zasady 
ewidencji kosztów, produktów i przychodów ze sprzedaży. 
Charakteryzuje zasady ustalania wyniku finansowego oraz 
różnice pomiędzy porównawczym a kalkulacyjnym 
rachunkiem zysków i strat. Omawia kapitały własne i 
specjalne, a także zasady sporządzania zamknięcia rocznego 
i sprawozdań finansowych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Gierusz B. 2011. Podręcznik do samodzielnej nauki 
księgowania. ODDK. 
2. Małkowska D. 2012. Rachunkowość od podstaw – zbiór 
zadań. ODDK.  
3. Matuszewicz J. 2012. Rachunkowość od podstaw. 
Warszawa. 
4. Olchowicz I. 2011. Podstawy rachunkowości. Difin 
Warszawa.  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Praca jednostkowa i grupowa, 
Wykład konwersatoryjny, rozwiązywanie ćwiczeń 
problemowych i zadań. 

 



Moduł Podstawy zarządzania 
M_uu_uu M_TO_21 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Podstawy zarządzania 
Basic management 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 3 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 5 w tym kontaktowe 2,96/niekontaktowe 2,04 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Marek Angowski 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 

Celem modułu jest dostarczenie wiedzy o zasadach, 
metodach, narzędziach, mechanizmach i warunkach 
efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi 
zajmującymi się obrotem towarowym oraz wskazanie na 
praktyczne zastosowanie metod analizy do oceny 
poszczególnych funkcji zarządczych działalności tych 
podmiotów. 

Treści modułu kształcenia 

Podstawowe koncepcje i metody zarządzania. Funkcje 
zarządzania oraz istota działania zorganizowanego oraz 
kryteria oceny ich efektywności. Analiza makro, mezo i 
mikro otoczenia przedsiębiorstwa. Identyfikacja 
podsystemów organizacji i funkcji kierowniczych 
przedsiębiorstwa. Etapy i narzędzia procesu decyzyjnego w 
organizacji. Planowanie strategiczne i operacyjne – cele, 
funkcje, narzędzia. Cele i znaczenie zarządzania zasobami 
ludzkimi. Polityka i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi, 
modele polityki personalnej. Planowanie rozwoju personelu 
w przedsiębiorstwie. Rekrutacja i selekcja pracowników. 
Rola motywowania w zarządzaniu organizacją. Style i 
rodzaje kierowania. Elementy i rodzaje struktury 
organizacyjnej. Pojęcie, rodzaje i znaczenie kultury 
organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cele, 
narzędzia i znaczenie kontroli w zarządzaniu.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.) 2009. 
Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa. 
2. Griffin R.W. 2004. Podstawy zarządzania organizacjami. 
PWN, Warszawa. 
3. Romanowska M. 2009. Planowanie strategiczne w 
przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa.  
4. Stoner J.A.F. 2001. Kierowanie. PWE, Warszawa.  

Planowane 
formy/działania/metody 

Metoda podająca: wykłady z zastosowaniem środków 
audiowizualnych. Dyskusja.  



dydaktyczne Metody praktyczne: prezentacja i interpretacja danych 
ekonomicznych, wykonanie i prezentacja pracy 
zaliczeniowej w formie projektu strategii zarządzania 
podmiotem gospodarczym zajmującym się obrotem 
towarowym.  

 



Moduł Towaroznawstwo surowców i produktów roślinnych 
M_uu_uu M_TO_22 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Towaroznawstwo surowców i produktów roślinnych 
Commodity materials and plant products 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 3 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 6 w tym kontaktowe 3,04/niekontaktowe 2,96 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Barbara Sawicka 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i 
Towaroznawstwa 

Cel modułu 

Opanowanie wiadomości z zakresu towaroznawstwa 
surowców i produktów roślinnych. Zapoznanie z rolą, 
znaczeniem i pochodzeniem płodów rolnych. 
Zaznajomienie z cechami biologicznymi, właściwościami 
fizyczno-chemicznymi, reologicznymi oraz wartością 
odżywczą i przydatnością technologiczną płodów rolnych. 
Ocena ich wartości technologicznej. Nabycie praktycznych 
umiejętności korzystania z norm w ocenie towaroznawczej 
surowców roślinnych. Zapoznanie z zasadami etykietowania 
surowców i produktów roślinnych.  

Treści modułu kształcenia 

Obejmuje wiedzę z zakresu towaroznawstwa surowców i 
produktów roślinnych. Znajomość podstawowych kategorii 
w towaroznawstwie, cech towarów i kryteriów ich 
klasyfikacji. Znajomość przestrzeni normalizacyjnej i jej 
zagospodarowania. Poznanie zasad klasyfikacji surowców 
roślinnych i kryteriów ich podziału. Znajomość 
podstawowych właściwości fizjologicznych, 
fizykochemicznych surowców i produktów roślinnych. 
Wiedza dotycząca podstawowych standardów jakości 
handlowej surowców i produktów roślinnych; zasad ich 
przygotowania do sprzedaży, transportu, przechowywania, 
prezentacji. Zaznajomienie z kryteriami oceny jakości 
surowców i produktów. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Świetlikowska U. (red.), 2007. Surowce spożywcze 
pochodzenia roślinnego. Wyd. SGGW, Warszawa. 
2. Ciećko Z. (red.), 2003. Ocena jakości i przechowalnictwo 
produktów rolnych. Wyd. UWM, Olsztyn. 
3. Sawicka B. (red.), 2000. Agrotechnika i jakość cech 
roślin uprawnych. Wybrane zagadnienia. Wyd. AR Lublin. 
4. Adamowicz M., Jasiulewicz A. 2003. Znakowanie 
produktów spożywczych. Wyd. SGGW, Warszawa.  



5. Kowalczyk S. 2009. Bezpieczeństwo żywności w erze 
globalizacji. Wyd. SGH, Warszawa. 
6. Świderski F. (red.), 2010. Towaroznawstwo żywności 
przetworzonej z elementami technologii. Wyd. SGGW, 
Warszawa.  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: praca indywidualna i grupowa. Metody 
dydaktyczne: metoda podająca: wykłady z zastosowaniem 
środków audiowizualnych, problemowe (dyskusja), 
praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne, sprawozdanie z 
wykonanej oceny towaroznawczej).  

 



Moduł Technologia materiałowa  
M_uu_uu M_TO_23 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Technologia materiałowa 
Materials technology 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 3 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,40/niekontaktowe 0,60 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Jerzy Grudziński 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Podstaw Techniki 

Cel modułu 

Zapoznanie studentów z kolejnymi etapami wdrażania 
nowej technologii, stosowaniem zasad technologicznych, 
wykonywaniem bilansów materiałowych i energetycznych 
dla aparatów i procesów technologicznych oraz metodami 
oceny wpływu technologii na środowisko przyrodnicze. 

Treści modułu kształcenia 

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z 
projektowaniem cyklu życia nowych wyrobów: 
przygotowaniem produkcji (badaniem zapotrzebowania, 
projektowaniem, budową i badaniami prototypu, 
projektowaniem procesu technologicznego, z 
uwzględnieniem jakości produktu), jej organizacją, 
sprzedażą produktów, ich eksploatacją i metodami 
utylizacji. Dla osiągnięcia celu nauczania omawiane są 
metody analizy i wyboru najlepszych rozwiązań, 
technologie szybkiego prototypowania, komputerowego 
wspomagania projektowania procesów technologicznych, 
metod wpisywania jakości produktu w proces 
przygotowania produkcji bez ponoszenia znacznych 
kosztów  (w tym opis metod TQM, 6Sigma i HACCP), 
rodzaje półfabrykatów i metody kształtowania postaci 
geometrycznej wyrobów, wykonywanie bilansów 
materiałowych i energetycznych technologii, metody 
organizacji produkcji przemysłowej i metody oceny cyklu 
życia na środowisko (LCA).   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Adamczyk W. 2004. Ekologia wyrobów. PWE 
Warszawa. 
2. Borkowski S., Ulewicz R. 2009. Zarządzanie produkcją. 
Systemy produkcyjne. WSH w Sosnowcu. 
3. Feld M. 1993. Technologia budowy maszyn. PWN 
Warszawa. 
4. Pająk E. 2006. Zarządzanie produkcją. PWN Warszawa. 
5. Tymowski J. 1989. Technologia budowy maszyn. WNT 



Warszawa. 
Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Metody dydaktyczne: wykład,  zadania obliczeniowe, 
dyskusja 

 



Moduł Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych 
M_uu_uu M_TO_24 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych 
Commodity assessment of raw materials and products of 
animal ogrigin 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 4 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 5 w tym kontaktowe 3,04/niekontaktowe 1,96 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Anna Litwińczuk 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców 
Zwierzęcych 

Cel modułu 

Celem modułu jest zapoznanie z metodami pozyskiwania 
produktów zwierzęcych, oceną ich jakości oraz czynnikami 
ją kształtującymi.  Poznanie obowiązujących regulacji 
prawnych dotyczących pozyskiwania i przetwórstwa 
surowców i produktów zwierzęcych.  

Treści modułu kształcenia 

Charakterystyka składników żywności, dodatków 
funkcjonalnych i zanieczyszczeń. Produkcja surowców i 
produktów zwierzęcych w Polsce i na świecie na tle innych 
produktów żywnościowych. Podstawowe pojęcia i regulacje 
prawne związane z produkcją żywności. Charakterystyka 
poszczególnych grup surowców i produktów spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem technologii 
pozyskiwania i przetwarzania, własności 
fizykochemicznych, sensorycznych i wartości odżywczej. 
Podstawy przetwórstwa i zagospodarowania surowców 
zwierzęcych.  Zasady kształtowania, ochrony i oceny, 
jakości żywności z uwzględnieniem uwarunkowań 
technologicznych, ekologicznych i prawnych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Litwińczuk A., Litwińczuk Z., Barłowska J., Florek M., 
Król J., Grodzicki T., Kędzierska-Matysek M., Skałecki P. 
2011. Metody oceny towaroznawczej surowców i 
produktów zwierzęcych. Wyd. UP Lublin. 
2. Litwińczuk Z. (red) 2012. Towaroznawstwo surowców i 
produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa. 
PWRiL Warszawa.  
3. Normy i Rozporządzenia dotyczące surowców i 
produktów zwierzęcych. 
4. Sikorski Z.E. 2004. Charakterystyka morskich surowców  
żywnościowych.  Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.  

Planowane Wykład multimedialny, ćwiczenia audytoryjne i 



formy/działania/metody 
dydaktyczne 

laboratoryjne. 

 



Moduł Podstawy technologii żywności 
M_uu_uu M_TO_25 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Podstawy technologii żywności 
Bases of food technology 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 4 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,88/niekontaktowe 0,56 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Paweł Glibowski 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i 
Towaroznawstwa Żywności 

Cel modułu 

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawami 
technologii żywności od przetwarzania surowców po 
produkcję wysokoprzetworzonej żywności z 
uwzględnieniem operacji jednostkowych, przedstawieniem 
zależności między obróbką fizykochemiczną a 
właściwościami finalnymi surowców czy produktów, 
zaznajomieniem z funkcjonowaniem systemów kontroli 
jakości oraz utrzymania czystości. 

Treści modułu kształcenia 

Wykłady obejmują: właściwości funkcjonalne białek, 
węglowodanów i tłuszczów, technologiczne aspekty 
stosowania dodatków do żywności, procesy 
biotechnologiczne i chemiczne w technologii żywności, 
sposoby utrwalania żywności poprzez kontrolę aktywności 
wody, metody zagęszczania, procesy membranowe, 
krystalizację, destylację, rektyfikację, emulgację, żelowanie, 
chłodzenie i zamrażanie, termiczne sposoby utrwalania 
żywności, mycie i dezynfekcję urządzeń i aparatury, nowe 
trendy w przetwórstwie żywności. 
Ćwiczenia obejmują zadania rachunkowe dotyczące 
wydajności produkcji i przygotowywania środków 
pomocniczych w przemyśle spożywczym oraz wykonanie 
doświadczeń z zastosowaniem ekstrakcji,  reakcji 
nieenzymatycznego brązowienia, obróbki termicznej oraz 
technik rozmrażalniczych.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Bednarski W., 1991. Ogólna technologia żywności.  
Wyd. ART.  
2. Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A. 
2006. Ogólna technologia żywności. Wyd. Naukowo-
Techniczne, Warszawa. 
3. Przewodnik do ćwiczeń z podstaw technologii żywności.  
4. Sikorski Z., 2000. Chemia żywności. Wyd. Naukowo-



Techniczne, Warszawa. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia audytoryjne w postaci rozwiązywania 
podstawowych zadań rachunkowych typowych dla 
przemysłu spożywczego, ćwiczenia laboratoryjne w postaci 
wykonywania prostych doświadczeń, procesów 
jednostkowych i analiz. 

 



Moduł Statystyka matematyczna 
M_uu_uu M_TO_26 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Statystyka matematyczna 
Mathematical statistics 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 4 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 3 w tym kontaktowe 2,00/niekontaktowe 1,00 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Joanna Tarasińska 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki 

Cel modułu 

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy i 
umiejętności z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, 
statystyki opisowej oraz podstaw wnioskowania 
statystycznego, takich jak estymacja i weryfikacja hipotez 
statystycznych dla wybranych parametrów rozkładu oraz 
analiza zależności cech. 

Treści modułu kształcenia 

Znajomość metod statystyki matematycznej pozwala na 
wyciąganie wniosków o populacji na podstawie próby 
wylosowanej z tej populacji. Jest również niezbędna  do 
analizy wyników uzyskanych z doświadczenia. Metody 
statystyki matematycznej opierają się na rachunku 
prawdopodobieństwa, stąd konieczna jest znajomość 
podstaw tego rachunku. 
Wykład i ćwiczenia obejmują następujące zagadnienia:  
rozkłady zmiennych losowych skokowych i ciągłych (w 
szczególności rozkład dwumianowy, normalny i 
wykładniczy); podstawowe charakterystyki próby (średnia, 
mediana, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik 
zmienności, skośność); budowa i analiza szeregów 
rozdzielczych; estymacja punktowa i przedziałowa oraz 
testowanie hipotez dotyczących frakcji i wartości 
oczekiwanych; analiza regresji liniowej; analiza wariancji w 
doświadczeniach jednoczynnikowych.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Hanusz Z., Tarasińska J. 2006. Statystyka matematyczna. 
Wykłady i ćwiczenia dla studentów kierunków 
technicznych uczelni rolniczych. Wyd. AR w Lublinie.  
2. Kala R. 1999. Elementy wnioskowania parametrycznego 
dla przyrodników. Wyd. AR w Poznaniu.  
3. Koronacki J., Mielniczuk J. 2001. Statystyka dla 
studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. WNT. 
4. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., 
Wasilewski M. 1986. Rachunek prawdopodobieństwa i 



statystyka matematyczna w zadaniach. PWN.  
5. Treść wykładów zamieszczona na platformie 
internetowej http://kzmi.up.lublin.pl/moodle/.  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład, dyskusja, rozwiązywanie zadań, samodzielne 
opracowanie zagadnień. 

 



Moduł Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 
M_uu_uu M_TO_27 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 
Financial management of enterprise 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 4 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 3 w tym kontaktowe 2,60/niekontaktowe 0,40 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Elżbieta Kołodziej 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 

Zapoznanie studentów z zakresem analizy sytuacji 
finansowej przedsiębiorstwa. Opanowanie umiejętności 
właściwego interpretowania wyników ekonomiczno-
finansowych firmy w zakresie płynności finansowej, 
rentowności, zadłużenia, sprawności działania. Zapoznanie 
studentów z problematyką właściwego kształtowania 
struktury kapitału w przedsiębiorstwie oraz metodami 
określania wartości pieniądza. 

Treści modułu kształcenia 

Przedmiot obejmuje zagadnienia  dotyczące wstępnej oceny 
podstawowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa 
(bilansu, rachunku zysków i strat) i strategii finansowania 
majątku przedsiębiorstwa. Zapoznaje z zasadami 
przeprowadzania analizy sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwa metodą wskaźnikową w obszarach 
płynności finansowej, zdolności do obsługi zadłużenia, 
rentowności i sprawności działania. Przybliża aspekty 
optymalizacji struktury kapitału, zagadnienia dźwigni 
finansowej oraz dźwigni operacyjnej. Wyjaśnia techniki 
rachunku wartości pieniądza (wartości przyszłej i obecnej) 
jako podstawy decyzji finansowych i inwestycyjnych w 
przedsiębiorstwie.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Sierpińska M., Jachna T., 2009. Ocena przedsiębiorstwa 
według standardów światowych. Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa. 
2. Pomykalska B., Pomykalski P., 2007. Analiza finansowa 
przedsiębiorstwa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.  
3. Sierpińska M., Jachna T., 2008. Metody podejmowania 
decyzji finansowych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 
4. Rutkowski A., 2007. Zarządzania finansami. PWE, 
Warszawa. 
5. Dziawgo D., Zawadzki A., 2011. Finanse 
przedsiębiorstwa. Istota, narzędzia, zarządzanie. 



Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: praca indywidualna, praca grupowa. 
Metody dydaktyczne: wykład o charakterze 
konwersatoryjnym, dyskusja, metody problemowe, metody 
ćwiczebne, metody realizacji zadań (analiza przykładów, 
danych liczbowych). 

 



Moduł Podstawy marketingu 
M_uu_uu M_TO_28 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Podstawy marketingu 
Bases of marketing 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 4 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 3 w tym kontaktowe 2,00/niekontaktowe 1,00 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Agnieszka Izabela Baruk 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania  

Cel modułu 

Dostarczenie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat 
podstaw marketingu w ujęciu klasycznym i nowoczesnym 
adresowanego przez oferentów do uczestników rynku dóbr 
konsumpcyjnych, zwłaszcza do nabywców finalnych. 
Rozwój umiejętności praktycznego zastosowania założeń 
koncepcji marketingu w przedsiębiorstwach oferujących 
produkty konsumpcyjne.   

Treści modułu kształcenia 

Przyczyny powstania i charakterystyka marketingu. Etapy 
ewolucji marketingu i kierunki jego rozwoju. Podmioty 
uczestniczące w rynku i odgrywane przez nie role rynkowe. 
Istota rynku dóbr konsumpcyjnych i jego główni uczestnicy. 
Elementy marketingu-mix i ich rola w oddziaływaniu na 
nabywców i innych uczestników rynku konsumpcyjnego. 
Istota produktu i sposoby generowania przez oferenta jego 
zdolności do spełniania oczekiwań i potrzeb nabywców. 
Istota ceny i sposoby generowania przez oferenta jej 
zdolności do spełniania oczekiwań i potrzeb nabywców. 
Istota dystrybucji i sposoby generowania przez oferenta jej 
zdolności do spełniania oczekiwań i potrzeb nabywców. 
Istota promocji i sposoby generowania przez oferenta jej 
zdolności do spełniania oczekiwań i potrzeb nabywców. 
Wzbudzanie emocjonalnej lojalności nabywców.  

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Baruk A., 2008. Postmodernistyczne koncepcje 
marketingowe a marketing klasyczny. Dom Organizatora. 
Toruń.  
2. Baruk A., Hys K., Dzidowski A., 2012. Marketing dla 
inżynierów. PWE, Warszawa. 
3. Kotler Ph., 2010. Marketing. Gebethner &Ska, 
Warszawa.  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Metody asymilacji – wykład problemowy i konwersatoryjny 
z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja, 
praca z książką. Metody problemowe – metoda przypadków 



– case study, metoda sytuacyjna, metoda generowania 
pomysłów – „burza mózgów”, metoda obserwacji, metoda 
nauki w działaniu 
Metody waloryzacyjne – metoda impresyjna, metoda 
ekspresyjna 

 



Moduł Inżynieria materiałowa 
M_uu_uu M_TO_ 29 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Inżynieria materiałowa 
Materials engineering 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 4 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 5 w tym kontaktowe 2,80/niekontaktowe 2,20 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Jerzy Grudziński 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Podstaw Techniki 

Cel modułu 

Zapoznanie studentów z podstawowymi rodzajami 
materiałów inżynierskich, metodami kształtowanie ich 
struktury i właściwości oraz z metodami doboru materiałów 
do zastosowań technicznych 

Treści modułu kształcenia 

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z podstawowymi 
właściwościami, strukturą i zastosowaniami  materiałów: 
naturalnych (drewno, glina, kamień) i inżynierskich (stale, 
odlewnicze stopy żelaza, metale nieżelazne i ich stopy, 
spieki, materiały ceramiczne, szkła, polimery i kompozyty),  
zasadami doboru materiałów z uwzględnieniem wymagań 
ekologicznych (w tym metody wspomagania 
komputerowego), źródłami informacji dotyczącymi takich 
materiałów i metody ich badania. Opisując sposoby 
kształtowania ich właściwości metodami inżynierii 
materiałowej (krystalizacja, odkształcenie plastyczne, 
rekrystalizacja, obróbka cieplno-plastyczna, przemiany 
fazowe podczas obróbki cieplnej, dyfuzja) i inżynierii 
powierzchni,  objaśnia przyczyny oraz mechanizmy zużycia 
i dekohezji – pękania, zmęczenia, pełzania, korozji, zużycia 
trybologicznego.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Blicharski M. 2009. Wstęp do inżynierii materiałowej. 
WNT, Warszawa. 
2. Dobrzański L.A. (red) 2001. Zasady doboru materiałów 
inżynierskich z kartami charakterystyk. Wyd. Polit. Śląskiej 
w Katowicach.  
3. Marciniak J., Szwed G. 1983. Materiały konstrukcyjne i 
korozja metali. Wyd. AR Lublin.  
4. Przybyłowicz K. 2005. Metaloznawstwo. WNT 
Warszawa.  
5. Wesołowski K. 1981. Metaloznawstwo i obróbka 
cieplna. WNT, Warszawa. 

Planowane Wykład, badania laboratoryjne, badania makro- i 



formy/działania/metody 
dydaktyczne 

mikroskopowe struktury, opracowanie sprawozdań, filmy 
dydaktyczne, zadania obliczeniowe, dyskusja.  

 



Moduł Grafika inżynierska 
M_uu_uu M_TO_30 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Grafika inżynierska  
Engineering graphics 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 4 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 2,08/niekontaktowe 1,92 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Zbigniew Stropek 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki 

Cel modułu 

Opanowanie geometrycznych podstaw grafiki inżynierskiej 
– rzutowanie prostokątne i aksonometryczne. Zapoznanie z 
głównymi formami zapisu graficznego – rzutowanie, 
przekroje rysunkowe, wymiarowanie. Zaznajomienie z 
zasadami tworzenia schematów złożonych układów 
technicznych w różnych obszarach inżynierii. Czytanie 
rysunków i schematów maszyn, urządzeń i układów 
technicznych. Tworzenie opisu budowy i działania maszyn, 
urządzeń i układów technicznych.  

Treści modułu kształcenia 

Grafika inżynierska jest  jednym z pierwszych ważnych 
przedmiotów przygotowujących do rozwiązywania 
problemów technicznych. Jej głównym zadaniem jest 
opanowanie ogólnych zasad i reguł zapisu konstrukcji. 
Przedmiot wprowadza również w elementarne zagadnienia 
teorii konstrukcji i konstruowania.  
Wykładany przedmiot obejmuje następujące zagadnienia: 
znormalizowane elementy rysunku technicznego 
maszynowego, rzutowanie prostokątne metodą europejską 
(E) i amerykańską (A), widoki oraz przekroje proste i 
złożone, rzuty aksonometryczne, ogólne i szczegółowe 
zasady wymiarowania, wybrane połączenia w budowie 
maszyn. 
Ćwiczenia obejmują: rysowanie rzutów prostokątnych 
metodą europejską (E), rysowanie przekrojów prostych, 
wykonanie rzutu aksonometrycznego bryły obrotowej, 
rysowanie i wymiarowanie gwintów, wykonanie rysunku 
prostej części maszyn oraz jej zwymiarowanie, wykonanie 
rysunku złożeniowego. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Bober A., Dudziak M. 1999. Zapis konstrukcji, PWN, 
Warszawa.  
2. Dobrzański T. 2001. Rysunek techniczny maszynowy. 
WNT, Warszawa. 



3. Rotter Z., Ochman R. 2001. Przewodnik do ćwiczeń z 
rysunku technicznego. Wyd. AR, Lublin. 
4. Zbiór Polskich Norm 1996. Rysunek techniczny. 
Warszawa.  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady, samodzielne wykonywanie rysunków i 
sprawdzianów, obrona prac graficznych 

 



Moduł Praktyka zawodowa 
M_uu_uu M_TO_31 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Praktyka zawodowa 
Internship 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 4 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,04/niekontaktowe 1,96 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Patrycja Kwiatosz 

Jednostka oferująca przedmiot Zakład Szkolenia Praktycznego 

Cel modułu 

Celem praktyki jest połączenie wiedzy, umiejętności i 
kompetencji społecznych nabytych w trakcie studiów z ich 
praktycznym zastosowaniem, rozwijanie umiejętności pracy 
w zespole przy wykonywaniu zadań zawodowych 
związanych z badaniem i oceną właściwości użytkowych 
towarów oraz czynników wpływających na jakość.  

Treści modułu kształcenia 

Zapoznanie się z profilem działalności, strukturą 
organizacyjną, zasadami pracy i zasobami technicznymi 
jednostki (linie produkcyjne, maszyny i urządzenia, 
wyposażenie laboratorium itp.). Wartość użytkowa 
surowców, półproduktów i wyrobów gotowych. Procesy i 
czynności podczas produkcji oraz procedury i metody 
analityczne lub kontrolne stosowane w jednostce. Systemy 
zarządzania jakością oraz standardy i normy stosowane w 
jednostce lub przy kontroli celnej i innej. Ekonomiczne 
uwarunkowania działalności jednostki, tj. rentowność, 
koszty działalności, możliwość zwiększenia zysku. Prawne 
aspekty działalności jednostki, tj. gospodarka odpadami i 
ściekami, ochrona środowiska, jakość i bezpieczeństwo 
produktów, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Wybrane przez studenta oraz zalecane przez 
zakładowego opiekuna praktyki – publikacje naukowe, 
dokumentacja technologiczna, normy, rozporządzenia, 
ustawy i dyrektywy. 
2. Dokumentacja i materiały szkoleniowe zalecane przez 
Zakład Szkolenia Praktycznego UP w Lublinie.  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Szkolenia, aktywne uczestnictwo w pracy jednostki. 

 



Moduł Język obcy II 1  
M_uu_uu M_TO_32/1 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Język obcy II 1  
Foreign language II 1  

Język wykładowy  język obcy 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 5 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,80/niekontaktowe 0,76 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej   

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu 

Osiągnięcie kompetencji językowych w zakresie 
podstawowego słownictwa ogólnego i specjalistycznego. 
Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w 
znanych sytuacjach życia codziennego. Przekazanie wiedzy 
niezbędnej do stosowania podstawowych struktur 
gramatycznych oraz technik pracy z prostym 
obcojęzycznym tekstem specjalistycznym.  

Treści modułu kształcenia 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują 
wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie 
autoprezentacji, form spędzania czasu wolnego, 
zainteresowań, podróżowania, żywności, mieszkania oraz 
pracy zawodowej. Moduł obejmuje również wprowadzenie 
podstawowych struktur gramatycznych i leksykalnych 
celem osiągnięcia przez studenta w miarę poprawnej 
komunikacji. W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani 
z podstawowym słownictwem specjalistycznym danej 
dyscypliny naukowej, zostaną przygotowani do 
selektywnego czytania prostych tekstów fachowych. Moduł 
ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą 
danego obszaru językowego.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe Literatura zalecana przez prowadzącego 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Metody: dyskusja, prezentacja, konwersacja, metoda 
gramatyczno-tłumaczeniowa (teksty specjalistyczne), 
metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 
uwzględnieniem umiejętności komunikowania się.  

 



Moduł Język obcy II 2  
M_uu_uu M_TO_32/2 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Język obcy II 2  
Foreign language II 2  

Język wykładowy  język obcy 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 6 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 3 w tym kontaktowe 1,52/niekontaktowe 1,48 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej   

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu 

Osiągnięcie kompetencji językowych w zakresie 
podstawowego słownictwa ogólnego i specjalistycznego. 
Rozwijanie umiejętności w miarę sprawnej komunikacji w 
znanych sytuacjach życia codziennego. Przekazanie wiedzy 
niezbędnej do stosowania podstawowych struktur 
gramatycznych oraz technik pracy z prostym 
obcojęzycznym tekstem specjalistycznym.  

Treści modułu kształcenia 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują 
wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie 
autoprezentacji, form spędzania czasu wolnego, 
zainteresowań, podróżowania, żywności, mieszkania oraz 
pracy zawodowej. Moduł obejmuje również wprowadzenie 
podstawowych struktur gramatycznych i leksykalnych 
celem osiągnięcia przez studenta w miarę poprawnej 
komunikacji. W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani 
z podstawowym słownictwem specjalistycznym danej 
dyscypliny naukowej, zostaną przygotowani do 
selektywnego czytania prostych tekstów fachowych. Moduł 
ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą 
danego obszaru językowego.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe Literatura zalecana przez prowadzącego 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Metody: dyskusja, prezentacja, konwersacja, metoda 
gramatyczno-tłumaczeniowa (teksty specjalistyczne), 
metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 
uwzględnieniem umiejętności komunikowania się.  

 



Moduł Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych 
M_uu_uu M_TO_33 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych 
Equipment and production process engineering 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 5 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 5 w tym kontaktowe 2,72/niekontaktowe 2,28 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Emilia Sykut-Domańska 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Inżynierii i Technologii Zbóż 

Cel modułu 

Celem modułu jest poznanie operacji jednostkowych i 
budowy wybranych aparatów oraz urządzeń, zrozumienie 
podstawowych procesów jakie towarzyszą fizycznemu, 
chemicznemu i biologicznemu przetwarzaniu surowców w 
procesach produkcyjnych, zapoznanie z budową i ogólnymi 
zasadami eksploatacji podstawowych maszyn i urządzeń 
charakterystycznych dla poszczególnych procesów 
jednostkowych.  

Treści modułu kształcenia 

Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych zajmuje się 
inżynieryjnymi aspektami podstawowych operacji i 
procesów jednostkowych oraz aparatów i urządzeń, 
występujących w procesie produkcyjnym oraz 
matematyczno – fizycznymi metodami ich analizy i 
obliczeń. Wykładany przedmiot obejmuje następujące 
zagadnienia: transport gazów, cieczy i ciał stałych, 
rozdrabnianie i sortowanie, przenoszenie ciepła, mieszanie, 
suszenie, procesy sorpcyjne, rozdzielanie składników 
mieszanin (destylacja, rektyfikacja, krystalizacja, ekstrakcja, 
filtracja, odwrócona osmoza) oraz podstawowe typy i 
zasady eksploatacji reaktorów chemicznych i fermentorów. 
Ćwiczenia stanowią uzupełnienie wykładów. Dotyczą 
praktycznego zapoznania się z podstawowymi operacjami 
oraz procesami jednostkowymi występującymi w 
wybranych procesach produkcyjnych oraz obliczeń 
rachunkowych podstawowych parametrów pracy urządzeń 
przemysłowych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Adamczyk W. 2002. Inżynieria procesów produkcyjnych. 
Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 
2. Błasiński H., Pyc W., Rzyski E. 2001. Maszyny i 
aparatura technologiczna przemysłu spożywczego. Wyd. 
Politechniki Łódzkiej.  
3. Lewicki P. 1999. Inżynieria procesowa i aparatura 



przemysłu spożywczego. Wyd. Naukowo-Techniczne, 
Warszawa. 
4. Lewicki P., Witrowa-Rejchert D. 2002. Inżynieria i 
aparatura przemysłu spożywczego Cz. I, Ćwiczenia 
laboratoryjne Cz. II, Ćwiczenia obliczeniowe. Wyd. 
SGGW, Warszawa. 
5. Warych J. 2004. Aparatura chemiczna i procesowa.  
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Praca jednostkowa, praca grupowa, praca zbiorowa / 
wykłady, prezentacje multimedialne, ćwiczenia o 
charakterze eksperymentalnym (interpretacja wyników 
doświadczeń),  ćwiczenia obliczeniowe.  

 



Moduł Ekologia 
M_uu_uu M_TO_34 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Ekologia 
Ecology 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 5 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,48/niekontaktowe 0,52 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Edward Pałys 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekologii Rolniczej 

Cel modułu 

Opanowanie podstawowych pojęć i najczęściej używanych 
terminów ekologicznych, poznanie głównych czynników 
abiotycznych i biotycznych na podstawowych poziomach 
organizacji życia jak organizm, populacja, biocenoza i 
ekosystem.  

Treści modułu kształcenia 

Podstawowe pojęcia ekologiczne ze szczególnym 
uwzględnieniem najczęściej używanych terminów w 
ekologii, zakres ekologii i jej powiązania z innymi 
dziedzinami wiedzy, różnice pomiędzy ekologią a ochroną 
środowiska, metody badań w ekologii, główne czynniki 
abiotyczne i biotyczne, organizm i jego środowisko, prawo 
minimum Liebiga, tolerancji Shelforda, stopnie tolerancji, 
ekotypy, kompleksowość czynników ograniczających, sumy 
temperatur efektywnych, populacja – zagęszczenie, 
rozrodczość, śmiertelność, rozprzestrzenianie się populacji, 
biocenozy i ich struktura, homeostaza, dominacja 
ekologiczna, bioróżnorodność, interakcje, ekosystem – 
zasady funkcjonowania, wiązanie energii przez 
producentów, łańcuchy pokarmowe, sieci troficzne, 
piramidy ekologiczne, produktywność i jej ograniczenia, 
habitat, nisza ekologiczna, biomy lądowe, ekologiczna 
ocena gleb i szaty roślinnej, woda jako miejsce bytowania 
organizmów, losy substancji promieniotwórczych  w 
ekosystemach. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Bernaciak A., Gaczek W. M. 2002. Ekonomiczne aspekty 
ochrony środowiska. Wyd. AE Poznań.  
2. Falińska K. 2012. Ekologia roślin. Wyd. Naukowe PWN 
Warszawa.  
3. Krebs Ch. J. 2011. Ekologia. Wyd. Naukowe PWN 
Warszawa.  
4. Wolański N. 2006. Ekologia człowieka. T. 1 i 2. Wyd. 
Naukowe PWN Warszawa.  



Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: praca indywidualna i grupowa 
Metody dydaktyczne: podająca (wykład, ćwiczenia 
audytoryjne), problemowa (dyskusja),  praktyczna 
(ćwiczenia laboratoryjne). 

 



Moduł Analityka produktów nieżywnościowych 
M_uu_uu M_TO_35 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Analityka produktów nieżywnościowych 
Analytics of  no food products 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 5 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 3 w tym kontaktowe 2,04/niekontaktowe 1,00 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Aleksandra Badora 

Jednostka oferująca przedmiot 
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 
Zakład  Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców 
Roślinnych 

Cel modułu 

Przygotowanie do oceny wybranych właściwości 
materiałów i produktów nieżywnościowych z 
wykorzystaniem metod wizualnych i laboratoryjnych. 
Zapoznanie się ze źródłami informacji o materiałach, ich 
właściwościach i zastosowaniu oraz z ilością i jakością 
związków chemicznych produkowanych na skutek 
działalności antropogenicznej.  

Treści modułu kształcenia 

Wykład obejmuje wiedzę z zakresu diagnozowania i 
interpretacji zjawisk zachodzących w środowisku 
spowodowanych antropogeniczną przemyślaną i 
nieprzemyślaną działalnością człowieka oraz przemian 
gospodarczych wpływających na jakość życia i zdrowotność 
społeczeństwa, bazując na modelu skażenia środowiska 
przyrodniczego. 
Ćwiczenia przygotowują studenta do samodzielnych analiz 
surowców i produktów nieżywnościowych, do wyliczeń 
ilości substancji szkodliwych wprowadzanych do 
ekosystemów zgodnie z modelem skażenia środowiska oraz 
do oceny i interpretacji otrzymanych wyliczeń w celu 
ustalenia satysfakcjonującego kompromisu pomiędzy 
chemizacją a ochroną środowiska. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Alloway B. J., Ares D.C. 1999. Chemiczne podstawy 
zanieczyszczenia środowiska. Wyd. PWN, Warszawa.   
2. Badora A. (red.). 2012. Kształtowanie jakości i 
standaryzacja surowców roślinnych. Wyd. WUP, Lublin. 
3. Badora A. 2011. Sorbenty mineralne w  środowisku. 
Wybrane zagadnienia. Wyd. WUP, Lublin.  
4. Manahan S. E. 2011. Toksykologia Środowiska. 
Aspekty chemiczne i biochemiczne. Wyd. PWN, Warszawa. 
5. Szczepaniak W. 1997. Metody instrumentalne w analizie 



chemicznej. Wyd. PWN, Warszawa. 
Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, indywidualna i zbiorowa 
interpretacja wyników, dyskusje. 

 



Moduł Prawo celne 
M_uu_uu M_TO_36 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Prawo celne 
Customs law 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 5 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,44/niekontaktowe 0,56 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Marian Gad 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 
Celem modułu jest  zapoznanie studentów z przepisami 
prawa celnego stosowanymi we Wspólnocie i w 
poszczególnych Państwach Członkowskich.  

Treści modułu kształcenia 

Przepisy ogólne, zakres stosowania i podstawowe definicje, 
prawa i obowiązki osób  względem przepisów prawa 
celnego. Elementy służące do naliczania należności celnych 
przywozowych i należności celnych wywozowych oraz 
innych środków przewidzianych w wymianie towarowej. 
Przepisy stosowane wobec towarów wprowadzanych na 
obszar celny Wspólnoty. Przeznaczenia celne, objęcie 
towarów procedurą celną. Towary wyprowadzane z obszaru 
celnego Wspólnoty. Operacje uprzywilejowane. Pojęcie 
długu celnego, powstanie długu, zabezpieczenie długu, 
pokrycie długu celnego.  

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 
października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks 
Celny. 
2. Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 
lipca 1993 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2454/93 ustanawiającego 
Wspólnotowy Kodeks Celny. 
3. Przepisy krajowe: Ustawa Prawo Celne, Ustawa 
Przepisy wykonawcze.  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Aktywny wykład z wykorzystaniem folii i kserokopii oraz 
graficznych prezentacji własnych opracowań 
poszczególnych zagadnień, opracowanie projektu. 

 



Moduł Opakowalnictwo  
M_uu_uu M_TO_37 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Opakowalnictwo  
Packaging 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 5 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 3 w tym kontaktowe 1,96/niekontaktowe 1,04 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Barbara Kołodziej 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych 

Cel modułu 

Celem modułu jest zapoznanie studentów z funkcjami, 
klasyfikacją, materiałami i formami konstrukcyjnymi 
opakowań przeznaczanych do ochrony produktów 
żywnościowych i przemysłowych, ich znakowaniem, 
logistycznym systemem opakowań i możliwościami ich 
recyklingu. Zadaniem przedmiotu jest także dostarczenie 
teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat funkcji 
opakowań z punktu widzenia strategii marketingowej, 
relacji "produkt, cena, dystrybucja i promocja a 
opakowanie", programów rozwoju opakowań, zasad ich 
projektowania oraz społecznego, ekonomicznego i 
prawnego aspektu opakowań 

Treści modułu kształcenia 

W ramach wykładanego przedmiotu studenci zapoznani 
będą z informacjami dotyczącymi roli i znaczenia 
opakowań w gospodarce rynkowej. Obejmuje on także 
zagadnienia związane z rolą opakowania jako czynnika 
kształtującego jakość produktu oraz zachowania nabywców. 
Studenci zostaną zapoznani również z kryteriami 
klasyfikacji opakowań oraz właściwościami i 
zastosowaniem poszczególnych rodzajów opakowań 
produktów a także funkcjonowaniem krajowego systemu 
normalizacji i koordynacji wymiarowej w zakresie 
opakowań. Zapoznani będą także z nowoczesnymi trendami 
w dziedzinie opakowań produktów i podstawowymi 
problemami ekologicznymi związanymi z 
zagospodarowaniem zużytych opakowań. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Cichoń M. 1996. Opakowanie w towaroznawstwie, 
marketingu i ekologii. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław.  
2. Czerniawski. B., Michniewicz J. (red) 1998. Opakowania 
żywności. Wyd. Agro Food Technology, Czeladź.  
3. Korzeniowski A., Ankiel-Homa M., Czaja-Jagielska N. 



2011. Innowacje w opakowalnictwie. Wyd. UE Poznań. 
4. Lisińska-Kuśnierz M. (red.) 2005. Badanie i ocena 
jakości materiałów opakowaniowych i opakowań 
jednostkowych. Wyd. AE, Kraków.  
5. Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M. 2004. Podstawy 
opakowalnictwa towarów. Wyd. AE, Kraków.  
6. Czasopisma branżowe: Przemysł Spożywczy, 
Opakowanie 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, 
prezentacja i interpretacja wyników prowadzonych analiz, 
dyskusja. 

 



Moduł Towaroznawstwo żywności 
M_uu_uu M_TO_38 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Towaroznawstwo żywności  
Commodity Science of Food 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 5 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 5 w tym kontaktowe 2,52/niekontaktowe 2,48 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Danuta Kulpa 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i 
Towaroznawstwa Żywności 

Cel modułu 

Celem modułu jest zapoznanie studentów z metodami oceny 
towaroznawczej/jakościowej, w tym organoleptycznej i 
fizykochemicznej, wybranych grup żywności zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach 
prawnych.  

Treści modułu kształcenia 

Wykłady obejmują: definicje, klasyfikacje, elementy 
przetwórstwa, główne składniki chemiczne wpływające na 
zdrowie konsumentów oraz parametry oceny 
towaroznawczej wybranych grup żywności. 
Ćwiczenia obejmują: przeprowadzanie oceny 
organoleptycznej i fizykochemicznej wybranych produktów 
roślinnych, np.: dżemów wysoko- i niskosłodzonych, 
mrożonek warzywnych, soków jabłkowych, herbat czarnych 
lub zielonych, kaw mielonych i rozpuszczalnych oraz win 
czerwonych i miodów różnych producentów, a także piw 
jasnych jednej firmy producenckiej, ale o różnej zawartości 
alkoholu, mąk różnych typów, makaronów różniących się 
formą i kasz jęczmiennych o różnym stopniu rozdrobnienia; 
wypiek laboratoryjny i ocenę pieczywa z mąk pszennych o 
różnej zawartości popiołu. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Instrukcje do ćwiczeń opracowane przez Danutę Kulpę 
w 2013 r. na podstawie aktualnych rozporządzeń oraz norm 
zharmonizowanych i niezharmonizowanych.  
2. Flaczyk E., Górecka D., Korczak J. (red.), 2006. 
Towaroznawstwo produktów spożywczych. Wyd. Akademii 
Rolniczej w Poznaniu. 
3. Kędzior W. (red.), 2003. Badanie i ocena jakości 
produktów spożywczych. Wyd. Akademii Ekonomicznej w 
Krakowie.  
4. Świderski F., Waszkiewicz-Robak B. (red.), 2010. 
Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami 



technologii. Wyd. SGGW, Warszawa.  
5. Zin M. (red.), 2009. Ocena żywności i żywienia. Wyd. 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Praca zbiorowa, praca grupowa, wykłady, ćwiczenia 
audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, opracowanie 
projektu, metody realizacji zadań 

 



Moduł Metody oceny produktów 
M_uu_uu M_TO_39 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Metody oceny produktów 
Methods of products evaluation 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 5 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 2,08/niekontaktowe 1,92 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Monika Sujka 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności 

Cel modułu 

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi 
metodami badawczymi (spektroskopowymi, optycznymi, 
elektrochemicznymi, rozdzielczymi i sensorycznymi) 
stosowanymi w ocenie produktów, a także przekazanie 
podstawowej wiedzy z zakresu metrologii oraz zasad 
pobierania prób.  

Treści modułu kształcenia 

Wykład obejmuje podstawy teoretyczne i zastosowanie 
metod spektroskopowych i optycznych (spektrofotometria 
UV-Vis i IR, AAS, AES, fluorymetria, refraktometria i 
polarymetria), metod elektrochemicznych (potencjometria i 
miareczkowanie potencjometryczne), analizy 
organoleptycznej oraz technik chromatograficznych (HPLC 
i GC) w ocenie produktów. Ćwiczenia obejmują analizę 
ilościową i jakościową podstawowych składników 
chemicznych produktów roślinnych i zwierzęcych oraz ich 
jakości sensorycznej z zastosowaniem wybranych metod; 
zasady postępowania z próbkami różnego rodzaju oraz 
analizę i interpretację otrzymanych wyników. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Babicz-Zielińska E., Rybowska A., Obniska W. 2008. 
Sensoryczna ocena jakości żywności. Wyd. Akademii 
Morskiej w Gdyni. 
2. Szczepaniak W. (red.). 1999. Metody instrumentalne w 
analizie chemicznej. PWN, Warszawa.  
3. Szyszko E. 1982. Instrumentalne metody analityczne. 
PZWL, Warszawa. 
4. Wierciński J. 2004. Przewodnik do ćwiczeń z 
instrumentalnej analizy chemicznych składników żywności. 
Wyd. AR, Lublin. 
5. Witkiewicz Z. 2005. Podstawy chromatografii. WNT, 
Warszawa. 

Planowane 
formy/działania/metody 

Wykłady, wykonywanie doświadczeń, prezentacja i 
interpretacja wyników doświadczeń, dyskusja 



dydaktyczne 
 



Moduł Diagnostyka molekularna 
M_uu_uu M_TO_40 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Diagnostyka molekularna 
Molecular diagnostics 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 5 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 2,12/niekontaktowe 1,88 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Justyna Leśniowska-Nowak 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 

Cel modułu 

Celem realizowanego przedmiotu jest zapoznanie studentów 
z możliwościami wykorzystania metod diagnostyki 
molekularnej jak: hybrydyzacja, PCR, metody 
immunochemiczne do oceny właściwości oraz jakości 
surowców roślinnych, zwierzęcych i produktów 
żywnościowych. Nabycie praktycznych umiejętności 
pobierania i konserwacji materiałów przeznaczonych do 
badań molekularnych oraz wykonania reakcji PCR i 
interpretacji wyników analiz molekularnych.  

Treści modułu kształcenia 

Diagnostyka molekularna jest najmłodszą dziedziną 
diagnostyki laboratoryjnej. Metody te są bardzo czułe i 
szybkie. Umożliwiają identyfikację zmian w materiałach 
badawczych, którymi są DNA, RNA i białka. Diagnostyka 
molekularna znajduje szerokie zastosowanie m.in.: 
onkologii, w wykrywaniu chorób zakaźnych, wykrywaniu 
różnych patogenów, oceny tożsamości odmian, oceny 
zróżnicowania genetycznego, wykrywania produktów 
genetycznie modyfikowanych, wykrywania i identyfikacji 
skażeń. Wykładany przedmiot obejmuje następujące 
zagadnienia: metody pobierania prób do analiz 
molekularnych, techniki badawcze diagnostyki 
molekularnej, możliwości wykorzystania diagnostyki 
molekularnej do identyfikacji patogenów w roślinach oraz 
oceny jakości surowców roślinnych za pomocą analiz DNA, 
identyfikację GMO w produktach żywnościowych oraz 
ocenę polimorfizmu i ocenę czystości odmianowej. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Brown T.A. 2004. Genomy. Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa.  
2. Malepszy S. (red) 2009. Biotechnologia roślin. Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa.  
3. Sambrook J., Fritsch E.F., Maniatis T. 1989. Molecular 
cloning, a laboratory manual. Cold Spring Harbor 



Laboratory Press  
4. Singelton P. 2000. Bakterie w biologii, biotechnologii i 
medycynie. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 
5. Turner P. C., McLennan A.G., Bates A. D., White 
M.R.H. 2000. Biologia molekularna. Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady, projektowanie i wykonywanie doświadczeń, 
prezentacja i interpretacja wyników doświadczeń, dyskusja, 
wykonanie i prezentacja projektu 

 



Moduł Towaroznawstwo artykułów przemysłowych  
M_uu_uu M_TO_41 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Towaroznawstwo artykułów przemysłowych 
Of industrial commodities 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 6 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 2,04/niekontaktowe 1,96 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Izabella Jackowska 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Chemii 

Cel modułu 

Zadaniem przedmiotu jest umożliwienie studentom 
samodzielnej pracy doświadczalnej i opanowanie technik 
badawczych oceny jakości surowców, materiałów i 
wyrobów przemysłowych z poszczególnych branż 
towarowych. 

Treści modułu kształcenia 

Wykład obejmuje: charakterystykę poszczególnych grup 
surowców i produktów przemysłowych z uwzględnieniem 
ich własności fizykochemicznych, użytkowych oraz 
technologie pozyskiwania i przetwarzania surowców. 
Wyroby ceramiczne - klasyfikacja materiałów 
ceramicznych i zastosowanie głównych grup materiałów 
ceramicznych. Wyroby szklane. Chemia gospodarcza. 
Środki powierzchniowo czynne. Mydła, środki myjące, 
dezynfekujące i czyszczące. Wyroby papiernicze. 
Tworzywa sztuczne. Towary włókiennicze. Wyroby 
metalowe. 
Ćwiczenia laboratoryjne umożliwiają studentom 
samodzielną pracę doświadczalną i opanowanie technik 
badawczych oceny jakości surowców, materiałów i 
wyrobów przemysłowych z poszczególnych branż 
towarowych. Obowiązkowe jest opracowanie sprawozdań z 
ćwiczeń laboratoryjnych oraz opracowanie i przedstawienie 
referatu. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Broniewski T., Kapko J., Płaczek W., Thomalla J. 2000. 
Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych. 
WNT, Warszawa.  
2. Budzyński B. 1987. Towaroznawstwo wybranych 
artykułów nieżywnościowych. Wyd. Uczelniane WSM, 
Gdynia.  
3. Korzeniowski A. 2006. Towaroznawstwo artykułów 
przemysłowych. Cz. I, II i III. Akademia Ekonomiczna w 
Poznaniu, Poznań.  



4. Nalepa W. (red.) 1986. Artykuły przemysłowe. PWE, 
Warszawa.  
5. Ogonowski J. Tomaszkiewicz-Potępa A. 1999. Związki 
powierzchniowo-czynne. Politechnika Krakowska, Kraków. 
6. Pfeifer S., Salerno-Kochan R. 2002. Towaroznawstwo 
włókiennicze. Akademia Ekonomiczna, Kraków. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: praca indywidualna i grupowa. Metody 
dydaktyczne: podające (wykłady), problemowe (dyskusja, 
burza mózgów), praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne, 
interpretacja wyników doświadczeń, opracowanie 
sprawozdań, wykonanie i prezentacja referatu). 

 



Moduł Zarządzanie jakością  
M_uu_uu M_TO_42 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Zarządzanie jakością 
Quality management 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 6 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 5 w tym kontaktowe 2,68/niekontaktowe 2,32 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Eugenia Czernyszewicz 

Jednostka oferująca przedmiot Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa 

Cel modułu 

Zapoznanie z pojęciem i znaczeniem jakości oraz 
wybranymi koncepcjami, metodami i narzędziami 
zarządzania jakością; nabycie wiedzy i wykształcenie 
umiejętności w zakresie procesowego i systemowego 
podejścia do zarządzania jakością oraz stosowania norm 
ISO w jednostkach gospodarczych (organizacjach). 

Treści modułu kształcenia 

Treści modułu kształcenia obejmują następujące 
zagadnienia: pojęcie i podstawowa terminologia dotycząca 
jakości; wartościowanie i ocena jakości wyrobów; 
znaczenie jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 
wybrane koncepcje, metody i narzędzia zarządzania 
jakością; procesowe i systemowe podejście do zarządzania 
jakością produktów i przedsiębiorstwem; wybrane 
zagadnienia normalizacji i certyfikacji, wymagania, 
wdrażanie, utrzymanie i dokumentowanie systemu 
zarządzania jakością według norm ISO serii 9000; ocena 
systemu zarządzania jakością; audyt, akredytacja i 
certyfikacja SZJ; ekonomiczne zagadnienia zarządzania 
jakością, w tym rachunek kosztów jakości; motywy i 
bariery wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania 
jakością w organizacji. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Czernyszewicz E., 2013. System zarządzania jakością w 
organizacji. Funkcjonowania – Doskonalenie – 
Dokumentowanie. Wyd. UP w Lublinie, Lublin. 
2. Hamrol A. 2005. Zarządzanie jakością z przykładami. 
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 
3. Hamrol A., Mantura W. 2004. Zarządzanie jakością 
Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 
4. Lock D. 2002. Podręcznik zarządzania jakością. PWN, 
Warszawa. 
5. Sikora T. (red), 2011. Funkcjonowanie i doskonalenie 
systemów zarządzania jakością. Wyd. Uniwersytetu 



Ekonomicznego w Krakowie, Kraków. 
6. Sikora T. (red.), 2010. Wybrane koncepcje i systemy 
zarządzania jakością. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Krakowie, Kraków. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: praca indywidualna i grupowa 
Metody dydaktyczne: podająca (wykład konwencjonalny z 
wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, pogadanka), 
problemowa (dyskusja, burza mózgów), praktyczna 
(projektowanie i wykonywanie projektów, prezentacja 
projektów). 

 



Moduł Prawo gospodarcze i żywnościowe  
M_uu_uu M_TO_43 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Prawo gospodarcze i żywnościowe  
Economic and food law 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 6 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 2,40/niekontaktowe 1,60 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Konrad Buczma 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania 
Środowiska 

Cel modułu 

Celem jest zapoznanie studentów z prawnymi podstawami 
obrotu gospodarczego w Polsce oraz instrumentami 
regulującymi rynek żywnościowy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście członkostwa w Unii 
Europejskiej.  

Treści modułu kształcenia 

Wykłady obejmują następujące treści: źródła prawa w 
Polsce, wolność gospodarczą i jej ograniczenia w świetle 
obowiązującego prawa; reglamentacja działalności 
gospodarczej; przedsiębiorca w świetle prawa polskiego; 
podmiotowość gospodarcza; nazwa i oznaczenia 
przedsiębiorcy, Krajowy Rejestr Sądowy, status Prawny 
Narodowego Banku Polskiego, zadania i funkcje Rady 
Polityki Pieniężnej, podstawowe pojęcia prawa 
żywnościowego, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności; odpowiedzialność w publicznym prawie 
gospodarczym i żywnościowym. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Jurcewicz A. (red.) 2010. Prawo i polityka rolna Unii 
Europejskiej. Instytut Wydawniczy Euro Prawo, Warszawa. 
2. Oleszko A. (red.) 2009. Prawo rolne. Wyd. Wolters 
Kluwer, Warszawa. 
3. Zdyb M. 2002. Publiczne prawo gospodarcze. Wyd. 
Zakamycze, Kraków. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: praca indywidualne i grupowa 
Metody dydaktyczne: podająca (wykłady), problemowa 
(dyskusja, burza mózgów), praktyczna (rozwiązywanie 
kazusów). 

 



Moduł Zafałszowania produktów  
M_uu_uu M_TO_44 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Zafałszowania produktów  
Product adulterations 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 6 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 2,04/niekontaktowe 1,96 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Anna Stój 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i 
Towaroznawstwa Żywności 

Cel modułu 

Celem modułu jest zapoznanie studentów z rodzajami 
zafałszowań produktów spożywczych, metodami ich 
wykrywania oraz z kontrolą zafałszowań żywności. Ponadto 
zamierzeniem modułu jest nabycie umiejętności analizy 
produktów w aspekcie zafałszowań oraz interpretacji 
wyników badań. 

Treści modułu kształcenia 

Wykłady obejmują omówienie: przyczyn i skutków 
zafałszowań żywności, aspektu etycznego i ekonomicznego 
zafałszowań, rodzajów zafałszowań wybranych produktów 
spożywczych: soków, napojów alkoholowych, miodów, 
olejów, mleka i mięsa oraz zastosowania metod 
chromatograficznych, spektralnych i biologii molekularnej 
do wykrywania zafałszowań tych produktów. Ponadto 
przedstawiają kontrolę zafałszowań soków i nektarów przez 
organizacje producentów oraz zafałszowań żywności przez 
IJHARS. Ćwiczenia obejmują: wykrywanie zafałszowań 
miodów, olejów roślinnych, mleka, oznaczanie zawartości 
kwasu cytrynowego metodą enzymatyczną w sokach, 
analizę antocyjanów metodą HPLC w sokach, związków 
lotnych metodą GC w napojach alkoholowych, 
spektrofotometrię i elektroforezę kwasów nukleinowych, 
zastosowania metody PCR i metody 
immunoenzymatycznej.  

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Kocjan R. (red.) 2002. Chemia analityczna. Cz. 2: 
Analiza instrumentalna. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa.  
2. Lees M. 2003. Food authenticity and traceability. Boca 
Raton [etc.]  CRC Press. Cambridge. Woodhead Publishing. 
3. Słomski R. (red.) 2008. Analiza DNA – teoria i praktyka. 
Wyd. UP, Poznań.  
4. Nieopublikowane materiały do ćwiczeń  autorstwa: dr 
inż. Anny Stój, dr inż. Tomasza Czerneckiego, mgr inż. 



Anny Wlazły.  
Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: praca indywidualna i grupowa. Metody 
dydaktyczne: podająca (wykłady), ćwiczebna (ćwiczenia 
laboratoryjne i audytoryjne). 

 



Moduł Przechowalnictwo  
M_uu_uu M_TO_45 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Przechowalnictwo 
Storage 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 6 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 2,04/niekontaktowe 1,96 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Danuta Kulpa 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i 
Towaroznawstwa Żywności 

Cel modułu 

Celem modułu jest zapoznanie studentów z budową różnych 
typów przechowalni, z warunkami panującymi w nich, z 
urządzeniami stosowanymi do obsługi magazynów oraz z 
czynnikami obniżającymi jakość przechowywanych 
surowców i produktów roślinnych. 

Treści modułu kształcenia 

Wykłady obejmują: metody i parametry przechowywania 
warzyw i owoców, ze szczególnym uwzględnieniem jabłek i 
buraków cukrowych, oraz nasion, głównie rzepaku i 
kukurydzy; rodzaje komór z modyfikowaną atmosferą; 
zasady gazoszczelności w komorach z kontrolowaną 
atmosferą, LO i ULO; działanie urządzeń do usuwania 
nadmiaru O2, CO2 i etylenu oraz działanie worków 
kompensacyjnych. 
Ćwiczenia laboratoryjne obejmują: przeprowadzanie oceny 
organoleptycznej i fizykochemicznej ziarna zbóż; ocenę 
żywotności i wigoru metodą TTC oraz badania długości 
kiełków i zdolności kiełkowania. Ćwiczenia audytoryjne 
obejmują: pojęcie żywotności i wigoru nasion oraz metody 
badań wigoru; cechy fizjologiczne, metody i parametry 
przechowywania ziemniaków.  

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Adamicki F., Czerko Z., 2002. Przechowalnictwo 
warzyw i ziemniaka. PWRiL, Warszawa, 324 ss. 
2. Grzesiuk S., Górecki R. (red.), 1994. Fizjologia plonów – 
wprowadzenie do przechowalnictwa. Wydawnictwo AR-T 
w Olsztynie, Olsztyn, 374 ss. 
3. Hampton J.G., TeKrony D.M., 1995. Handbook of 
Vigour Test Methods. 3-rd Edition. ISTA, Zurich. 
4. Lange E., Ostrowski W., 1992. Przechowalnictwo 
owoców. PWRiL, Warszawa, 301 ss. 
5. PN-R-65950:1994. Materiał siewny - Metody badania 
nasion. Wyd. PKN. 



Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: praca grupowa. Metody dydaktyczne: 
podające (wykłady, ćwiczenia audytoryjne), praktyczne 
(ćwiczenia laboratoryjne), ćwiczebne. 

 



Moduł Seminarium inżynierskie  
M_uu_uu M_TO_46 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Seminarium inżynierskie 
Engineering seminar 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III i IV 
Semestr dla kierunku 6 i 7 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 5 w tym kontaktowe 2,60/niekontaktowe 2,40 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Zgodnie z decyzją Rady Wydziału 

Jednostka oferująca przedmiot Zgodnie z decyzją Rady Wydziału 

Cel modułu 

Przygotowanie studentów do samodzielnej analizy fachowej 
literatury pod kątem wybranych zagadnień z zakresu 
towaroznawstwa. Opanowanie przez studentów 
umiejętności wygłaszania referatów tematycznych oraz 
merytorycznej dyskusji na temat poruszanej problematyki 
związanej z szeroko pojętym towaroznawstwem. Określenie 
warunków przygotowania pracy inżynierskiej.  

Treści modułu kształcenia 

Omawiany przedmiot przygotowuje studentów do 
samodzielnego zebrania fachowej literatury pod kątem 
wybranych zagadnień z zakresu towaroznawstwa oraz 
określa warunki przygotowania pracy inżynierskiej. 
Przedstawiony przedmiot kształci i utrwala opanowanie 
umiejętności przygotowania i wygłaszania referatów 
tematycznych oraz sposobów merytorycznej dyskusji w 
zakresie poruszanej problematyki badawczej i jej znaczenia 
dla Polski, Europy i świata.  

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Majchrzak J. 1999. Metodyka pisania prac magisterskich 
i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz 
innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich 
do obrony lub publikacji. Wyd. Poznań: AE. 
2. Żółtowski B. 1997. Seminarium dyplomowe : zasady 
pisania prac dyplomowych. – Bydgoszcz. Wyd. Uczelniane 
AT-R.  
3. Publikacje w czasopismach naukowych i popularno-
naukowych. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Prezentacje, interpretacja wyników, dyskusje, przykłady 
fachowej literatury polskiej i zagranicznej. 

 



Moduł Towaroznawstwo produktów zielarskich  
M_uu_uu M_TO_47 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK  

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Towaroznawstwo produktów zielarskich  
Commodity of medicinal  products 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 6 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 3 w tym kontaktowe 2,12/niekontaktowe 0,88 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Barbara Kołodziej 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych 

Cel modułu 

Celem jest zapoznanie studentów z towaroznawstwem 
roślin zielarskich, przemysłowych i specjalnych oraz 
opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu ich 
krajowego rynku. Studenci zapoznani będą z informacjami 
dotyczącymi zarysu procesu technologicznego, właściwości, 
zastosowania, asortymentu handlowego, wymagań norm, 
metod badań i oceny towaroznawczej roślin zielarskich 
(krajowych i importowanych), używek roślinnych, roślin 
oleistych (krajowych i egzotycznych), włóknistych 
(krajowych oraz egzotycznych) oraz specjalnych (tytoń, 
chmiel, wiklina), jak też produktów z nich otrzymywanych. 
Studenci zapoznani zostaną również z czynnikami 
modelującymi jakość surowca oraz nabędą praktycznych 
umiejętności pobierania prób oraz przeprowadzania 
podstawowych badań chemicznych i fizycznych substancji 
czynnych  oraz oceny sensorycznej produktów.  

Treści modułu kształcenia 

Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące oceny jakościowej 
ważniejszych surowców zielarskich oraz przemysłowych (w 
tym: używek roślinnych, roślin specjalnych, włóknistych i 
oleistych) jak też podstawowych zasad technologii ich 
przerobu. W ramach zajęć poruszana będzie także 
problematyka organizacji rynku, asortymentu produktów, 
wymagań jakie produkty powinny spełniać oraz 
zastosowania właściwych metod badania ich jakości. 
Studenci zapoznani zostaną również z czynnikami 
modelującymi jakość surowca (naturalne, agrotechniczne), 
Wykładany przedmiot obejmuje również następujące 
zagadnienia: substancje czynne w surowcach zielarskich (w 
tym aromaty i barwniki) i metody oceny ich zawartości,  
standaryzacja, normalizacja i kontaminacja surowców 
zielarskich, żywność specjalnego przeznaczenia 
(funkcjonalna) i wygodna.. 



Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Berbeć S., Wolski T. (red.) 1994. Rośliny przemysłowe 
specjalne i zielarskie. Wyd. AR, Lublin. 
2. Flaczek E, Korczak J. 2004. Towaroznawstwo 
wybranych produktów spożywczych. Wyd. AR Poznań. 
3. Karwowska K., Przybył J. 2005. Suszarnictwo i 
przetwórstwo ziół. Wyd. SGGW, Warszawa. 
4. Walewski W. 1979. Towaroznawstwo zielarskie. Wyd. 
IV, PZWL Warszawa. 
5. Wojdyła T. 2006. Rośliny przemysłowe wykorzystywane 
w przemyśle spożywczym oraz metody analiz stosowanych 
w ich przetwórstwie. Wyd. ATR, Bydgoszcz. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, 
prezentacja i interpretacja wyników prowadzonych analiz, 
dyskusja. 

 



Moduł Surowce skrobiowe i cukrowe 
M_uu_uu M_TO_48 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK  

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Surowce skrobiowe i cukrowe 
Raw materials starch and sugar 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 6 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,36/niekontaktowe 0,64 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Leszek Rachoń 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i 
Towaroznawstwa 

Cel modułu 
Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu 
surowców skrobiowych i cukrowych i ich usytuowania na 
rynku krajowym i zagranicznym. 

Treści modułu kształcenia 

Obejmuje podstawową wiedzę w zakresie znajomości roślin 
służących do pozyskiwania surowców skrobiowych i 
cukrowych, metod oceny tychże surowców, stanu produkcji 
i przetwórstwa surowców zbożowych w Polsce i na świecie, 
produkcji i rynku ziemniaka i buraka w Polsce w 
porównaniu z rynkiem światowym, innych roślinnych 
surowców skrobiowych (batat, maniok, ignam) i 
sacharydowych, wyróżników jakościowych ziarna zbóż, 
produktów przemiału zbóż, normalizacji i standaryzacji, 
oceny jakości handlowej surowców i produktów, 
wyróżników surowca dla przemysłu cukrowniczego i 
skrobiowego.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Ciećko Z. (red.), 2003. Ocena jakości i przechowalnictwo 
produktów rolnych. Wyd. UWM w Olsztynie.  
2. Sawicka B., (red.) 2000. Agrotechnika i jakość cech 
roślin uprawnych. Wybrane zagadnienia. Wyd. AR Lublin. 
3. Świetlikowska K. (red.), 2003. Surowce spożywcze 
pochodzenia roślinnego. Wyd. SGGW, Warszawa.  
4. Polskie Normy dotyczące surowców skrobiowych i 
cukrowych  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia audytoryjne, przygotowanie prezentacji, 
dyskusja. 

 



Moduł Kształtowanie jakości surowców roślinnych 
M_uu_uu M_TO_49 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK  

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Kształtowanie jakości surowców roślinnych 
Formation the quality of plant materials 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 6 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,36/niekontaktowe 0,64 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Leszek Rachoń 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i 
Towaroznawstwa 

Cel modułu 
Opanowanie wiadomości z zakresu klasyfikacji i oceny 
jakości surowców roślinnych oraz czynników kształtujących 
ich jakość. 

Treści modułu kształcenia 

Obejmuje podstawową wiedzę z zakresu produkcji roślinnej 
koncentrując się na surowcach roślinnych i czynnikach 
kształtujących ich jakość. Omawiane są zagadnienia 
dotyczące biologicznych właściwości surowców i 
fizycznych właściwości roślin, zmienności genetycznych, 
środowiskowych i rozwojowych surowców, a także 
modyfikacji genetycznych  i systemów bezpieczeństwa 
spożywanych surowców. Kolejne zagadnienia dotyczą 
metodyki i kryteriów oceny jakości surowców oraz 
klasyfikacji czynników kształtujących ich jakość 
(genetyczne, siedliskowe, agrotechniczne), a także 
substancji szkodliwych występujących w surowcach.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Byszewski W., Ostrowska D., Pala J., 1978. Produkcja a 
jakość surowców roślinnych. Wyd. PWN, Warszawa.  
2. Ciećko Z. (red.), 2003. Ocena jakości i przechowalnictwo 
produktów rolnych. Wyd. UWM w Olsztynie. 
3. Sawicka B., (red.) 2000. Agrotechnika i jakość cech 
roślin uprawnych. Wybrane zagadnienia. Wyd. AR Lublin.  
4. Wybrane Polskie Normy. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia audytoryjne, przygotowanie prezentacji, 
dyskusja. 

 



Moduł Zarządzanie zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa  
M_uu_uu M_TO_47 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa 
Sustainable development management of enterprises 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 6 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,36/niekontaktowe 0,64 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Jan Zuba 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 

Zdobycie przez studentów profesjonalnej wiedzy oraz 
umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania 
zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa. 
Zrównoważony rozwój jest procesem długookresowym, w 
którym następuje dążenie do równoważenia trzech 
systemów gospodarki środowiska  i społeczeństwa. 

Treści modułu kształcenia 

Obejmuje wiedzę z zakresu globalnych przesłanek rozwoju 
zrównoważonego oraz zasad i uwarunkowań rozwoju 
zrównoważonego, celów ekonomicznych, ekologicznych i 
społecznych oraz prognozowania, programowania i 
planowania rozwoju oraz roli przedsiębiorstwa w realizacji 
zrównoważonego rozwoju, przedsięwzięć rozwojowych w 
procesie zrównoważonego rozwoju, zarządzania w realizacji 
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.  

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Adamczyk J. 2001. Koncepcja zrównoważonego rozwoju 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wyd. Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie, Kraków. 
2. Adamczyk J. Nitkiewicz T. 2007. Programowanie 
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. PWE, 
Warszawa.  
3. Borys T. 1999. Wskaźniki ekorozwoju. Wyd. Ekonomia i 
Środowisko, Białystok. 
4. Jeżowski P. 2007. Ekonomiczne problemy ochrony 
środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku. 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład, dyskusja, wykonanie projektu. 

 



Moduł Międzynarodowe stosunki gospodarcze  
M_uu_uu M_TO_48 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 
International Economics 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 6 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,04/niekontaktowe 0,96 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Bogumiła Mucha-Leszko 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 

Przekazanie wiedzy na temat: zjawisk, procesów i 
prawidłowości charakteryzujących rozwój powiązań 
gospodarczych w wymiarze międzynarodowym i 
globalnym, zasad funkcjonowania gospodarki światowej i 
powstawania systemu gospodarki globalnej, warunków i 
zasad transnarodowego przepływu towarów, usług, kapitału, 
technologii i siły roboczej, międzynarodowej polityki 
ekonomicznej, równowagi zewnętrznej krajów i skutków 
rosnącej globalnej współzależności gospodarczej. 

Treści modułu kształcenia 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze jako dziedzina 
ekonomii. Metody i instrumenty analizy ekonomicznej w 
skali międzynarodowej i globalnej. Gospodarka światowa – 
czynniki i etapy rozwoju. Handel zagraniczny i 
międzynarodowy. Rola wymiany handlowej w gospodarce 
krajowej i światowej. Czynniki przewagi konkurencyjnej w 
handlu. Bilans płatniczy – zagadnienie równowagi 
zewnętrznej krajów i równowagi w gospodarce światowej. 
Międzynarodowy przepływ czynników produkcji. 
Międzynarodowe stosunki finansowo-walutowe, 
międzynarodowy system walutowy i rynek finansowy. 
Skutki dominacji rynku finansowego nad sferą realną. 
Globalizacja i problem zarządzania (polityki) globalnej. 
Rola korporacji międzynarodowych w gospodarce globalnej 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Rymarczyk J. (red.) 2006. Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze. PWE, Warszawa.  
2. Zielińska-Głębocka A. 2012. Współczesna gospodarka 
światowa. Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.  
3. Bożyk  P., Misala J., Puławski M. 2002. 
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. PWE, Warszawa. 
4. Mucha-Leszko B. (red.) 2005. Współczesna gospodarka 
światowa. Wyd. UMCS, Lublin.  

Planowane Wykład tradycyjny i interaktywny z  wykorzystaniem 



formy/działania/metody 
dydaktyczne 

prezentacji multimedialnych, uzupełniany zalecaną   
literaturą do studiowania samodzielnego i dyskusją 
dydaktyczną, praca pisemna polegająca na rozwiązaniu 
zadanego problemu. 

 



Moduł Przebieg transakcji eksportowej i importowej  
M_uu_uu M_TO_49 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Przebieg transakcji eksportowej i importowej  
Realization of export and import transaction 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 6 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 1 w tym kontaktowe 0,76/niekontaktowe 0,24 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Dariusz Eligiusz Staszczak 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 

Celem modułu jest przekazanie studentom wiedzy o 
sposobach zawierania i realizacji transakcji w handlu 
zagranicznym. Przedmiot uwzględnia międzynarodowe 
formuły handlowe oraz sposoby zapłaty za importowany 
towar. Określenie roli negocjacji i arbitrażu w handlu 
zagranicznym. Ważne jest także zwrócenie uwagi na 
zmiany w handlu zagranicznym spowodowane wstąpieniem 
Polski do Unii Europejskiej oraz postępującymi procesami 
globalizacji. Szczególne znaczenie ma też zrozumienie 
zmian kursów walutowych dla opłacalności transakcji 
eksportowej i importowej. 

Treści modułu kształcenia 

Zajmuje się ilustracją technicznych metod zawierania 
transakcji w handlu zagranicznym oraz dostarcza 
praktycznej wiedzy o elementach kontraktu, a także o 
metodach realizacji kontraktu i rozstrzygania kwestii 
spornych. Wskazuje także na rolę negocjacji w handlu 
zagranicznym. Szczególne znaczenie ma też zrozumienie 
zmian kursów walutowych dla opłacalności transakcji 
eksportowej i importowej. Ponadto przedmiot określa 
teoretyczne i praktyczne znaczenie procesów regionalizacji i 
globalizacji dla rozwoju wymiany międzynarodowej. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Rymarczyk J. (red.) 2005. Handel zagraniczny. 
Organizacja i technika. PWE, Warszawa.  
2. Stępień B. 2004. Transakcje handlu zagranicznego. PWE, 
Warszawa. 
3. Marciniak-Neider D. 2004. Rozliczenia w handlu 
zagranicznym. PWE, Warszawa. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład, dyskusja, praca w grupach, zadania. 

 



Moduł Zagrożenia mikrobiologiczne w obrocie towarowym  
M_uu_uu M_TO_50 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Zagrożenia mikrobiologiczne w obrocie towarowym 
Microbiological threats in goods trade 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 6 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 1 w tym kontaktowe 0,76/niekontaktowe 0,24 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Teresa Korniłłowicz-Kowalska 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Mikrobiologii Środowiskowej 

Cel modułu 

Przedstawienie wiedzy z zakresu zanieczyszczeń 
mikrobiologicznych produktów, ze szczególnym 
uwzględnieniem produktów spożywczych, związanych z 
tym zagrożeń dla ich jakości oraz zdrowia konsumentów, 
wskaźników oceny, metod identyfikacji zagrożeń 
mikrobiologicznych oraz sposobów przeciwdziałania. 

Treści modułu kształcenia 

Przedmiot omawia zagadnienia dotyczące jakości oraz 
bezpieczeństwa mikrobiologicznego towarów, źródła 
zakażeń i możliwości zapobiegania biodegradacji, 
biodeterioracji oraz chorobotwórczemu działaniu 
drobnoustrojów co obejmuje: omówienie „tradycyjnych” i 
„nowych” patogenów powodujących zatrucia pokarmowe; 
charakterystykę pleśni toksynogennych i mykotoksyn 
powodujących skażenie surowców żywnościowych; 
omówienie drobnoustrojów obniżających trwałość i 
powodujących rozkład surowców żywnościowych; 
omówienie procesów mikrobiologicznego niszczenia 
surowców i materiałów przemysłowych; przedstawienie 
metod oceny jakości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego 
produktów spożywczych i dopuszczalnych w tym zakresie 
poziomów oraz sposobów zapobiegania i eliminacji skażeń 
mikrobiologicznych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Grajewski J (red.), 2006. Mikotoksyny i grzyby 
pleśniowe. Wyd. Uniw, Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.  
2. Kluczek J.P., Kojder A. 2000. Mikotoksyny w zarysie. 
Wyd. Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz. 
3. Kołożyn-Krajewska D. 2003. Higiena produkcji 
żywności. Wyd. SGGW, Warszawa.  
4. Molenda J. 2003. Zarys mikrobiologii żywności. 
Wrocław.  
5. Molenda J. 2010. Mikrobiologia żywności pochodzenia 
zwierzęcego. Wyd. UWP, Wrocław. 



6. Szostak-KotJ. 2010. Mikrobiologia produktów. Wyd. 
Uniw. Ekonomicznego. Kraków.  
7. Żakowska Z., Stobińska H. Mikrobiologia i higiena w 
przemyśle spożywczym. Politechnika Łódzka, Łódź.. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: praca indywidualna i zbiorowa. 
Metody dydaktyczne: podająca (wykłady), problemowa 
(dyskusja, burza mózgów). 

 



Moduł Zarządzanie projektami  
M_uu_uu M_TO_51 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Zarządzanie projektami 
Project Management 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 6 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 1 w tym kontaktowe 0,68/niekontaktowe 0,32 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Adam Włodarczyk 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 

Głównym celem nauczania jest zapoznanie z planowaniem i 
zarządzaniem projektami, metodami i narzędziami 
planistycznymi oraz możliwościami ich zastosowania w 
projektowaniu rozwoju organizacji. 

Treści modułu kształcenia 

Wykłady: pojęcie, istota i elementy zarządzania cyklem 
projektu, narzędzia planowania i analizy, założenia i 
sposoby wykorzystania Matrycy Logicznej w zarządzaniu 
projektami, procedury i metody projektowania 
harmonogramów działań i wykorzystania zasobów, zadania 
i narzędzia systemu monitorowania projektu. Cele i metody 
ewaluacji projektu. Prezentacja i ewaluacja przygotowanych 
projektów. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Pawlak M. 2006. Zarządzanie projektami. PWN, 
Warszawa.  
2. 㨖odręcznik 2004 – Zarządzanie Cyklem Projektu, 
Ministerstwo Gospodarki, Komisja Europejska, 
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.  
3. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. 2003. Zarządzanie 
projektami. PWE, Warszawa. 
4. Zarządzanie projektami małymi i dużymi, MT Biznes, 
Harvard Business, Warszawa 2006. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Metoda podająca: wykłady z zastosowaniem środków 
audiowizualnych. Metody praktyczne: wykonanie pracy 
zaliczeniowej w formie projektu. 

 



Moduł Towaroznawstwo surowców i produktów zbożowych 
M_uu_uu M_TO_50 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Towaroznawstwo surowców i produktów zbożowych  
Commodity science of cereal and cereal products 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 7 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 3 w tym kontaktowe 1,52/niekontaktowe 1,48 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Antoni Miś 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie 

Cel modułu 

Celem realizowanego przedmiotu jest zapoznanie studentów 
z możliwościami oceny wartości użytkowej surowców 
zbożowych i ich produktów. Nabycie przez studentów 
umiejętności praktycznego stosowania standardowych 
metod w ocenie towaroznawczej. Opanowanie 
podstawowych wiadomości z zakresu właściwości 
użytkowych ziarna zbóż i przetworów zbożowych, 
technologii przetwórstwa oraz wiedzy o czynnikach i 
procesach modyfikujących jakość.  

Treści modułu kształcenia 

W ramach modułu zostaną omówione następujące 
zagadnienia: Organoleptyczne i instrumentalne metody 
pomiaru jakości ziarna zbóż. Przemiał ziarna i wskaźniki 
stosowane do oceny efektywności tego procesu i jakości 
mąki. Właściwości reologiczne ciasta chlebowego i jakość 
glutenu. Próbny wypiek i ocena jakości pieczywa. Czynniki 
i procesy wpływające na wartość  technologiczną  i 
zdrowotną  surowców i produktów zbożowych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Gąsiorowski H. (red) 2004. Pszenica – chemia i 
technologia. PWRiL, Poznań. 
2. Grundas S., Gruszecka D., Kowalczyk K., 
Niewiadomski Z. 2011. Podatność ziarna pszenicy i 
pszenżyta na uszkodzenia bielma oznaczana metodą 
rentgenograficzną. Acta Agrophysica, 18(2). 
3. Jakubczyk T., Haber T. 1983. Analiza zbóż i przetworów 
zbożowych. Wyd. SGGW-AR, Warszawa. 
4. Miś A. 2005. Wpływ wybranych czynników na 
wodochłonność i właściwości reologiczne glutenu pszenicy 
zwyczajnej (Triticum aestivum L.). Acta Agrophysica, 
8(128).  
5. Wybrane Polskie Normy dotyczące surowców i 
produktów zbożowych. 

Planowane Metody dydaktyczne: podająca (wykłady, pokaz filmów 



formy/działania/metody 
dydaktyczne 

objaśniających procedurę metod oceny jakości); 
problemowa (dyskusja); praktyczna (wykonywanie 
oznaczeń jakościowych, interpretacja wyników oznaczeń, 
obsługa standardowej aparatury pomiarowej [przemiał 
ziarna, wymywanie glutenu, badanie farinograficzne i 
ekstensograficzne ciasta]). 

 



Moduł Mikrobiologia żywności 
M_uu_uu M_TO_51 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Mikrobiologia żywności 
Food microbiology 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 7 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 2,08/niekontaktowe 1,92 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Teresa Korniłłowicz-Kowalska 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Mikrobiologii  Środowiskowej 

Cel modułu 

Opanowanie wiedzy w zakresie: drobnoustrojów 
występujących w żywności, w tym powodujących psucie 
żywności, wywołujących zatrucia pokarmowe. Nabycie 
praktycznych umiejętności w zakresie wykrywania i 
oznaczanie drobnoustrojów wskaźnikowych, wybranych 
patogenów odżywnościowych, drobnoustrojów 
wywołujących psucie żywności.  

Treści modułu kształcenia 

Mikrobiologia żywności zajmuje się wykorzystaniem 
niektórych drobnoustrojów do otrzymywania i 
przechowywania pełnowartościowych produktów 
spożywczych oraz zwalczaniem i wykrywaniem w 
żywności, drobnoustrojów powodujących psucie, zatrucia 
pokarmowe oraz inne schorzenia odżywnościowe. 
Przedmiot omawia drobnoustroje i procesy 
mikrobiologiczne wykorzystywane w produkcji żywności i 
jej konserwowaniu; drobnoustroje powodujące psucie, 
zatrucia pokarmowe oraz inne choroby odżywnościowe; 
sposoby zapobiegania i zwalczania drobnoustrojów 
szkodliwych; analizy mikrobiologicznej żywności z 
uwzględnieniem metod i zasad pobierania prób żywności, 
procedur jakościowego i ilościowego oznaczania 
poszczególnych grup oraz rodzajów drobnoustrojów 
zaliczanych do wskaźników stanu sanitarnego, patogenów 
oraz sprawców psucia; wymogi mikrobiologiczne dla 
żywności oraz współczesne kryteria zapewniania jakości i 
bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Błażejczak S., Gientka I. 2010. Wybrane zagadnienia z 
mikrobiologii żywności. Wyd. SGGW, Warszawa. 
2. Kołożyn-Krajewska D. 2003. Higiena produkcji 
żywności. Wyd. SGGW, Warszawa.  
3. Łaniewska-Trokenheim Ł. 2009 (red). Mikrobiologia w 
towaroznawstwie żywności. Wyd. UMW w Olsztynie.  



4. Molenda J. 2003. Zarys mikrobiologii żywności. 
Wrocław  
5. Molenda J. 2010. Mikrobiologia żywności pochodzenia 
zwierzęcego. Wyd. UWP, Wrocław. 
6. Szewczyk E.M. 2005. Diagnostyka bakteriologiczna. 
Wyd. PWN.  
7. Trojanowska K., Giebeel H., Gołębiowska B. 2009. 
Mikrobiologia żywności, Wyd. AR, Poznań.  
8. Wojtatowicz M. 2009 (red.). Mikrobiologia żywności. 
Teoria i ćwiczenia. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu. 
9. Żakowska Z., Stobińska H. 2000. Mikrobiologia i higiena 
w przemyśle spożywczym. Politechnika Łódzka.  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, 
dyskusja  

 



Moduł Kwarantanna  
M_uu_uu M_TO_52 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Kwarantanna  
Quarantine 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 7 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 2,08/niekontaktowe 1,92 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Jan Masłowski 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 

Cel modułu 

Celem realizowanego przedmiotu jest zapoznanie studentów 
z funkcjonowaniem kwarantanny roślin i zwierząt, 
zadaniami PIORiN, Inspekcji Weterynaryjnej oraz 
regulacjami prawnymi w tym zakresie. Poznanie 
potencjalnych zagrożeń oraz urzędowej ochrony terytorium 
RP przed organizmami kwarantannowymi.  

Treści modułu kształcenia 

Kwarantanna jest systemem organizacyjno-kontrolnym 
ochrony roślin i zwierząt przed organizmami szkodliwymi 
oraz chorobami zakaźnymi zwierząt. Jest jedną z metod 
profilaktycznych stosowanych w ochronie roślin i zwierząt. 
System ten ma ogromne znacznie gospodarcze, Dotyczy 
bezpieczeństwa żywnościowego Polski (kwarantanna 
wewnętrzna) oraz międzynarodowego (kwarantanna 
zewnętrzna). Wykładany przedmiot obejmuje następujące 
zadania: historię i organizację kwarantanny roślin i zwierząt 
w Polsce i innych krajach, kontrolę jakości zdrowotnej 
materiału biologicznego, regulacje prawne kwarantanny 
roślin i zwierząt, urzędowe zadania i działania instytucji 
państwowych w ramach nadzoru nad zdrowiem roślin i 
zwierząt, ocenę zagrożenia organizmami i chorobami 
kwarantannowymi w Polsce i innych krajach. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Boczek J. 2001. Nauka o szkodnikach roślin. uprawnych. 
Wyd. SGGW, Warszawa. 
2. Ciepielewska D., Nietupski M. 2003. Ochrona 
ekosystemów przed szkodnikami. Wyd. Uniw. W-M. 
Olsztyn 
3. Fiedorow Z., Gołębnik B., Weber Z. 2006. Ogólne 
wiadomości z fitopatologii. Wyd. AR Poznań 
4. Ustawa o ochronie roślin. 
5. Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt. 

Planowane Wykłady, projektowanie i wykonywanie ćwiczeń, 



formy/działania/metody 
dydaktyczne 

prezentacja i interpretacja zadań, dyskusja, wykonanie i 
prezentacja projektu. 

 



Moduł Organizmy genetycznie modyfikowane  
M_uu_uu M_TO_53 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Organizmy genetycznie modyfikowane 
Genetically modified organisms 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 7 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,04/niekontaktowe 0,96 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Daniela Gruszecka 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 

Cel modułu 

Celem realizowanego przedmiotu jest zapoznanie studentów 
z możliwościami uzyskiwania, patentowania i 
wykorzystania genetycznie modyfikowanych organizmów. 
Zrozumienie najważniejszych kwestii związanych z 
komercjalizacją organizmów modyfikowanych genetycznie.  

Treści modułu kształcenia 

W trakcie zajęć studenci zapoznani są z ogólnymi 
zagadnieniami dotyczącymi biotechnologii i inżynierii 
genetycznej (terminologia, znaczenie). Poznają 
metody/sposoby uzyskiwania genetycznie modyfikowanych 
organizmów (transformacja), transformowane cechy i 
gatunki,  liczne przykłady organizmów GM, ich ogólną 
charakterystykę i praktyczne wykorzystanie np. do 
bezpośredniego spożycia, jako pasze, wartość żywieniowa i 
technologiczna, w przemyśle i medycynie. Produkty 
uzyskane z GMO, ich wpływ na organizm a dieta 
prozdrowotna. Wprowadzenie GMO do środowiska i 
związane z tym zagrożenia. Współistnienie (koegzystencja) 
upraw odmian transgenicznych z uprawami 
konwencjonalnymi i ekologicznymi. GMO w Unii 
Europejskiej i w Polsce. Społeczne znaczenie i metody 
kontroli GMO. Normy prawne dotyczące 
uzyskiwania/rejestracji, uprawy i obrotu np. materiałem 
siewnym GMO. Pozwolenia, oznakowanie. Organizmy 
transgeniczne – korzyści i zagrożenia.  

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Malepszy S. (red.) 2007. Biotechnologia roślin. PWN 
Warszawa. 
2. McHughen A. 2004. Żywność modyfikowana 
genetycznie. WNT Warszawa.  
3. Szczyt-Niemirowicz K. (red.) 2012. GMO w świetle 
najnowszych badań. Wyd. SGGW Warszawa. 
4. Dostępne rządowe/urzędowe strony internetowe i 
informacje na temat prac naukowych, relacje prasowe, 



opinie różnych organizacji, osób i in. dotyczące GMO. 
Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych, 
dyskusje. 

 



Moduł Genetyczne kształtowanie jakości roślin  
M_uu_uu M_TO_54 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Genetyczne kształtowanie jakości roślin 
Genetic development of quality plants 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 7 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,04/niekontaktowe 0,96 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Daniela Gruszecka 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 

Cel modułu 

Celem realizowanego przedmiotu jest zapoznanie studentów 
z genetycznymi metodami i możliwościami poprawy jakości 
roślin, materiału siewnego lub uzyskanych produktów. 
Zrozumienie najważniejszych kwestii związanych z 
celowością takiego działania.  

Treści modułu kształcenia 

W trakcie zajęć studenci zapoznani są z ogólnymi 
zagadnieniami dotyczącymi sposobów poprawy jakości 
roślin. W tym celu poznają bariery krzyżowalności, 
wytwarzaniem (technika, rodzaje i efekty krzyżowania, 
dobór komponentów rodzicielskich) i wykorzystaniem 
mieszańców oddalonych i odmian transgenicznych, 
kulturami in vitro, otrzymywaniem sztucznych nasion, 
substancjami antyżywieniowymi (zalety i wady). Poznają 
przykłady i charakterystykę roślin transgenicznych, 
podwyższających jakość produktów do bezpośredniego 
spożycia lub jako pasze, ich wpływ na organizm a dieta 
prozdrowotna. Uzyskują wiedzę na temat uszlachetniania 
materiału siewnego. Poznają nowoczesne metody 
poprawienia wartości biologicznej nasion (MVS), ich 
pobudzania, ot oczkowania, taśmowania i in.  

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Malepszy S. (red.) 2007. Biotechnologia roślin. PWN 
Warszawa. 
2. McHughen A. 2004. Żywność modyfikowana 
genetycznie. WNT Warszawa.  
3. Dostępne rządowe/urzędowe strony internetowe i 
informacje na temat prac naukowych, relacje prasowe, 
opinie różnych organizacji, osób i in. dotyczące jakości 
roślin, odmian. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych, 
dyskusje. 

 



Moduł Obrót towarowy w ujęciu celnym podatkowym i statystycznym  
M_uu_uu M_TO_53 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Obrót towarowy w ujęciu celnym podatkowym i 
statystycznym 
Goods turnover in customs tax and statistics aim 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 7 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 5 w tym kontaktowe 2,68/niekontaktowe 2,32 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Marian Gad 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 

Celem modułu jest takie ukształtowanie absolwentów, aby 
byli oni zdolni zarówno do podejmowania pracy w urzędach 
i instytucjach administracji publicznej związanych z 
międzynarodowym obrotem towarowym, jak i do 
funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim jako 
przedsiębiorcy-właściciele firm handlu zagranicznego, 
spedycyjnych, transportowych, agencji celnych, składów 
celnych itp. Podkreślić trzeba, że w chwili obecnej bez 
znajomości problematyki objętej programem przedmiotu nie 
jest nawet możliwe właściwe odczytanie intencji 
prawodawców zawartych w  wielu aktach prawnych, w tym 
także dotyczących regulacji rynków rolnych, produkcji i  
obrotu żywnością czy naliczania refundacji eksportowych, 
w których szereg spraw zostało uregulowanych w oparciu o 
rozwiązania funkcjonujące w regulacji prawnej obrotu 
towarowego z zagranicą. 

Treści modułu kształcenia 

Obejmuje nasypujące zagadnienia: zharmonizowany System 
Oznaczania i Kodowania Towarów HS a układ i struktura 
Nomenklatury Scalonej CN; towary rolno-spożywcze i 
towary przemysłowe w Nomenklaturze Scalonej CN; 
Nomenklaturowy system klasyfikacji towarów: Ogólne 
reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej CN oraz Uwagi 
do sekcji, działów, pozycji i podpozycji; Wspólna Taryfa 
Celna (CCT) a Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnot 
Europejskich (TARIC); nomenklatura produktów rolnych 
do celów refundacji wywozowych; środki ochrony rynku; 
opodatkowanie obrotu z krajami trzecimi oraz 
opodatkowanie WDT i WNT; klasyfikacja taryfowa 
wyrobów prostych i złożonych; pełne określenie taryfowe 
towaru; algorytmy stawek celnych i wzory na obliczanie cła 
i opłat o skutku równoważnym; komponenty rolne (EA), 



dodatkowe cło za cukier (AD S/Z) i mąkę (AD F/M); 
Kalkulacje wstępne należności celnych i opracowywanie 
zgłoszeń celnych SAD oraz  dokumentów stosowanych w 
związku z wprowadzaniem i wyprowadzaniem towarów na i 
z wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Czyżowicz W. 2003. Elementy kalkulacyjne – środki 
taryfowe i pozataryfowe, [w:] Prawo i postępowanie celne, 
Czyżowicz W. (red.). Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły 
Handlu i Prawa, Warszawa.  
2. Czyżowicz W. 2004. Pojęcie i przedmiot prawa celnego a 
polityka celna. [w:] Prawo celne, W. Czyżowicz (red). Wyd. 
C. H. Beck, Warszawa.  
3. Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 
lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913 z dnia 12 października 
1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. 
Urz. WE L 253 z dnia 11 października 1993 r. , z późn. zm. 
) - w polskiej wersji językowej dostępne na stronach 
internetowych Ministerstwa Finansów. 
4. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913 z dnia 12 
października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks 
Celny (Dz. Urz. WE L302 z dnia 19 października 1992 r., z 
późn. zm. – w polskiej wersji językowej dostępne na 
stronach internetowych Ministerstwa Finansów. 
5. TARIC wraz z Informacyjnym Systemem Zintegrowanej 
Taryfy Celnej ISZTAR2 – bazy danych, będące podstawą 
organizacyjną do dokonywania odpraw celnych towarów, 
istnieją jedynie w formie zapisu elektronicznego.  
6. Akty normatywne prawa krajowego oraz wspólnotowego 
prawa wtórnego dotyczące omawianych zagadnień (z 
internetowej bazy aktów prawnych). 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Aktywny wykład z wykorzystaniem folii i kserokopii 
własnych opracowań poszczególnych  zagadnień. 
Ćwiczenia laboratoryjne: symulacje komputerowe; metoda 
projektów, praca na stanowiskach komputerowych – baza 
TARIC i elektroniczny dostęp do wzorów dokumentów 
zamieszczonych na stronach internetowych Ministerstwa 
Finansów i Komisji Europejskiej.  

 



Moduł Marketing usług 
M_uu_uu M_TO_54 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Marketing usług  
Marketing of services 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 7 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 2,04/niekontaktowe 1,96 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Anna Iwanicka 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 

Dostarczenie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej 
specyfiki działań marketingowych prowadzonych przez 
firmy usługowe. Zapoznanie z kompozycją instrumentów 
marketingowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa 
usługowe oraz rozwinięcie umiejętności stosowania 
koncepcji marketingowej w usługach. 

Treści modułu kształcenia 

Charakterystyka rynku usług. Segmentacja rynku usług 
Specyfika marketingu – mix w sferze usług. Usługa jako 
produkt marketingowy. Ceny usług. Dystrybucja usług. 
Franchising jako specyficzny system sprzedaży. 
Komunikowanie się firmy usługowej z otoczeniem. Rola 
jakości w ofercie usługowej. Personel jako instrument 
marketingu firmy usługowej. Proces usługowy. Badania 
marketingowe w sferze usług. Marketing relacji w firmie 
usługowej. Marketing organizacji niedochodowych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J. W. 2006. 
Marketing usług. Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, 
Kraków.  
2. Gilmore A. 2006. Usługi. Marketing i zarządzanie. PWE, 
Warszawa.  
3. Otto J., Olczak A. 2007. Marketing w handlu i usługach, 
Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.  
4. Rogoziński K., Nicholls R. F. 2001. Marketing usług na 
przykładach. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań. 
5. Rogoziński K. 2000. Nowy marketing usług. Wyd. AE w 
Poznaniu, Poznań.  
6. Styś A. 2003. Marketing usług. PWE, Warszawa. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Metody asymilacji:  pogadanka, dyskusja, praca z książką, 
wykład problemowy i konwersatoryjny w postaci 
prezentacji multimedialnych. Metody problemowe: metoda 
przypadków – case study, metoda sytuacyjna, metoda 
generowania pomysłów – „burza mózgów”.. 



 



Moduł Polityka celna 
M_uu_uu M_TO_55 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Polityka celna  
Customs policy 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 7 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 2,04/niekontaktowe 1,96 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Marian Gad 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 

Celem modułu jest  zapoznanie studentów z istotą i 
miejscem polityki celnej w polityce gospodarczej, poprzez 
przedstawienie przedmiotu tej polityki, instrumentów 
oddziaływania na wielkość i strukturę towarową oraz 
geograficzną obrotów handlowych z zagranica, powiązań 
polityki celnej z innymi rodzajami polityk 
makroekonomicznych i  branżowych - w tym z polityką 
rolną. 

Treści modułu kształcenia 

Obejmuje następujące zagadnienia: przedmiot i podmioty 
polityki celnej; krytyczna analiza przesłanek i motywów 
ingerencji państwa w sferę obrotu towarowego z zagranicą; 
przyczyny ekonomiczno-polityczne protekcjonizmu 
celnego; Runda Urugwajska GATT; powstanie Światowej 
Organizacji Handlu; wielostronny system celno-handlowy 
GATT/WTO; Porozumienie w sprawie rolnictwa WTO; 
Porozumienie w prawie stosowania środków sanitarnych i 
fitosanitarnych WTO; Porozumienie w sprawie subsydiów i 
środków wyrównawczych WTO; Porozumienie w sprawie 
środków ochronnych WTO (tzw. klauzula ogólna); 
Porozumienie o stosowaniu artykułu VI GATT 1994; 
Porozumienie w sprawie barier technicznych w handlu 
WTO; struktura instrumentarium polityki celnej; polityka 
celna instrumentem interwencjonizmu w gospodarce: 
mechanizm działania cła; wpływ cła na gospodarkę; 
statyczne i dynamiczne skutki unii celnej. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Asheghian P. 1995. International Economics. West 
Publishing Company, Minneapolis.  
2. Bartoszewicz T. 2002. Cło w międzynarodowych 
stosunkach gospodarczych. Wyższa Szkoła Biznesu i 
Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.  
3. Bartoszewicz T. 2005. Międzynarodowa polityka celna. 
Wyższa Szkoła Celna w Warszawie, Warszawa. 



4. Kuś A. 2006. Publicznoprawne pozataryfowe i 
parataryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego 
z zagranicą. Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz-
Szczecin-Lublin. 
5. Załączniki do Porozumienia ustanawiającego Światową 
Organizację Handlu (WTO) sporządzonego w Marrakeszu 
dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r Nr 98, poz. 483) – 
Załącznik do Dz. U. Nr 9 z dnia 27 stycznia 1996 r. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Aktywny wykład z wykorzystaniem folii i kserokopii 
własnych opracowań poszczególnych zagadnień. Ćwiczenia 
– graficzna prezentacja skutków cła i innych ograniczeń w 
handlu międzynarodowym, analizowanych w kategoriach 
podaży i popytu z zastosowaniem tradycyjnej metody 
równowagi cząstkowej. 

 



Moduł Matematyka 
M_uu_uu M_TO_01 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Matematyka 
Mathematics 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 1 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 6 w tym kontaktowe 2,44/niekontaktowe 3,56 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Elżbieta Osypiuk 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki 

Cel modułu 

Celem modułu jest zapoznanie studenta z podstawowymi 
zagadnieniami z matematyki wyższej obejmującymi 
rachunek macierzowy, różniczkowy, całkowy i elementy 
metod numerycznych Znajomość tych zagadnień pozwoli 
studentom zrozumieć i opisywać procesy w języku 
matematycznym.  

Treści modułu kształcenia 

Obliczanie wyznacznika metodą Laplace’a i Sarrusa. 
Działania na macierzach. Rozwiązywanie układu równań 
metodą macierzową lub wzorami Cramera. Twierdzenie 
Kroneckera-Capellego. Obliczanie granic ciągów i badanie 
zbieżności szeregów. Obliczanie granic i badanie ciągłości 
funkcji. Obliczanie pochodnych i ich wykorzystanie do 
badania monotoniczności i znajdowania ekstremum funkcji. 
Rozwijanie funkcji w szereg Taylora i Mc Laurina. 
Obliczanie całek nieoznaczonych z wykorzystaniem reguł 
całkowania, metody całkowania przez części i  przez 
podstawienie. Obliczanie pól, objętości i długości łuku  za 
pomocą całek oznaczonych. Obliczanie pochodnych 
cząstkowych i znajdowanie ekstremum funkcji dwóch 
zmiennych. Zastosowanie metod numerycznych do 
rozwiązywania równań nieliniowych. Metoda połowienia 
przedziałów, metoda siecznych, metoda stycznych.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Gewert M., Skoczylas Z. 2004. Analiza matematyczna 
1. GiS, Wrocław. 
2. Jurewicz T., Skoczylas Z. 2002. Algebra liniowa 1. 
Wrocław. 
3. Klamka J., Ogonowski Z., Jamicki M., Stasik M. 2004. 
Metody numeryczne. 
4. Krysicki W., Włodarski L. 1998. Zadania z analizy 
matematycznej. Cz. I i II. PWN, Warszawa.  
5. Osypiuk E., Pisarek I. 2004. Zbiór zadań z matematyki  
dla studentów uczelni rolniczych. Lublin. 



Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia audytoryjne, dyskusja.  

 



Moduł Fizyka 
M_uu_uu M_TO_02 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Fizyka 
Physics 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 2 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 6 w tym kontaktowe 2,44/niekontaktowe 3,56 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Marta Arczewska 

Jednostka oferująca przedmiot Zakład Biofizyki, Katedra Fizyki 

Cel modułu 

Podstawowe cele nauczania fizyki technicznej dotyczą 
opanowania wiadomości i ugruntowania wiedzy z 
wybranych działów fizyki, ukierunkowanych na 
zagadnienia współczesnej nauki i techniki. 

Treści modułu kształcenia 

Obejmuje wiedzę z fizyki dotyczącą wiadomości z 
wybranych działów fizyki ukierunkowanych na zagadnienia 
fizyki współczesnej, poznania zasad, praw i wielkości 
fizycznych obejmujących podstawy mechaniki, statyki i 
dynamiki płynów, elektryczności i magnetyzmu wraz z 
równaniami Maxwella i falami elektromagnetycznymi, 
obwodów elektrycznych, optyki geometrycznej i falowej, 
budowy i zasady działania urządzeń typu polarymetr, 
refraktometr, itp. Wybrane zagadnienia fizyki laserów. 
Podstawy spektroskopii molekularnej w badaniach 
polimerów i biocząsteczek. Wybrane zagadnienia fizyki 
jądrowej. Radiometria, ochrona radiologiczna. Obejmuje 
również znajomość definicji podstawowych jednostek 
układu SI i zapoznanie się z metodami i technikami 
prowadzenia doświadczeń fizycznych w laboratorium 
fizyki.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Holiday D., Resnick R., 2005. Podstawy fizyki. Tom I-V. 
PWN, Warszawa.  
2. Jaroszyka F., (red.) 2002. Biofizyka. Wyd. PZWL, 
Warszawa.  
3. Kęcki Z., 1975. Podstawy spektroskopii molekularnej. 
PWN, Warszawa.  
4. Pietruszewski S., Kurzyp T., Kornarzyński K. (red.)  
2010. Przewodnik do ćwiczeń z fizyki dla studentów 
Wydziału Inżynierii Produkcji. Wyd. UP, Lublin. 
5. Skorko M., 1975. Fizyka. PWN, Warszawa. 

Planowane 
formy/działania/metody 

Wykład (konwencjonalny), ćwiczenia audytoryjne, zajęcia 
laboratoryjne, konsultacje, dyskusje.  



dydaktyczne 
 



Moduł Etyka 
M_uu_uu M_TO_03 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Etyka 
Ethic, Deontology 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 2 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,72/niekontaktowe 1,28 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Stanisław Sieczka 

Jednostka oferująca przedmiot Inne 

Cel modułu 

Celem modułu jest: przyswojenie podstawowych pojęć 
filozoficzno-etycznych, zapoznanie studentów z 
podstawowymi kierunkami filozoficzno-etycznymi, 
pokazanie relacji pomiędzy sferą etyczno-moralną i prawną, 
studium nad ludzkim sumieniem jako indywidualnym 
odczytaniem prawa naturalnego, kształtowanie 
odpowiedzialności za siebie i za drugiego człowieka tak w 
życiu indywidualnym, jak i wspólnotowym. 

Treści modułu kształcenia 

Treści dotyczą nauk filozoficzno-etycznych, prawa, 
sumienia i stylu życia. Dlatego poruszane są zagadnienia 
dotyczące definicji i terminologii, którymi posługują się 
poszczególne kierunki etyczne, także współczesne. 
Dogłębnie omawiany jest personalizm etyczny, który 
zwraca uwagę na kształtowanie następujących postaw: 
odpowiedzialność za drugiego człowieka, odpowiedzialność 
nie tylko za rodzaj, ale także za efekty ludzkiej pracy, czyli 
za skutki ludzkiej działalności w odniesieniu przede 
wszystkim do społeczeństwa, oraz na oddziaływanie na 
innych poprzez przykład życia.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Jedynak S. (red.), 1999. Mały słownik etyczny. 
Bydgoszcz. 
2. Szostek A. 1993. Pogadanki z etyki. Częstochowa. 
3. Ślipko T. 1974. Zarys etyki ogólnej. Kraków. 
4. Ślipko T. 1982. Zarys etyki szczegółowej. Kraków. 
5. Tatarkiewicz W. 1977. Historia Filozofii. Warszawa. 
6. Wojtyła K. 1982. Elementarz etyczny. Wrocław. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady, dyskusja, referaty opracowane przez grupy 
studentów.   

 



Moduł Socjologia 
M_uu_uu M_TO_04 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Socjologia 
Sociology 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 2 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,72/niekontaktowe 1,28 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Anna Goliszek 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 

Celem modułu jest kształtowanie wyobraźni socjologicznej 
w zakresie szeroko rozumianego towaroznawstwa, tj. 
postrzegania tej dziedziny jako efektu działania jednostki, 
grupy, zbiorowości ludzkiej.  

Treści modułu kształcenia 

Socjologia jako dyscyplina naukowa. Człowiek jako istota 
społeczna. Charakterystyka podstawowych form aktywności 
społecznej człowieka. Charakterystyka podstawowych 
struktur społecznych. Socjologiczne pojęcie kultury. 
Zmiana społeczno-kulturowa. Socjologiczna koncepcja 
osobowości. Socjalizacja. Kontrola społeczna i dewiacja. 
Zróżnicowanie społeczne, nierówności i ruchliwość 
społeczna. Zróżnicowanie społeczne społeczeństw 
ponowoczesnych. Charakterystyka współczesnego 
społeczeństwa pod kątem procesu globalizacji i osobowości 
człowieka ponowoczesnego.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Giddens A. 2006. Socjologia, PWN. Warszawa. 
2. Sztompka P. 2003. Socjologia. Analiza społeczeństwa.  
Znak, Kraków. 
3. Jałowiecki B. 2012. Czytanie przestrzeni. Konsorcjum 
Akademickie, Kraków.  
4. Szacka B. 2003. Wprowadzenie do socjologii. Oficyna 
Naukowa, Warszawa. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Metody asymilacji wiedzy: wykład konwencjonalny, 
wykład  problemowy, dyskusja plenarna. 

 



Moduł Historia wsi i rolnictwa 
M_uu_uu M_TO_05 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Historia wsi i rolnictwa 
History of countryside and agriculture 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 2 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,72/niekontaktowe 1,28 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Ewa Kwiecińska-Poppe 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekologii Rolniczej 

Cel modułu 

Zadaniem modułu jest przekazanie wiedzy na temat 
procesów gospodarczych społecznych i kulturowych jakie 
dokonały się w dziejach osadnictwa i rolnictwa. Zapoznanie 
studentów z etapami rozwoju rolnictwa, pochodzeniem 
roślin uprawnych, pochodzeniem i procesem udomowiania 
zwierząt domowych i gospodarskich oraz historią kultury 
materialnej i duchowej wsi polskiej. 

Treści modułu kształcenia 

Źródła wiedzy o początkach rolnictwa, metody badań i 
hipotetyczny sposób jego powstania. Początki rolnictwa na 
ziemiach polskich, między innymi rolniczy krąg kultury 
ceramiki wstęgowej rytej, kultury pucharów lejkowatych i 
inne wybrane rolnicze kultury neolityczne. Rolnictwo 
wielkiego kręgu kultury łużyckiej. Pochodzenie i dzieje 
wybranych roślin uprawnych. Wieś i produkcja rolnicza na 
początku naszej kultury. Gospodarka feudalna, czynszowa 
oraz wielka kolonizacja. Sytuacja wsi od końca XV do XVII 
wieku, gospodarka folwarczno-pańszczyźniana, regres 
gospodarczy rolnictwa od połowy XVII do początków 
XVIII wieku. Historia kultury materialnej wsi – systemy i 
techniki gospodarowania, osadnictwo, architektura ludowa. 
Formy życia społecznego – instytucje wspólnotowe 
(rodzina, ród, grupa krewniacza, społeczność lokalna). 
Kultura duchowa – aspekt obrzędowy (zwyczaje, rytuały, 
święta, zabawy, zakazy i nakazy), aspekt wierzeniowy 
(wizja świata, mity, religijność ludowa, kulty) oraz aspekt 
folklorystyczny.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Arnold S. 1964. Zarys historii gospodarstwa wiejskiego 
w Polsce. T. 1 i 2. PWRiL Warszawa. 
2. Gardawski A. (red.) 1979. Prahistoria ziem polskich. 
Ossolineum. 
3. Grodziński S., Zagórniak M., Wyrozumski J. (red.) 1999. 
Wielka historia Polski. Fogra 



4. Kaczanowski P., Kozłowski J. K. 1998. Najdawniejsze 
dzieje ziem polskich. Kraków. 
5. Kruk J., Milisauskas S. 1999. Rozkwit i upadek 
społeczeństw rolniczych, neolitu. Instytut Archeologii i 
Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Kraków. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład w formie prezentacji multimedialnej, dyskusja. 

 



Moduł Chemia 1 
M_uu_uu M_TO_06 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Chemia 1 
Chemistry 1 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 1 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 1,80/niekontaktowe 2,20 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Monika Bojanowska 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Chemii 

Cel modułu 

Poznanie podstawowych pojęć, praw i reakcji chemicznych, 
które umożliwią zrozumienie zjawisk zachodzących w 
przyrodzie. Praktyczne zaznajomienie ze sprzętem 
wykorzystywanym w laboratorium i nabycie umiejętności w 
prowadzeniu doświadczeń. 

Treści modułu kształcenia 

Wykładany przedmiot obejmuje następujące zagadnienia: 
Nomenklatura związków chemicznych. Podstawowe pojęcia 
i prawa chemiczne. Układ okresowy pierwiastków, wiązania 
chemiczne. Kinetyka chemiczna. Roztwory. Dyfuzja. 
Osmoza. Dysocjacja elektrolityczna. Iloczyn jonowy wody, 
pH, roztwory buforowe. Koloidy, zjawiska 
elektrokinetyczne. Reakcje red-ox, elektroliza, ogniwa 
galwaniczne. Funkcje termodynamiczne. Wybrane metody 
analizy ilościowej. Właściwości wybranych pierwiastków i 
ich związków.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Bojanowska M., Czeczko R., Muszyński P., Skrzypek A., 
2007. Chemia ogólna w zadaniach. Wyd. AR Lublin. 
2. Jackowska I., Piotrowski J. 2002. Chemia ogólna z 
elementami chemii nieorganicznej. Wyd. AR Lublin. 
3. Mikos-Bielak M., Piotrowski J., Warda Z. 2008. 
Przewodnik do ćwiczeń z chemii. Wyd. UP Lublin. 
4. Pajdowski L. 1998. Chemia ogólna. PWN Warszawa. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady w formie prezentacji multimedialnej 
Ćwiczenia audytoryjne obejmują utrwalenie, rozszerzenie i 
sprawdzenie treści przekazywanych podczas wykładów.  
Ćwiczenia laboratoryjne: studenci pracują indywidualnie 
lub w małych grupach, wykonywanie sprawozdań.  

 



Moduł Bezpieczeństwo Higiena Pracy i Ergonomia 
M_uu_uu M_TO_07 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Bezpieczeństwo Higiena Pracy i Ergonomia 
Occupational health, safety and ergonomy 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 1 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 1 w tym kontaktowe 0,32/niekontaktowe 0,68 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Jerzy Wójcik 

Jednostka oferująca przedmiot Sekcja do spraw BHP i Ochrony Przeciwpożarowej 

Cel modułu 

Celem realizowanego przedmiotu jest zapoznanie studentów 
z: uregulowaniami z zakresu prawnej ochrony pracy i  
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, czynnikami 
środowiska pracy mogącymi powodować  zagrożenia dla  
bezpieczeństwa  zdrowia i życia, ogólnymi zasadami i 
metodami likwidacji lub  ograniczania wpływu czynników 
niebezpiecznych i  szkodliwych w środowisku pracy, z 
wiedzą z zakresu ergonomii w zakresie dostosowania 
urządzeń, stanowisk pracy do psychofizycznych cech i 
możliwości człowieka, postępowania w sytuacjach 
awaryjnych oraz w razie wypadku przy pracy, udzielanie  
pierwszej  pomocy. 

Treści modułu kształcenia 

Podstawy prawne bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce; 
- krajowe źródła prawa pracy, - zakładowe źródła prawa 
pracy, - zasady bhp . Obowiązki i prawa w zakresie bhp; - 
pracodawcy i pracowników. Czynniki uciążliwe, szkodliwe 
i niebezpieczne występujące w procesach pracy – 
charakterystyka wybranych czynników. Ryzyko zawodowe, 
ocena ryzyka zawodowego. Metody ograniczania, 
likwidacji oddziaływania na pracowników czynników 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia i życia w 
środowisku pracy, środki ochrony indywidualnej, środki 
ochrony zbiorowej. Ergonomia – pojęcie ergonomii,  
analiza stanowiska pracy pod względem ergonomicznym. 
Wypadki przy pracy – pojęcie wypadku przy pracy. 
Pierwsza pomoc medyczna –  podstawowe zabiegi 
ratownicze czynności ważnych dla życia. Ochrona ppoż. w 
zakładzie pracy.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Mikulski R. 1999. Bezpieczeństwo i ochrona człowieka 
w środowisku pracy, materiały szkoleniowe dla nauczycieli 
akademickich. CIOP Warszawa.  
2. Meritum Bezpieczeństwo i Higiena Pracy praca zbiorowa 



Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business  Warszawa 
2009 r / praca zbiorowa /  
3. Rączkowski  B. 2010. BHP w praktyce. OODK Sp.z o.o., 
Gdańsk. 
4. Kodeks  Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwiec 1974 r. z 
późniejszymi zmianami – akty wykonawcze do Ustawy.  
5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 5 lipca w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
uczelniach  Dz. U. Nr 128 poz. 897. 2007 r.  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład i dyskusja z wykorzystaniem technik 
audiowizualnych.  

 



Moduł Technologia informacyjna 
M_uu_uu M_TO_08 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Technologia informacyjna 
Information technology 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 1 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,28/niekontaktowe 0,72 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Michał Nowak 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 

Cel modułu 

Celem modułu jest przekazanie studentom wiedzy i 
umiejętności z zakresu posługiwania się narzędziami 
informatycznymi do pozyskiwania informacji z sieci 
Internet, jak również przygotowywania dokumentów z 
wykorzystaniem podstawowych narzędzi pakietu biurowego 
(edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny oraz oprogramowanie 
do przygotowywania baz danych i prezentacji 
multimedialnych). 

Treści modułu kształcenia 

Wykład obejmuje prezentację rysu historycznego 
technologii informacyjnej i sieci Internet, prezentację 
struktury sieci Internet, bezpieczeństwa pracy i narzędzi 
służących do wyszukiwania danych. Prezentowane są także 
informacje teoretyczne oraz możliwości zastosowania 
edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, oprogramowania do 
obsługi baz danych oraz do tworzenia prezentacji 
multimedialnych. 
Ćwiczenia obejmują w pierwszej części wyszukiwanie 
informacji w sieci Internet, ze szczególnym 
uwzględnieniem baz danych literaturowych. Kolejne 
ćwiczenia dotyczą pracy z  poszczególnymi aplikacjami 
pakietu biurowego Microsoft Office: 
Edytor tekstu – zasady edycji i formatowania dokumentu 
tekstowego z uwzględnieniem obiektów graficznych, tabel i 
wzorów matematycznych.  
Arkusz kalkulacyjny – wykorzystanie najważniejszych 
formuł i funkcji, a także graficznej prezentacji danych 
liczbowych w formie różnego typu wykresów.  
Access – tworzenie i edycja prostej bazy danych.  
PowerPoint – przygotowywanie prezentacji multimedialnej.  

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Jaronicki A. 2010. ABC MS Office 2010 PL. Helion. 
2. Kowalczyk G. 2010. Word 2010 PL. Kurs. Helion. 
3. Masłowski K. 2010. Excel 2010 PL. Ilustrowany 



przewodnik. Helion. 
4. Mendrala D., Szeliga M. 2010. Access 2010. Kurs. 
Helion. 
5. Zimek R. 2010. PowerPoint 2010 PL. Ilustrowany 
przewodnik. Helion 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia praktyczne, wykonanie projektu 

 



Moduł Makroekonomia  
M_uu_uu M_TO_09 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Makroekonomia 
Macroeconomics 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 2 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 1,00/niekontaktowe 3,00 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Piotr Chojnacki  

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 

Celem modułu jest przekazanie studentom wiedzy o 
funkcjonowaniu gospodarki krajowej, z uwzględnieniem jej 
międzynarodowych powiązań. Ilustracja cykli 
koniunkturalnych w gospodarce oraz poznanie 
podstawowych mierników wzrostu gospodarczego. 
Ilustracja teoretycznych i praktycznych aspektów 
funkcjonowania gospodarki rynkowej, z uwzględnieniem 
znaczenia sektora prywatnego i publicznego oraz teorii 
makroekonomicznych interpretujących znaczenie tych 
sektorów w gospodarce. Wykazanie różnic w 
interpretacjach systemu rynkowego przez poszczególne 
teorie makroekonomiczne. 

Treści modułu kształcenia 

Dostarcza wiedzy o funkcjonowaniu gospodarki krajowej, z 
uwzględnieniem jej międzynarodowych powiązań. Ilustruje 
teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania 
gospodarki rynkowej, z uwzględnieniem znaczenia sektora 
prywatnego i publicznego. Dostarcza także istotnej wiedzy 
o funkcjonowaniu rynku, z uwzględnieniem zmian podaży i 
popytu. Dostarcza także teoretycznych interpretacji 
funkcjonowania gospodarki krajowej.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Baszyński A., Piątek D., Szarzel K. 2007. 
Makroekonomia: Rynek w gospodarce (ćwiczenia i 
przykłady). Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 
Poznań. 
2. Kamerschen D.R., McKenzie R. B., Nardinelli C. 1992. 
Ekonomia. Wyd. F.G. NSZZ „Solidarność”, Gdańsk. 
3. Mankiw N. G., Taylor M.P. 2009. Makroekonomia. 
Wyd. PWE, Warszawa. 
4. Samuelson P.A., Nordhaus W. D. 2006. Ekonomia. Tom 
1 i 2. Wyd. PWE, Warszawa. 
5. Staszczak D. E. 2004. USA-UE. Wzajemne stosunki na 
tle zmian systemu światowego. Wyd. A. Marszałek,  Toruń. 



Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład, referat, dyskusja, zadania.  

 



Moduł Język obcy 1  
M_uu_uu M_TO_10/1 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Język obcy 1  
Foreign language 1  

Język wykładowy  język obcy 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 1 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,68/niekontaktowe 1,32 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej   

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu 

Podniesienie kompetencji językowych w zakresie 
słownictwa ogólnego i specjalistycznego. Rozwijanie 
umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w środowisku 
zawodowym. Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 
zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik 
pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym.  

Treści modułu kształcenia 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują 
rozszerzenie lub wprowadzenie słownictwa ogólnego w 
zakresie autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form 
spędzania czasu wolnego. Moduł obejmuje również 
wprowadzenie zaawansowanych struktur gramatycznych i 
leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta w miarę 
poprawnej komunikacji. W czasie ćwiczeń studenci zostaną 
zapoznani ze słownictwem specjalistycznym danej 
dyscypliny naukowej, zostaną przygotowani do 
selektywnego czytania literatury fachowej i samodzielnej 
pracy z tekstem źródłowym. Moduł ma również za zadanie 
zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe Literatura zalecana przez prowadzącego 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Metody: dyskusja, prezentacja, konwersacja, metoda 
gramatyczno-tłumaczeniowa (teksty specjalistyczne), 
metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 
uwzględnieniem umiejętności komunikowania się.  

 



Moduł Język obcy 2  
M_uu_uu M_TO_10/2 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Język obcy 2  
Foreign language 2  

Język wykładowy  język obcy 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 2 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,68/niekontaktowe 1,32 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej   

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu 

Podniesienie kompetencji językowych w zakresie 
słownictwa ogólnego i specjalistycznego. Rozwijanie 
umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w środowisku 
zawodowym. Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 
zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik 
pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym.  

Treści modułu kształcenia 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują 
rozszerzenie lub wprowadzenie słownictwa ogólnego w 
zakresie zainteresowań, podróżowania, zdrowia i zdrowego 
trybu życia, środowiska naturalnego. Moduł obejmuje 
również wprowadzenie zaawansowanych struktur 
gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez 
studenta w miarę poprawnej komunikacji. W czasie ćwiczeń 
studenci zostaną zapoznani ze słownictwem 
specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną 
przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej 
i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. Moduł ma 
również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą danego 
obszaru językowego.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe Literatura zalecana przez prowadzącego 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Metody: dyskusja, prezentacja, konwersacja, metoda 
gramatyczno-tłumaczeniowa (teksty specjalistyczne), 
metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 
uwzględnieniem umiejętności komunikowania się.  

 



Moduł Język obcy 3  
M_uu_uu M_TO_10/3 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Język obcy 3  
Foreign language 3  

Język wykładowy  język obcy 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 3 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,92/niekontaktowe 1,08 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej   

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu 

Podniesienie kompetencji językowych w zakresie 
słownictwa ogólnego i specjalistycznego. Rozwijanie 
umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w środowisku 
zawodowym. Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 
zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik 
pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym.  

Treści modułu kształcenia 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują 
rozszerzenie lub wprowadzenie słownictwa ogólnego w 
zakresie autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form 
spędzania czasu wolnego, zainteresowań, podróżowania, 
zdrowia i zdrowego trybu życia, środowiska naturalnego, 
życia w społeczeństwie, nowoczesnych technologii oraz 
pracy zawodowej. 
Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych 
struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia 
przez studenta w miarę poprawnej komunikacji. W czasie 
ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem 
specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną 
przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej 
i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. Moduł ma 
również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą danego 
obszaru językowego.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe Literatura zalecana przez prowadzącego 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Metody: dyskusja, prezentacja, konwersacja, metoda 
gramatyczno-tłumaczeniowa (teksty specjalistyczne), 
metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 
uwzględnieniem umiejętności komunikowania się.  

 



Moduł Język obcy 4  
M_uu_uu M_TO_10/4 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Język obcy 4  
Foreign language 4  

Język wykładowy  język obcy 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 4 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 3 w tym kontaktowe 1,16/niekontaktowe 1,84 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej   

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu 

Podniesienie kompetencji językowych w zakresie 
słownictwa ogólnego i specjalistycznego. Rozwijanie 
umiejętności w miarę sprawnej komunikacji w środowisku 
zawodowym. Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 
zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik 
pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym.  

Treści modułu kształcenia 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują 
rozszerzenie lub wprowadzenie słownictwa ogólnego w 
zakresie autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form 
spędzania czasu wolnego, zainteresowań, podróżowania, 
zdrowia i zdrowego trybu życia, środowiska naturalnego, 
życia w społeczeństwie, nowoczesnych technologii oraz 
pracy zawodowej. 
Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych 
struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia 
przez studenta w miarę poprawnej komunikacji. W czasie 
ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem 
specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną 
przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej 
i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. Moduł ma 
również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą danego 
obszaru językowego.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe Literatura zalecana przez prowadzącego 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Metody: dyskusja, prezentacja, konwersacja, metoda 
gramatyczno-tłumaczeniowa (teksty specjalistyczne), 
metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 
uwzględnieniem umiejętności komunikowania się.  

 



Moduł Chemia 2  
M_uu_uu M_TO_11 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Chemia 2   
Chemistry 2 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 2 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 6 w tym kontaktowe 2,56/niekontaktowe 3,44 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Monika Bojanowska 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Chemii 

Cel modułu 
Zaznajomienie studentów z nazewnictwem, strukturą i 
właściwościami związków organicznych oraz metodami ich 
identyfikacji. 

Treści modułu kształcenia 

Klasyfikacja i nomenklatura związków organicznych. 
Budowa i właściwości poszczególnych klas związków 
organicznych, rodzaje grup funkcyjnych, mechanizmy 
podstawowych typów reakcji, występowanie i zastosowanie 
związków organicznych. Izomeria. Węglowodory, alkohole, 
etery, aldehydy i ketony, kwasy i pochodne, węglowodany, 
aminokwasy i białka  – główne metody otrzymywania, 
najważniejsze reakcje, zastosowanie, występowanie w 
środowisku naturalnym i znaczenie biologiczne i 
przemysłowe. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Gąszczyk R. (red.) 2010. Przewodnik do ćwiczeń z 
chemii organicznej. Wyd. UP Lublin. 
2. Kołodziejczyk A. 2006. Naturalne związki organiczne. 
PWN, Warszawa.  
3. Kupryszewski G. 1994. Wstęp do chemii organicznej. 
Wyd. Gdańskie, Gdańsk. 
4. Mastalerz P. 1984. Chemia organiczna. PWN, Warszawa. 
5. Piotrowski J., Jackowska I. 2011. Chemia organiczna. 
Wyd. UP Lublin. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady w formie prezentacji multimedialnej. Ćwiczenia 
audytoryjne obejmują utrwalenie, rozszerzenie i 
sprawdzenie treści przekazywanych podczas wykładów. 
Ćwiczenia laboratoryjne: studenci pracują indywidualnie 
lub w małych grupach, wykonywanie sprawozdań. 

 



Moduł Europejska integracja gospodarcza 
M_uu_uu M_TO_12 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Europejska integracja gospodarcza 
European Economic Integration 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 8 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 3 w tym kontaktowe 0,92/niekontaktowe 2,08 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Aneta Jarosz-Angowska 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 

Głównym celem realizowanego przedmiotu jest przekazanie 
wiedzy na temat istoty procesów integracyjnych 
zachodzących w Europie Zachodniej po II wojnie światowej 
oraz zasad i prawidłowości rządzących tymi procesami. Cel 
ten realizowany jest poprzez analizę funkcjonowania 
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej/Unii Europejskiej 
oraz ocenę realizacji polityk wspólnotowych i skutków 
integracji. Wewnętrzny, wspólny rynek Unii Europejskiej 
stanowi obszar, na którym realizowane jest około 80% 
zewnętrznych obrotów towarowych Polski, dlatego 
znajomość reguł, norm i zasad rządzących tym rynkiem jest 
bardzo istotna.  

Treści modułu kształcenia 

Wprowadzenie do teorii międzynarodowej integracji 
gospodarczej: przesłanki i motywy integracji, modele 
integracji, stadia integracji, korzyści integracji rynkowej i 
walutowej. Analiza procesu integracji europejskiej w trzech 
obszarach: czynniki przyspieszające i opóźniające 
wprowadzanie wspólnego rynku, etapy integracji 
walutowej, koordynacja, harmonizacja i wprowadzanie 
wspólnej polityki gospodarczej. Zarządzanie Unią 
Europejską: model międzyrządowy i ponadnarodowy w 
systemie instytucji głównych, proces decyzyjny, funkcje i 
rola w procesie integracji Rady Europejskiej, Rady Unii 
Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu 
Europejskiego. Zasady funkcjonowania i ocena korzyści 
jednolitego rynku UE.  
Korzyści i problemy wynikające z wprowadzenia wspólnej 
waluty. Pozycja UE w gospodarce światowej.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-
Gorywoda K. 2012. Integracja europejska w świetle traktatu 
z Lizbony. Aspekty ekonomiczne. PWE, Warszawa. 
2. Molle W. 2000. Ekonomika integracji europejskiej. 



Teoria, praktyka, polityka. Fundacja Gospodarcza, Gdańsk. 
3. Mucha-Leszko B. 2007. Strefa Euro – wprowadzanie – 
funkcjonowanie – międzynarodowa rola Euro. Wyd. 
UMCS, Lublin. 
4. Mucha-Leszko B. (red.), 2011. Gospodarka i polityka 
makroekonomiczna strefy Euro w latach 2008-2010. Skutki 
kryzysu i słabości zarządzania. Wyd. UMCS, Lublin. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład informacyjny przy wykorzystaniu prezentacji 
multimedialnych oraz wykład konwersatoryjny, dyskusja 
dydaktyczna w trakcie wykładu.  

 



Moduł Mikroekonomia 
M_uu_uu M_TO_13 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Mikroekonomia 
Microeconomics 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 3 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 1,08/niekontaktowe 2,92 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Kijek Tomasz 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 

Celem realizowanego modułu jest przekazanie studentom 
wiedzy z zakresu kategorii, praw, teorii i modeli, za pomocą 
których  mikroekonomia dokonuje opisu zjawisk i procesów 
rynkowych oraz zapoznanie ze sposobami podejmowania 
decyzji przez konsumentów i producentów w zakresie 
wykorzystania posiadanych zasobów na różnych rynkach. 

Treści modułu kształcenia 

Wykłady w ramach realizowanego przedmiotu obejmują: 
procesy dokonywania wyborów w gospodarce rynkowej, 
mechanizm rynkowy, elastyczność popytu i podaży, teorie 
zachowania się konsumenta, teoria produkcji, koszty 
przedsiębiorstwa, rynek konkurencji doskonałej, rynek 
zmonopolizowany, rynek konkurencji monopolistycznej, 
rynek oligopolistyczny, rynek pracy, rynek kapitału i rynek 
ziemi. 
Ćwiczenia w ramach realizowanego przedmiotu obejmują: 
pomiar kosztów alternatywnych i wykreślanie krzywej 
możliwości produkcyjnych, określanie równowagi rynkowej 
– ujęcie statyczne i dynamiczne, wyznaczanie elastyczności 
popytu i podaży, określanie optimum konsumenta, 
określanie optimum producenta, analizę  kosztów 
przedsiębiorstwa, wyznaczanie równowagi na rynku 
konkurencji doskonałej, wyznaczanie równowagi na rynku 
zmonopolizowanym, wyznaczanie równowagi na rynku 
konkurencji monopolistycznej, wyznaczanie równowagi na 
rynku oligopolistycznym, wyznaczanie równowagi na rynku 
pracy, wycena wartości aktywów i obliczanie renty 
gruntowej.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Klimczak B. 2011. Mikroekonomia. Wyd. UE we 
Wrocławiu, Wrocław. 
2. Klimczak B., Borkowska B. 2011. Mikroekonomia – 
ćwiczenia. Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław. 
3. Mankiw N.G., Taylor M. P. 2009.  Mikroekonomia. 



PWE, Warszawa.  
4. Varian H. R. 2009. Mikroekonomia, kurs średni – ujęcie 
nowoczesne. Wyd. PWN, Warszawa.  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady konwersatoryjne, praca indywidualna i grupowa, 
rozwiązywanie zadań, praca z tekstem, dyskusja. 

 



Moduł Ochrona środowiska 
M_uu_uu M_TO_14 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Ochrona środowiska 
Environmental Protection 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 1 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 1,20/niekontaktowe 2,80 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Monika Skowrońska 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 

Cel modułu 

Celem realizowanego przedmiotu jest zapoznanie studentów 
z technologiami proekologicznymi oraz ze zjawiskami, 
procesami i interakcjami występującymi w poszczególnych 
elementach środowiska poddanego antropopresji. Nabycie 
umiejętności wykorzystywania w swoich działaniach zasad 
zrównoważonego rozwoju. 

Treści modułu kształcenia 

Wykładany przedmiot obejmuje następujące zagadnienia: 
motywy podejmowania działalności chroniącej środowisko, 
ochrona powietrza atmosferycznego, wód i gleb, 
konwencjonalne i niekonwencjonalne metody pozyskiwania 
energii, ochrona środowiska przed hałasem, wibracjami, 
działaniem pola elektrycznego i magnetycznego, regulacje 
prawne dotyczące ochrony środowiska, bezpieczeństwo 
ekologiczne procesów technologicznych, technologie 
ekologicznie czyste, składowanie odpadów gospodarczych, 
produkcyjnych, paleniskowych, powtórne wykorzystanie 
surowców, opłacalność technologii ekologicznych.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Alloway B.J., Ayres D.C. 1999. Chemiczne podstawy 
zanieczyszczenia środowiska. Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 
2. Dobrzańska B. M. 2010. Ochrona środowiska 
przyrodniczego. Wyd. Naukowe PWN, Warszaw.a 
3. Rosik Dulewska C. 2006. Podstawy gospodarki 
odpadami. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
4. Szperliński Z. 2002. Chemia w ochronie i inżynierii 
środowiska. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 
5. VanLoon G., Duffy S. J. 2008. Chemia środowiska. 
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.  
6. Polityka Ekologiczna Państwa, obowiązujące akty 
prawne i raporty oraz artykuły z bieżących czasopism 
naukowych z zakresu ochrony środowiska. 

Planowane Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne, dyskusje. 



formy/działania/metody 
dydaktyczne 
 



 
Moduł Technologie pozyskania surowców zwierzęcych 
M_uu_uu M_TO_15 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Technologie pozyskania surowców zwierzęcych 
Technologies of animal raw materials obtaining 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  I 
Semestr dla kierunku 3 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 1,60/niekontaktowe 2,40 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Antoni Brodacki 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej 

Cel modułu 

Opanowanie wiadomości z zakresu genetyki zwierząt i jej 
zastosowania w doskonaleniu cech użytkowych zwierząt 
gospodarskich. Poznanie sposobów pozyskiwania 
surowców zwierzęcych od poszczególnych gatunków 
zwierząt. Zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami z 
zakresu biotechnologii wykorzystywanymi w produkcji 
zwierzęcej. 

Treści modułu kształcenia 

Student po zakończeniu kursu pozyskiwania surowców 
zwierzęcych powinien poznać cele i podstawy utrzymania i 
hodowli zwierząt gospodarskich. Poznać zasady 
prowadzenia pracy hodowlanej u zwierząt i przepisy 
regulujące utrzymanie i ubój zwierząt w celu pozyskania 
surowców dla przemysłu przetwórczego. W zakres 
przedmiotu wchodzi wiedza z zakresu chowu i hodowli 
drobiu, trzody chlewnej, bydła  i małych przeżuwaczy.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Charon K. M., Świtoński M. 2004. Genetyka zwierząt. 
PWN, Warszawa.  
2. Kaproń M., Maciejewska K., Stenzel R., Walkiewicz A., 
Witkowski A., Żebrowska K. 1989. Przewodnik do ćwiczeń 
z chowu zwierząt gospodarskich. Wyd. AR, Lublin.  
3. Maciejowski J. 1975. Genetyka i zasady pracy 
hodowlanej. PWRiL, Warszawa. 
4. Szostak B., Gruszecki T. M. (red.) 2004. Podstawy 
hodowli i produkcji zwierzęcej. Wyd. AR, Lublin.  
5. Zwierzchowski L., Jaszczak K. J., Modliński A. 1997. 
Biotechnologia zwierząt. PWN, Warszawa. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady i ćwiczenia ilustrowane stosownie do tematyki: 
zdjęciami, przeźroczami oraz materiałami na foliach.  

 



Moduł Technologie pozyskiwania surowców roślinnych 
M_uu_uu M_TO_16 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Technologie pozyskiwania surowców roślinnych 
Plant raw materials sourcing technology 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 3 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 1,68/niekontaktowe 2,32 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Mieczysław Bojarczyk 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin 

Cel modułu 

Opanowanie podstawowych wiadomości o polowej 
produkcji roślinnej, czynnikach siedliska rolniczego, 
stosowanych technologiach w systemach rolnictwa 
konwencjonalnego, integrowanego, ekologicznego oraz ich 
wpływie na jakość surowców pochodzenia roślinnego. 

Treści modułu kształcenia 

Obejmuje wiedzę o czynnikach siedliska rolniczego: gleba i 
jej właściwości, klimat jego czynniki i rodzaje, rzeźba 
terenu, czynniki biotyczne i antropogeniczne, czynne i 
bierne kształtowanie czynników siedliska i ich wpływ na 
wielkość i jakość produkcji roślinnej. Gatunki roślin 
uprawnych ich właściwości biologiczne i agronomiczne. 
Postęp biologiczny w kształtowaniu wielkości i jakości 
płodów rolnych. Czynniki agrotechniczne - uprawa roli, 
płodozmian, nawożenie, pielęgnacja, zbiór. Problem 
agrofagów i metod ich zwalczania oraz pozostałości 
środków ochrony roślin w surowcach roślinnych. Wpływ 
chwastów na wielkość i jakość plonu. Systemy rolnictwa - 
konwencjonalny, integrowany, ekologiczny, zróżnicowanie 
celów i technologii, zapobieganie degradacji 
agroekosystemu i osiągnięcie trwałości bezpieczeństwa 
żywnościowego.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Drzewiecki J., Małuszyńska E., Rothkachl J. 1999. 
Nasiona toksyczne i szkodliwe oraz inne zanieczyszczenia 
ziarna zbóż. Wyd. IHAR, Warszawa. 
2. Jasińska Z., Kotecki A. (red.) 1999. Szczegółowa uprawa 
roślin. Wyd. AR Wrocław. 
3. Kalinowska-Zdun M. (red.), 1999. Środowiskowe i 
agrotechniczne uwarunkowania jakości płodów rolnych. 
Wyd. Fundacja „Rozwój SGGW” Warszawa. 
4. Sawicka B.(red.) 2000. Agrotechnika i jakość cech roślin 
uprawnych, wybrane zagadnienia. Wyd. AR Lublin. 
5. Wesołowski M. (red.), 2007. Ogólna uprawa roślin. Wyd. 



AR Lublin.  
Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne,  
grupy projektowe studenckie, dyskusja. 

 



Moduł Towaroznawstwo ogólne 
M_uu_uu M_TO_17 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Towaroznawstwo ogólne 
Commodity science 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 3 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,72/niekontaktowe 1,28 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Anna Stój 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i 
Towaroznawstwa Żywności 

Cel modułu 
Celem modułu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami 
teoretycznymi dotyczącymi towarów jako przedmiotu 
handlu, jakości towarów oraz logistyki towarów. 

Treści modułu kształcenia 

Wykłady obejmują: definicję towaroznawstwa i towaru, 
powiązania towaroznawstwa z innymi naukami, 
klasyfikację towarów, podstawowe wiadomości na temat 
normalizacji polskiej i międzynarodowej, wstępne 
wiadomości o jakości towarów i logistyce towarów.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Duda I. (red.) 1995. Słownik pojęć towaroznawczych. 
Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków. 
2. Karpiel Ł., Skrzypek M. 2000. Towaroznawstwo ogólne. 
Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków. 
3. Ładoński W. 1994. Podstawy towaroznawstwa ogólnego. 
Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław.  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: praca indywidualna i zbiorowa 
Metody dydaktyczne: podająca (wykład), dyskusja 

 



Moduł Biochemia 
M_uu_uu M_TO_18 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Biochemia 
Biochemistry 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 3 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 5 w tym kontaktowe 1,80/niekontaktowe 3,20 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Urszula Złotek 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Biochemii i Chemii Żywności 

Cel modułu 

Celem modułu jest zapoznanie studentów z molekularnymi 
podstawami procesów życiowych: strukturą, 
właściwościami i funkcjami aminokwasów, peptydów, 
białek; klasyfikacją, kinetyką i mechanizmem działania 
enzymów; budową i funkcją witamin i koenzymów, 
przebiegiem i znaczeniem procesów fotosyntezy oraz 
utleniania biologicznego, metabolizmem białek, 
węglowodorów i lipidów, przekazywaniem informacji 
genetycznej, regulacją i integracją przemian 
metabolicznych.  

Treści modułu kształcenia 

Molekularne podstawy procesów życiowych. Budowa i 
funkcje aminokwasów, peptydów i białek, architektura 
enzymów, koenzymy i witaminy, kinetyka reakcji 
enzymatycznych, budowa i funkcje cukrów i 
polisacharydów, etapy utleniania biologicznego, 
fotosynteza, budowa i metabolizm lipidów, metabolizm 
związków azotowych (białek i aminokwasów, cykl 
mocznikowy), budowa i funkcje kwasów nukleinowych, 
replikacja, transkrypcja, translacja, regulacja i integracja 
metabolizmu. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Ciszewska R., Przeszlakowska M., Sykut A., Szynal J. 
2003. Przewodnik do ćwiczeń z biochemii. Wyd. AR 
Lublin. 
2. Hames B. D., Hooper N. M. 2004. Biochemia. PWN, 
Warszawa. 
3. Kączkowski J. 1999. Podstawy biochemii. Wyd. 
Naukowo-Techniczne, Warszawa. 
4. Kulka K., Rejowski A. 1994. Biochemia, Wyd. ART, 
Olsztyn. 
5. Matthews H. R., Freedland R. A., Miesfeld R. L. 2000. 
Biochemia i biologia molekularna. Wyd. Prószyński i S-ka, 
Warszawa. 



Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: praca indywidualna i grupowa. 
Metody dydaktyczne: podająca (wykład), problemowa 
(dyskusja, burza mózgów), praktyczne (ćwiczenia 
laboratoryjne, interpretacja wyników). 

 



Moduł Mikrobiologia 
M_uu_uu M_TO_19 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Mikrobiologia 
Microbiology 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 3 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 5 w tym kontaktowe 2,24/niekontaktowe 2,76 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Justyna Bohacz 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Mikrobiologii  Środowiskowej 

Cel modułu 

Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu 
morfologii, fizjologii i genetyki drobnoustrojów, sposobów 
regulowania wzrostu i eliminacji mikroorganizmów; 
procesów mikrobiologicznych i drobnoustrojów ważnych w 
przetwórstwie surowców żywnościowych, korzyści oraz 
zagrożeń związanych z występowaniem i rozwojem 
drobnoustrojów w żywności.  

Treści modułu kształcenia 

Przedmiot obejmuje podstawową wiedzę dotyczącą 
wirusów, morfologii i fizjologii bakterii oraz 
mikroskopijnych grzybów; oddziaływania czynników 
środowiska (fizycznych, chemicznych, biotycznych) na 
drobnoustroje oraz jakości mikrobiologicznej surowców 
żywnościowych i żywności. Omawiane są zagadnienia: 
struktura komórek i procesy genetyczne bakterii; morfologia 
i rozmnażanie grzybów; sposoby oddychania i odżywiania 
drobnoustrojów; mikrobiologiczny rozkład złożonych 
związków organicznych i procesy fermentacyjne z 
uwzględnieniem aspektu praktycznego (przetwórstwo, 
psucie, produkcja metabolitów); właściwości 
chorobotwórcze, toksynogenne i probiotyczne 
drobnoustrojów, mikrobiologiczne zanieczyszczenie 
środowiska, w tym surowców żywnościowych i żywności 
oraz jego przyczyny i skutki; zapobieganie rozwojowi 
drobnoustrojów i sposoby ich eliminacji z żywności i 
otoczenia. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Kunicki-Goldfinger W. 2000. Życie bakterii. Wyd. PWN, 
Warszawa. 
2. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. 2008. 
Mikrobiologia techniczna T.1 i T.2. Wyd. PWN, Warszawa. 
3. Łoniewska-Trokenheim Ł. 2007. Mikrobiologia w 
towaroznawstwie żywności. Wyd. Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 



4. Nicklin J., Graeme-Cook K., Paget T., Killington R. 
2000. Mikrobiologia, krótkie wykłady. Wyd. PWN, 
Warszawa.  
5. Różalski A. 2003. Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej (cz. 
I i II). Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.  
6. Schlegel H.G. 2004. Mikrobiologia ogólna. Wyd. PWN 
Warszawa.  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, 
dyskusja  

 



Moduł Rachunkowość 
M_uu_uu M_TO_20 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Rachunkowość 
Accountancy 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 4 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 5 w tym kontaktowe 1,56/niekontaktowe 3,44 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Anna Kobiałka 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 
Celem wykładów i ćwiczeń z przedmiotu „Rachunkowość” 
jest zapoznanie studentów z zasadami prowadzenia 
rachunkowości w podmiotach gospodarczych. 

Treści modułu kształcenia 

Przedmiot obejmuje pojęcie, funkcje, cechy i zasady 
rachunkowości. Przedstawia zasady bilansowania majątku 
jednostki gospodarczej oraz zasady ewidencji operacji 
gospodarczych na kontach. Charakteryzuje pionowy i 
poziomy podział kont. Klasyfikuje i przedstawia zasady 
ewidencji i dokumentacji składników majątku obrotowego i 
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 
Określa zasady ewidencji podatku od towarów i usług VAT, 
środków pieniężnych oraz rozrachunków z pracownikami i 
rozrachunków publicznoprawnych. Wyjaśnia zasady 
ewidencji kosztów, produktów i przychodów ze sprzedaży. 
Charakteryzuje zasady ustalania wyniku finansowego oraz 
różnice pomiędzy porównawczym a kalkulacyjnym 
rachunkiem zysków i strat. Omawia kapitały własne i 
specjalne, a także zasady sporządzania zamknięcia rocznego 
i sprawozdań finansowych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Gierusz B. 2011. Podręcznik do samodzielnej nauki 
księgowania. ODDK. 
2. Małkowska D. 2012. Rachunkowość od podstaw – zbiór 
zadań. ODDK.  
3. Matuszewicz J. 2012. Rachunkowość od podstaw. 
Warszawa. 
4. Olchowicz I. 2011. Podstawy rachunkowości. Difin 
Warszawa.  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Praca jednostkowa i grupowa, 
Wykład konwersatoryjny, rozwiązywanie ćwiczeń 
problemowych i zadań. 

 



Moduł Podstawy zarządzania 
M_uu_uu M_TO_21 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Podstawy zarządzania 
Basic management 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 4 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 5 w tym kontaktowe 1,96/niekontaktowe 3,04 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Marek Angowski 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 

Celem modułu jest dostarczenie wiedzy o zasadach, 
metodach, narzędziach, mechanizmach i warunkach 
efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi 
zajmującymi się obrotem towarowym oraz wskazanie na 
praktyczne zastosowanie metod analizy do oceny 
poszczególnych funkcji zarządczych działalności tych 
podmiotów. 

Treści modułu kształcenia 

Podstawowe koncepcje i metody zarządzania. Funkcje 
zarządzania oraz istota działania zorganizowanego oraz 
kryteria oceny ich efektywności. Analiza makro, mezo i 
mikro otoczenia przedsiębiorstwa. Identyfikacja 
podsystemów organizacji i funkcji kierowniczych 
przedsiębiorstwa. Etapy i narzędzia procesu decyzyjnego w 
organizacji. Planowanie strategiczne i operacyjne – cele, 
funkcje, narzędzia. Cele i znaczenie zarządzania zasobami 
ludzkimi. Polityka i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi, 
modele polityki personalnej. Planowanie rozwoju personelu 
w przedsiębiorstwie. Rekrutacja i selekcja pracowników. 
Rola motywowania w zarządzaniu organizacją. Style i 
rodzaje kierowania. Elementy i rodzaje struktury 
organizacyjnej. Pojęcie, rodzaje i znaczenie kultury 
organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cele, 
narzędzia i znaczenie kontroli w zarządzaniu.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.) 2009. 
Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa. 
2. Griffin R.W. 2004. Podstawy zarządzania organizacjami. 
PWN, Warszawa. 
3. Romanowska M. 2009. Planowanie strategiczne w 
przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa.  
4. Stoner J.A.F. 2001. Kierowanie. PWE, Warszawa.  

Planowane 
formy/działania/metody 

Metoda podająca: wykłady z zastosowaniem środków 
audiowizualnych. Dyskusja.  



dydaktyczne Metody praktyczne: prezentacja i interpretacja danych 
ekonomicznych, wykonanie i prezentacja pracy 
zaliczeniowej w formie projektu strategii zarządzania 
podmiotem gospodarczym zajmującym się obrotem 
towarowym.  

 



Moduł Towaroznawstwo surowców i produktów roślinnych 
M_uu_uu M_TO_22 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Towaroznawstwo surowców i produktów roślinnych 
Commodity materials and plant products 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 4 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 6 w tym kontaktowe 2,32/niekontaktowe 3,68 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Barbara Sawicka 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i 
Towaroznawstwa 

Cel modułu 

Opanowanie wiadomości z zakresu towaroznawstwa 
surowców i produktów roślinnych. Zapoznanie z rolą, 
znaczeniem i pochodzeniem płodów rolnych. 
Zaznajomienie z cechami biologicznymi, właściwościami 
fizyczno-chemicznymi, reologicznymi oraz wartością 
odżywczą i przydatnością technologiczną płodów rolnych. 
Ocena ich wartości technologicznej. Nabycie praktycznych 
umiejętności korzystania z norm w ocenie towaroznawczej 
surowców roślinnych. Zapoznanie z zasadami etykietowania 
surowców i produktów roślinnych.  

Treści modułu kształcenia 

Obejmuje wiedzę z zakresu towaroznawstwa surowców i 
produktów roślinnych. Znajomość podstawowych kategorii 
w towaroznawstwie, cech towarów i kryteriów ich 
klasyfikacji. Znajomość przestrzeni normalizacyjnej i jej 
zagospodarowania. Poznanie zasad klasyfikacji surowców 
roślinnych i kryteriów ich podziału. Znajomość 
podstawowych właściwości fizjologicznych, 
fizykochemicznych surowców i produktów roślinnych. 
Wiedza dotycząca podstawowych standardów jakości 
handlowej surowców i produktów roślinnych; zasad ich 
przygotowania do sprzedaży, transportu, przechowywania, 
prezentacji. Zaznajomienie z kryteriami oceny jakości 
surowców i produktów. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Świetlikowska U. (red.), 2007. Surowce spożywcze 
pochodzenia roślinnego. Wyd. SGGW, Warszawa. 
2. Ciećko Z. (red.), 2003. Ocena jakości i przechowalnictwo 
produktów rolnych. Wyd. UWM, Olsztyn. 
3. Sawicka B. (red.), 2000. Agrotechnika i jakość cech 
roślin uprawnych. Wybrane zagadnienia. Wyd. AR Lublin. 
4. Adamowicz M., Jasiulewicz A. 2003. Znakowanie 
produktów spożywczych. Wyd. SGGW, Warszawa.  



5. Kowalczyk S. 2009. Bezpieczeństwo żywności w erze 
globalizacji. Wyd. SGH, Warszawa. 
6. Świderski F. (red.), 2010. Towaroznawstwo żywności 
przetworzonej z elementami technologii. Wyd. SGGW, 
Warszawa.  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: praca indywidualna i grupowa. Metody 
dydaktyczne: metoda podająca: wykłady z zastosowaniem 
środków audiowizualnych, problemowe (dyskusja), 
praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne, sprawozdanie z 
wykonanej oceny towaroznawczej).  

 



Moduł Technologia materiałowa  
M_uu_uu M_TO_23 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Technologia materiałowa 
Materials technology 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 4 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,76/niekontaktowe 1,24 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Magdalena Patro 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 

Cel modułu 

Zapoznanie studentów z kolejnymi etapami wdrażania 
nowej technologii, stosowaniem zasad technologicznych, 
wykonywaniem bilansów materiałowych i energetycznych 
dla aparatów i procesów technologicznych oraz metodami 
oceny wpływu technologii na środowisko przyrodnicze. 

Treści modułu kształcenia 

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z 
projektowaniem cyklu życia nowych wyrobów: 
przygotowaniem produkcji (badaniem zapotrzebowania, 
projektowaniem, budową i badaniami prototypu, 
projektowaniem procesu technologicznego, z 
uwzględnieniem jakości produktu), jej organizacją, 
sprzedażą produktów, ich eksploatacją i metodami 
utylizacji. Dla osiągnięcia celu nauczania omawiane są 
metody analizy i wyboru najlepszych rozwiązań, 
technologie szybkiego prototypowania, komputerowego 
wspomagania projektowania procesów technologicznych, 
metod wpisywania jakości produktu w proces 
przygotowania produkcji bez ponoszenia znacznych 
kosztów  (w tym opis metod TQM, 6Sigma i HACCP), 
rodzaje półfabrykatów i metody kształtowania postaci 
geometrycznej wyrobów, wykonywanie bilansów 
materiałowych i energetycznych technologii, metody 
organizacji produkcji przemysłowej i metody oceny cyklu 
życia na środowisko (LCA).   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Adamczyk W. 2004. Ekologia wyrobów. PWE 
Warszawa. 
2. Borkowski S., Ulewicz R. 2009. Zarządzanie produkcją. 
Systemy produkcyjne. WSH w Sosnowcu. 
3. Feld M. 1993. Technologia budowy maszyn. PWN 
Warszawa. 
4. Pająk E. 2006. Zarządzanie produkcją. PWN Warszawa. 
5. Tymowski J. 1989. Technologia budowy maszyn. WNT 



Warszawa. 
Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Metody dydaktyczne: wykład,  zadania obliczeniowe, 
dyskusja 

 



Moduł Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych 
M_uu_uu M_TO_ 24 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych 
Commodity assessment of raw materials and products of 
animal ogrigin 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 5 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 5 w tym kontaktowe 2,04/niekontaktowe 2,96 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Anna Litwińczuk 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców 
Zwierzęcych 

Cel modułu 

Celem modułu jest zapoznanie z metodami pozyskiwania 
produktów zwierzęcych, oceną ich jakości oraz czynnikami 
ją kształtującymi.  Poznanie obowiązujących regulacji 
prawnych dotyczących pozyskiwania i przetwórstwa 
surowców i produktów zwierzęcych.  

Treści modułu kształcenia 

Charakterystyka składników żywności, dodatków 
funkcjonalnych i zanieczyszczeń. Produkcja surowców i 
produktów zwierzęcych w Polsce i na świecie na tle innych 
produktów żywnościowych. Podstawowe pojęcia i regulacje 
prawne związane z produkcją żywności. Charakterystyka 
poszczególnych grup surowców i produktów spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem technologii 
pozyskiwania i przetwarzania, własności 
fizykochemicznych, sensorycznych i wartości odżywczej. 
Podstawy przetwórstwa i zagospodarowania surowców 
zwierzęcych.  Zasady kształtowania, ochrony i oceny, 
jakości żywności z uwzględnieniem uwarunkowań 
technologicznych, ekologicznych i prawnych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Litwińczuk A., Litwińczuk Z., Barłowska J., Florek M., 
Król J., Grodzicki T., Kędzierska-Matysek M., Skałecki P. 
2011. Metody oceny towaroznawczej surowców i 
produktów zwierzęcych. Wyd. UP Lublin. 
2. Litwińczuk Z. (red) 2012. Towaroznawstwo surowców i 
produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa. 
PWRiL Warszawa.  
3. Normy i Rozporządzenia dotyczące surowców i 
produktów zwierzęcych. 
4. Sikorski Z.E. 2004. Charakterystyka morskich surowców  
żywnościowych.  Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.  

Planowane Wykład multimedialny, ćwiczenia audytoryjne i 



formy/działania/metody 
dydaktyczne 

laboratoryjne. 

 



Moduł Podstawy technologii żywności 
M_uu_uu M_TO_25 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Podstawy technologii żywności 
Bases of food technology 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 4 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,20/niekontaktowe 1,24 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Paweł Glibowski 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i 
Towaroznawstwa Żywności 

Cel modułu 

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawami 
technologii żywności od przetwarzania surowców po 
produkcję wysokoprzetworzonej żywności z 
uwzględnieniem operacji jednostkowych, przedstawieniem 
zależności między obróbką fizykochemiczną a 
właściwościami finalnymi surowców czy produktów, 
zaznajomieniem z funkcjonowaniem systemów kontroli 
jakości oraz utrzymania czystości. 

Treści modułu kształcenia 

Wykłady obejmują: właściwości funkcjonalne białek, 
węglowodanów i tłuszczów, technologiczne aspekty 
stosowania dodatków do żywności, procesy 
biotechnologiczne i chemiczne w technologii żywności, 
sposoby utrwalania żywności poprzez kontrolę aktywności 
wody, metody zagęszczania, procesy membranowe, 
krystalizację, destylację, rektyfikację, emulgację, żelowanie, 
chłodzenie i zamrażanie, termiczne sposoby utrwalania 
żywności, mycie i dezynfekcję urządzeń i aparatury, nowe 
trendy w przetwórstwie żywności. 
Ćwiczenia obejmują zadania rachunkowe dotyczące 
wydajności produkcji i przygotowywania środków 
pomocniczych w przemyśle spożywczym oraz wykonanie 
doświadczeń z zastosowaniem ekstrakcji,  reakcji 
nieenzymatycznego brązowienia, obróbki termicznej oraz 
technik rozmrażalniczych.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Bednarski W., 1991. Ogólna technologia żywności.  
Wyd. ART.  
2. Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A. 
2006. Ogólna technologia żywności. Wyd. Naukowo-
Techniczne, Warszawa. 
3. Przewodnik do ćwiczeń z podstaw technologii żywności.  
4. Sikorski Z., 2000. Chemia żywności. Wyd. Naukowo-



Techniczne, Warszawa. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia audytoryjne w postaci rozwiązywania 
podstawowych zadań rachunkowych typowych dla 
przemysłu spożywczego, ćwiczenia laboratoryjne w postaci 
wykonywania prostych doświadczeń, procesów 
jednostkowych i analiz. 

 



Moduł Statystyka matematyczna 
M_uu_uu M_TO_26 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Statystyka matematyczna 
Mathematical statistics 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 5 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 3 w tym kontaktowe 1,32/niekontaktowe 1,68 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Joanna Tarasińska 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki 

Cel modułu 

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy i 
umiejętności z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, 
statystyki opisowej oraz podstaw wnioskowania 
statystycznego, takich jak estymacja i weryfikacja hipotez 
statystycznych dla wybranych parametrów rozkładu oraz 
analiza zależności cech. 

Treści modułu kształcenia 

Znajomość metod statystyki matematycznej pozwala na 
wyciąganie wniosków o populacji na podstawie próby 
wylosowanej z tej populacji. Jest również niezbędna  do 
analizy wyników uzyskanych z doświadczenia. Metody 
statystyki matematycznej opierają się na rachunku 
prawdopodobieństwa, stąd konieczna jest znajomość 
podstaw tego rachunku. 
Wykład i ćwiczenia obejmują następujące zagadnienia:  
rozkłady zmiennych losowych skokowych i ciągłych (w 
szczególności rozkład dwumianowy, normalny i 
wykładniczy); podstawowe charakterystyki próby (średnia, 
mediana, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik 
zmienności, skośność); budowa i analiza szeregów 
rozdzielczych; estymacja punktowa i przedziałowa oraz 
testowanie hipotez dotyczących frakcji i wartości 
oczekiwanych; analiza regresji liniowej; analiza wariancji w 
doświadczeniach jednoczynnikowych.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Hanusz Z., Tarasińska J. 2006. Statystyka matematyczna. 
Wykłady i ćwiczenia dla studentów kierunków 
technicznych uczelni rolniczych. Wyd. AR w Lublinie.  
2. Kala R. 1999. Elementy wnioskowania parametrycznego 
dla przyrodników. Wyd. AR w Poznaniu.  
3. Koronacki J., Mielniczuk J. 2001. Statystyka dla 
studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. WNT. 
4. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., 
Wasilewski M. 1986. Rachunek prawdopodobieństwa i 



statystyka matematyczna w zadaniach. PWN.  
5. Treść wykładów zamieszczona na platformie 
internetowej http://kzmi.up.lublin.pl/moodle/.  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład, dyskusja, rozwiązywanie zadań, samodzielne 
opracowanie zagadnień. 

 



Moduł Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 
M_uu_uu M_TO_27 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 
Financial management of enterprise 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 5 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 3 w tym kontaktowe 1,20/niekontaktowe 1,80 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Elżbieta Kołodziej 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 

Zapoznanie studentów z zakresem analizy sytuacji 
finansowej przedsiębiorstwa. Opanowanie umiejętności 
właściwego interpretowania wyników ekonomiczno-
finansowych firmy w zakresie płynności finansowej, 
rentowności, zadłużenia, sprawności działania. Zapoznanie 
studentów z problematyką właściwego kształtowania 
struktury kapitału w przedsiębiorstwie oraz metodami 
określania wartości pieniądza. 

Treści modułu kształcenia 

Przedmiot obejmuje zagadnienia  dotyczące wstępnej oceny 
podstawowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa 
(bilansu, rachunku zysków i strat) i strategii finansowania 
majątku przedsiębiorstwa. Zapoznaje z zasadami 
przeprowadzania analizy sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwa metodą wskaźnikową w obszarach 
płynności finansowej, zdolności do obsługi zadłużenia, 
rentowności i sprawności działania. Przybliża aspekty 
optymalizacji struktury kapitału, zagadnienia dźwigni 
finansowej oraz dźwigni operacyjnej. Wyjaśnia techniki 
rachunku wartości pieniądza (wartości przyszłej i obecnej) 
jako podstawy decyzji finansowych i inwestycyjnych w 
przedsiębiorstwie.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Sierpińska M., Jachna T., 2009. Ocena przedsiębiorstwa 
według standardów światowych. Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa. 
2. Pomykalska B., Pomykalski P., 2007. Analiza finansowa 
przedsiębiorstwa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.  
3. Sierpińska M., Jachna T., 2008. Metody podejmowania 
decyzji finansowych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 
4. Rutkowski A., 2007. Zarządzania finansami. PWE, 
Warszawa. 
5. Dziawgo D., Zawadzki A., 2011. Finanse 
przedsiębiorstwa. Istota, narzędzia, zarządzanie. 



Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: praca indywidualna, praca grupowa. 
Metody dydaktyczne: wykład o charakterze 
konwersatoryjnym, dyskusja, metody problemowe, metody 
ćwiczebne, metody realizacji zadań (analiza przykładów, 
danych liczbowych). 

 



Moduł Podstawy marketingu 
M_uu_uu M_TO_28 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Podstawy marketingu 
Bases of marketing 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 5 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 3 w tym kontaktowe 1,32/niekontaktowe 1,68 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Agnieszka Izabela Baruk 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania  

Cel modułu 

Dostarczenie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat 
podstaw marketingu w ujęciu klasycznym i nowoczesnym 
adresowanego przez oferentów do uczestników rynku dóbr 
konsumpcyjnych, zwłaszcza do nabywców finalnych. 
Rozwój umiejętności praktycznego zastosowania założeń 
koncepcji marketingu w przedsiębiorstwach oferujących 
produkty konsumpcyjne.   

Treści modułu kształcenia 

Przyczyny powstania i charakterystyka marketingu. Etapy 
ewolucji marketingu i kierunki jego rozwoju. Podmioty 
uczestniczące w rynku i odgrywane przez nie role rynkowe. 
Istota rynku dóbr konsumpcyjnych i jego główni uczestnicy. 
Elementy marketingu-mix i ich rola w oddziaływaniu na 
nabywców i innych uczestników rynku konsumpcyjnego. 
Istota produktu i sposoby generowania przez oferenta jego 
zdolności do spełniania oczekiwań i potrzeb nabywców. 
Istota ceny i sposoby generowania przez oferenta jej 
zdolności do spełniania oczekiwań i potrzeb nabywców. 
Istota dystrybucji i sposoby generowania przez oferenta jej 
zdolności do spełniania oczekiwań i potrzeb nabywców. 
Istota promocji i sposoby generowania przez oferenta jej 
zdolności do spełniania oczekiwań i potrzeb nabywców. 
Wzbudzanie emocjonalnej lojalności nabywców.  

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Baruk A. 2008. Postmodernistyczne koncepcje 
marketingowe a marketing klasyczny. Dom Organizatora. 
Toruń.  
2. Baruk A., Hys K., Dzidowski A. 2012. Marketing dla 
inżynierów. PWE, Warszawa. 
3. Kotler Ph. 2010. Marketing. Gebethner &Ska, Warszawa. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Metody asymilacji – wykład problemowy i konwersatoryjny 
z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja, 
praca z książką. Metody problemowe – metoda przypadków 
– case study, metoda sytuacyjna, metoda generowania 



pomysłów – „burza mózgów”, metoda obserwacji, metoda 
nauki w działaniu 
Metody waloryzacyjne – metoda impresyjna, metoda 
ekspresyjna 

 



Moduł Inżynieria materiałowa 
M_uu_uu M_TO_29 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Inżynieria materiałowa 
Materials engineering 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 5 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 5 w tym kontaktowe 1,80/niekontaktowe 3,20 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Magdalena Patro 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 

Cel modułu 

Zapoznanie studentów z podstawowymi rodzajami 
materiałów inżynierskich, metodami kształtowanie ich 
struktury i właściwości oraz z metodami doboru materiałów 
do zastosowań technicznych 

Treści modułu kształcenia 

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z podstawowymi 
właściwościami, strukturą i zastosowaniami  materiałów: 
naturalnych (drewno, glina, kamień) i inżynierskich (stale, 
odlewnicze stopy żelaza, metale nieżelazne i ich stopy, 
spieki, materiały ceramiczne, szkła, polimery i kompozyty),  
zasadami doboru materiałów z uwzględnieniem wymagań 
ekologicznych (w tym metody wspomagania 
komputerowego), źródłami informacji dotyczącymi takich 
materiałów i metody ich badania. Opisując sposoby 
kształtowania ich właściwości metodami inżynierii 
materiałowej (krystalizacja, odkształcenie plastyczne, 
rekrystalizacja, obróbka cieplno-plastyczna, przemiany 
fazowe podczas obróbki cieplnej, dyfuzja) i inżynierii 
powierzchni,  objaśnia przyczyny oraz mechanizmy zużycia 
i dekohezji – pękania, zmęczenia, pełzania, korozji, zużycia 
trybologicznego.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Blicharski M. 2009. Wstęp do inżynierii materiałowej. 
WNT, Warszawa. 
2. Dobrzański L.A. (red) 2001. Zasady doboru materiałów 
inżynierskich z kartami charakterystyk. Wyd. Polit. Śląskiej 
w Katowicach.  
3. Marciniak J., Szwed G. 1983. Materiały konstrukcyjne i 
korozja metali. Wyd. AR Lublin.  
4. Przybyłowicz K. 2005. Metaloznawstwo. WNT 
Warszawa.  
5. Wesołowski K. 1981. Metaloznawstwo i obróbka 
cieplna. WNT, Warszawa. 

Planowane Wykład, badania laboratoryjne, badania makro- i 



formy/działania/metody 
dydaktyczne 

mikroskopowe struktury, opracowanie sprawozdań, filmy 
dydaktyczne, zadania obliczeniowe, dyskusja.  

 



Moduł Grafika inżynierska 
M_uu_uu M_TO_ 30 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Grafika inżynierska  
Engineering graphics 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 4 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 1,40/niekontaktowe 2,60 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Zbigniew Stropek 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki 

Cel modułu 

Opanowanie geometrycznych podstaw grafiki inżynierskiej 
– rzutowanie prostokątne i aksonometryczne. Zapoznanie z 
głównymi formami zapisu graficznego – rzutowanie, 
przekroje rysunkowe, wymiarowanie. Zaznajomienie z 
zasadami tworzenia schematów złożonych układów 
technicznych w różnych obszarach inżynierii. Czytanie 
rysunków i schematów maszyn, urządzeń i układów 
technicznych. Tworzenie opisu budowy i działania maszyn, 
urządzeń i układów technicznych.  

Treści modułu kształcenia 

Grafika inżynierska jest  jednym z pierwszych ważnych 
przedmiotów przygotowujących do rozwiązywania 
problemów technicznych. Jej głównym zadaniem jest 
opanowanie ogólnych zasad i reguł zapisu konstrukcji. 
Przedmiot wprowadza również w elementarne zagadnienia 
teorii konstrukcji i konstruowania.  
Wykładany przedmiot obejmuje następujące zagadnienia: 
znormalizowane elementy rysunku technicznego 
maszynowego, rzutowanie prostokątne metodą europejską 
(E) i amerykańską (A), widoki oraz przekroje proste i 
złożone, rzuty aksonometryczne, ogólne i szczegółowe 
zasady wymiarowania, wybrane połączenia w budowie 
maszyn. 
Ćwiczenia obejmują: rysowanie rzutów prostokątnych 
metodą europejską (E), rysowanie przekrojów prostych, 
wykonanie rzutu aksonometrycznego bryły obrotowej, 
rysowanie i wymiarowanie gwintów, wykonanie rysunku 
prostej części maszyn oraz jej zwymiarowanie, wykonanie 
rysunku złożeniowego. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Bober A., Dudziak M. 1999. Zapis konstrukcji, PWN, 
Warszawa.  
2. Dobrzański T. 2001. Rysunek techniczny maszynowy. 
WNT, Warszawa. 



3. Rotter Z., Ochman R. 2001. Przewodnik do ćwiczeń z 
rysunku technicznego. Wyd. AR, Lublin. 
4. Zbiór Polskich Norm 1996. Rysunek techniczny. 
Warszawa.  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady, samodzielne wykonywanie rysunków i 
sprawdzianów, obrona prac graficznych 

 



Moduł Praktyka zawodowa 
M_uu_uu M_TO_31 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Praktyka zawodowa 
Internship 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  II 
Semestr dla kierunku 4 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,04/niekontaktowe 1,96 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Patrycja Kwiatosz 

Jednostka oferująca przedmiot Zakład Szkolenia Praktycznego 

Cel modułu 

Celem praktyki jest połączenie wiedzy, umiejętności i 
kompetencji społecznych nabytych w trakcie studiów z ich 
praktycznym zastosowaniem, rozwijanie umiejętności pracy 
w zespole przy wykonywaniu zadań zawodowych 
związanych z badaniem i oceną właściwości użytkowych 
towarów oraz czynników wpływających na jakość.  

Treści modułu kształcenia 

Zapoznanie się z profilem działalności, strukturą 
organizacyjną, zasadami pracy i zasobami technicznymi 
jednostki (linie produkcyjne, maszyny i urządzenia, 
wyposażenie laboratorium itp.). Wartość użytkowa 
surowców, półproduktów i wyrobów gotowych. Procesy i 
czynności podczas produkcji oraz procedury i metody 
analityczne lub kontrolne stosowane w jednostce. Systemy 
zarządzania jakością oraz standardy i normy stosowane w 
jednostce lub przy kontroli celnej i innej. Ekonomiczne 
uwarunkowania działalności jednostki, tj. rentowność, 
koszty działalności, możliwość zwiększenia zysku. Prawne 
aspekty działalności jednostki, tj. gospodarka odpadami i 
ściekami, ochrona środowiska, jakość i bezpieczeństwo 
produktów, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Wybrane przez studenta oraz zalecane przez 
zakładowego opiekuna praktyki – publikacje naukowe, 
dokumentacja technologiczna, normy, rozporządzenia, 
ustawy i dyrektywy. 
2. Dokumentacja i materiały szkoleniowe zalecane przez 
Zakład Szkolenia Praktycznego UP w Lublinie.  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Szkolenia, aktywne uczestnictwo w pracy jednostki. 

 



Moduł Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych 
M_uu_uu M_TO_33 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych 
Equipment and production process engineering 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 6 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 5 w tym kontaktowe 1,48/niekontaktowe 3,52 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Emilia Sykut-Domańska 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Inżynierii i Technologii Zbóż 

Cel modułu 

Celem modułu jest poznanie operacji jednostkowych i 
budowy wybranych aparatów oraz urządzeń, zrozumienie 
podstawowych procesów jakie towarzyszą fizycznemu, 
chemicznemu i biologicznemu przetwarzaniu surowców w 
procesach produkcyjnych, zapoznanie z budową i ogólnymi 
zasadami eksploatacji podstawowych maszyn i urządzeń 
charakterystycznych dla poszczególnych procesów 
jednostkowych.  

Treści modułu kształcenia 

Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych zajmuje się 
inżynieryjnymi aspektami podstawowych operacji i 
procesów jednostkowych oraz aparatów i urządzeń, 
występujących w procesie produkcyjnym oraz 
matematyczno – fizycznymi metodami ich analizy i 
obliczeń. Wykładany przedmiot obejmuje następujące 
zagadnienia: transport gazów, cieczy i ciał stałych, 
rozdrabnianie i sortowanie, przenoszenie ciepła, mieszanie, 
suszenie, procesy sorpcyjne, rozdzielanie składników 
mieszanin (destylacja, rektyfikacja, krystalizacja, ekstrakcja, 
filtracja, odwrócona osmoza) oraz podstawowe typy i 
zasady eksploatacji reaktorów chemicznych i fermentorów. 
Ćwiczenia stanowią uzupełnienie wykładów. Dotyczą 
praktycznego zapoznania się z podstawowymi operacjami 
oraz procesami jednostkowymi występującymi w 
wybranych procesach produkcyjnych oraz obliczeń 
rachunkowych podstawowych parametrów pracy urządzeń 
przemysłowych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Adamczyk W. 2002. Inżynieria procesów produkcyjnych. 
Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 
2. Błasiński H., Pyc W., Rzyski E. 2001. Maszyny i 
aparatura technologiczna przemysłu spożywczego. Wyd. 
Politechniki Łódzkiej.  
3. Lewicki P. 1999. Inżynieria procesowa i aparatura 



przemysłu spożywczego. Wyd. Naukowo-Techniczne, 
Warszawa. 
4. Lewicki P., Witrowa-Rejchert D. 2002. Inżynieria i 
aparatura przemysłu spożywczego Cz. I, Ćwiczenia 
laboratoryjne Cz. II, Ćwiczenia obliczeniowe. Wyd. 
SGGW, Warszawa. 
5. Warych J. 2004. Aparatura chemiczna i procesowa.  
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Praca jednostkowa, praca grupowa, praca zbiorowa / 
wykłady, prezentacje multimedialne, ćwiczenia o 
charakterze eksperymentalnym (interpretacja wyników 
doświadczeń),  ćwiczenia obliczeniowe.  

 



Moduł Ekologia 
M_uu_uu M_TO_34 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Ekologia 
Ecology 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 5 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,84/niekontaktowe 1,16 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Edward Pałys 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekologii Rolniczej 

Cel modułu 

Opanowanie podstawowych pojęć i najczęściej używanych 
terminów ekologicznych, poznanie głównych czynników 
abiotycznych i biotycznych na podstawowych poziomach 
organizacji życia jak organizm, populacja, biocenoza i 
ekosystem.  

Treści modułu kształcenia 

Podstawowe pojęcia ekologiczne ze szczególnym 
uwzględnieniem najczęściej używanych terminów w 
ekologii, zakres ekologii i jej powiązania z innymi 
dziedzinami wiedzy, różnice pomiędzy ekologią a ochroną 
środowiska, metody badań w ekologii, główne czynniki 
abiotyczne i biotyczne, organizm i jego środowisko, prawo 
minimum Liebiga, tolerancji Shelforda, stopnie tolerancji, 
ekotypy, kompleksowość czynników ograniczających, sumy 
temperatur efektywnych, populacja – zagęszczenie, 
rozrodczość, śmiertelność, rozprzestrzenianie się populacji, 
biocenozy i ich struktura, homeostaza, dominacja 
ekologiczna, bioróżnorodność, interakcje, ekosystem – 
zasady funkcjonowania, wiązanie energii przez 
producentów, łańcuchy pokarmowe, sieci troficzne, 
piramidy ekologiczne, produktywność i jej ograniczenia, 
habitat, nisza ekologiczna, biomy lądowe, ekologiczna 
ocena gleb i szaty roślinnej, woda jako miejsce bytowania 
organizmów, losy substancji promieniotwórczych  w 
ekosystemach. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Bernaciak A., Gaczek W. M. 2002. Ekonomiczne aspekty 
ochrony środowiska. Wyd. AE Poznań.  
2. Falińska K. 2012. Ekologia roślin. Wyd. Naukowe PWN 
Warszawa.  
3. Krebs Ch. J. 2011. Ekologia. Wyd. Naukowe PWN 
Warszawa.  
4. Wolański N. 2006. Ekologia człowieka. T. 1 i 2. Wyd. 
Naukowe PWN Warszawa.  



Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: praca indywidualna i grupowa 
Metody dydaktyczne: podająca (wykład, ćwiczenia 
audytoryjne), problemowa (dyskusja),  praktyczna 
(ćwiczenia laboratoryjne). 

 



Moduł Analityka produktów nieżywnościowych 
M_uu_uu M_TO_35 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Analityka produktów nieżywnościowych 
Analytics of  no food products 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 5 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 3 w tym kontaktowe 1,36/niekontaktowe 1,64 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Aleksandra Badora 

Jednostka oferująca przedmiot 
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 
Zakład  Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców 
Roślinnych 

Cel modułu 

Przygotowanie do oceny wybranych właściwości 
materiałów i produktów nieżywnościowych z 
wykorzystaniem metod wizualnych i laboratoryjnych. 
Zapoznanie się ze źródłami informacji o materiałach, ich 
właściwościach i zastosowaniu oraz z ilością i jakością 
związków chemicznych produkowanych na skutek 
działalności antropogenicznej.  

Treści modułu kształcenia 

Wykład obejmuje wiedzę z zakresu diagnozowania i 
interpretacji zjawisk zachodzących w środowisku 
spowodowanych antropogeniczną przemyślaną i 
nieprzemyślaną działalnością człowieka oraz przemian 
gospodarczych wpływających na jakość życia i zdrowotność 
społeczeństwa, bazując na modelu skażenia środowiska 
przyrodniczego. 
Ćwiczenia przygotowują studenta do samodzielnych analiz 
surowców i produktów nieżywnościowych, do wyliczeń 
ilości substancji szkodliwych wprowadzanych do 
ekosystemów zgodnie z modelem skażenia środowiska oraz 
do oceny i interpretacji otrzymanych wyliczeń w celu 
ustalenia satysfakcjonującego kompromisu pomiędzy 
chemizacją a ochroną środowiska. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Alloway B. J., Ares D.C. 1999. Chemiczne podstawy 
zanieczyszczenia środowiska. Wyd. PWN, Warszawa.   
2. Badora A. (red.). 2012. Kształtowanie jakości i 
standaryzacja surowców roślinnych. Wyd. WUP, Lublin. 
3. Badora A. 2011. Sorbenty mineralne w  środowisku. 
Wybrane zagadnienia. Wyd. WUP, Lublin.  
4. Manahan S. E. 2011. Toksykologia Środowiska. 
Aspekty chemiczne i biochemiczne. Wyd. PWN, Warszawa. 
5. Szczepaniak W. 1997. Metody instrumentalne w analizie 



chemicznej. Wyd. PWN, Warszawa. 
Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, indywidualna i zbiorowa 
interpretacja wyników, dyskusje. 

 



Moduł Prawo celne 
M_uu_uu M_TO_36 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Prawo celne 
Customs law 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 7 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,72/niekontaktowe 1,28 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Marian Gad 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 
Celem modułu jest  zapoznanie studentów z przepisami 
prawa celnego stosowanymi we Wspólnocie i w 
poszczególnych Państwach Członkowskich.  

Treści modułu kształcenia 

Przepisy ogólne, zakres stosowania i podstawowe definicje, 
prawa i obowiązki osób  względem przepisów prawa 
celnego. Elementy służące do naliczania należności celnych 
przywozowych i należności celnych wywozowych oraz 
innych środków przewidzianych w wymianie towarowej. 
Przepisy stosowane wobec towarów wprowadzanych na 
obszar celny Wspólnoty. Przeznaczenia celne, objęcie 
towarów procedurą celną. Towary wyprowadzane z obszaru 
celnego Wspólnoty. Operacje uprzywilejowane. Pojęcie 
długu celnego, powstanie długu, zabezpieczenie długu, 
pokrycie długu celnego.  

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 
października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks 
Celny. 
2. Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 
lipca 1993 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2454/93 ustanawiającego 
Wspólnotowy Kodeks Celny. 
3. Przepisy krajowe: Ustawa Prawo Celne, Ustawa 
Przepisy wykonawcze.  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Aktywny wykład z wykorzystaniem folii i kserokopii oraz 
graficznych prezentacji własnych opracowań 
poszczególnych zagadnień, opracowanie projektu. 

 



Moduł Opakowalnictwo  
M_uu_uu M_TO_37 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Opakowalnictwo  
Packaging 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 6 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 3 w tym kontaktowe 1,56/niekontaktowe 1,44 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Barbara Kołodziej 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych 

Cel modułu 

Celem modułu jest zapoznanie studentów z funkcjami, 
klasyfikacją, materiałami i formami konstrukcyjnymi 
opakowań przeznaczanych do ochrony produktów 
żywnościowych i przemysłowych, ich znakowaniem, 
logistycznym systemem opakowań i możliwościami ich 
recyklingu. Zadaniem przedmiotu jest także dostarczenie 
teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat funkcji 
opakowań z punktu widzenia strategii marketingowej, 
relacji "produkt, cena, dystrybucja i promocja a 
opakowanie", programów rozwoju opakowań, zasad ich 
projektowania oraz społecznego, ekonomicznego i 
prawnego aspektu opakowań 

Treści modułu kształcenia 

W ramach wykładanego przedmiotu studenci zapoznani 
będą z informacjami dotyczącymi roli i znaczenia 
opakowań w gospodarce rynkowej. Obejmuje on także 
zagadnienia związane z rolą opakowania jako czynnika 
kształtującego jakość produktu oraz zachowania nabywców. 
Studenci zostaną zapoznani również z kryteriami 
klasyfikacji opakowań oraz właściwościami i 
zastosowaniem poszczególnych rodzajów opakowań 
produktów a także funkcjonowaniem krajowego systemu 
normalizacji i koordynacji wymiarowej w zakresie 
opakowań. Zapoznani będą także z nowoczesnymi trendami 
w dziedzinie opakowań produktów i podstawowymi 
problemami ekologicznymi związanymi z 
zagospodarowaniem zużytych opakowań. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Cichoń M. 1996. Opakowanie w towaroznawstwie, 
marketingu i ekologii. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław.  
2. Czerniawski. B., Michniewicz J. (red) 1998. Opakowania 
żywności. Wyd. Agro Food Technology, Czeladź.  
3. Korzeniowski A., Ankiel-Homa M., Czaja-Jagielska N. 



2011. Innowacje w opakowalnictwie. Wyd. UE Poznań. 
4. Lisińska-Kuśnierz M. (red.) 2005. Badanie i ocena 
jakości materiałów opakowaniowych i opakowań 
jednostkowych. Wyd. AE, Kraków.  
5. Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M. 2004. Podstawy 
opakowalnictwa towarów. Wyd. AE, Kraków.  
6. Czasopisma branżowe: Przemysł Spożywczy, 
Opakowanie 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, 
prezentacja i interpretacja wyników prowadzonych analiz, 
dyskusja. 

 



Moduł Towaroznawstwo żywności 
M_uu_uu M_TO_38_ 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Towaroznawstwo żywności  
Commodity Science of Food 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 5 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 5 w tym kontaktowe 1,68/niekontaktowe 3,32 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Danuta Kulpa 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i 
Towaroznawstwa Żywności 

Cel modułu 

Celem modułu jest zapoznanie studentów z metodami oceny 
towaroznawczej/jakościowej, w tym organoleptycznej i 
fizykochemicznej, wybranych grup żywności zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach 
prawnych.  

Treści modułu kształcenia 

Wykłady obejmują: definicje, klasyfikacje, elementy 
przetwórstwa, główne składniki chemiczne wpływające na 
zdrowie konsumentów oraz parametry oceny 
towaroznawczej wybranych grup żywności. 
Ćwiczenia obejmują: przeprowadzanie oceny 
organoleptycznej i fizykochemicznej wybranych produktów 
roślinnych, np.: dżemów wysoko- i niskosłodzonych, 
mrożonek warzywnych, soków jabłkowych, herbat czarnych 
lub zielonych, kaw mielonych i rozpuszczalnych oraz win 
czerwonych i miodów różnych producentów, a także piw 
jasnych jednej firmy producenckiej, ale o różnej zawartości 
alkoholu, mąk różnych typów, makaronów różniących się 
formą i kasz jęczmiennych o różnym stopniu rozdrobnienia; 
wypiek laboratoryjny i ocenę pieczywa z mąk pszennych o 
różnej zawartości popiołu. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Instrukcje do ćwiczeń opracowane przez Danutę Kulpę 
w 2013 r. na podstawie aktualnych rozporządzeń oraz norm 
zharmonizowanych i niezharmonizowanych.  
2. Flaczyk E., Górecka D., Korczak J. (red.), 2006. 
Towaroznawstwo produktów spożywczych. Wyd. Akademii 
Rolniczej w Poznaniu. 
3. Kędzior W. (red.), 2003. Badanie i ocena jakości 
produktów spożywczych. Wyd. Akademii Ekonomicznej w 
Krakowie.  
4. Świderski F., Waszkiewicz-Robak B. (red.), 2010. 
Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami 



technologii. Wyd. SGGW, Warszawa.  
5. Zin M. (red.), 2009. Ocena żywności i żywienia. Wyd. 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Praca zbiorowa, praca grupowa, wykłady, ćwiczenia 
audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, opracowanie 
projektu, metody realizacji zadań 

 



Moduł Metody oceny produktów 
M_uu_uu M_TO_39 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Metody oceny produktów 
Methods of products evaluation 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 6 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 1,40/niekontaktowe 2,60 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Urszula Pankiewicz 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności 

Cel modułu 

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi 
metodami badawczymi (spektroskopowymi, optycznymi, 
elektrochemicznymi, rozdzielczymi i sensorycznymi) 
stosowanymi w ocenie produktów, a także przekazanie 
podstawowej wiedzy z zakresu metrologii oraz zasad 
pobierania prób.  

Treści modułu kształcenia 

Wykład obejmuje podstawy teoretyczne i zastosowanie 
metod spektroskopowych i optycznych (spektrofotometria 
UV-Vis i IR, AAS, AES, fluorymetria, refraktometria i 
polarymetria), metod elektrochemicznych (potencjometria i 
miareczkowanie potencjometryczne), analizy 
organoleptycznej oraz technik chromatograficznych (HPLC 
i GC) w ocenie produktów. 
Ćwiczenia obejmują analizę ilościową i jakościową 
podstawowych składników chemicznych produktów 
roślinnych i zwierzęcych oraz ich jakości sensorycznej z 
zastosowaniem wybranych metod; zasady postępowania z 
próbkami różnego rodzaju oraz analizę i interpretację 
otrzymanych wyników. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Babicz-Zielińska E., Rybowska A., Obniska W. 2008. 
Sensoryczna ocena jakości żywności. Wyd. Akademii 
Morskiej w Gdyni. 
2. Szczepaniak W. (red.). 1999. Metody instrumentalne w 
analizie chemicznej. PWN, Warszawa.  
3. Szyszko E. 1982. Instrumentalne metody analityczne. 
PZWL, Warszawa. 
4. Wierciński J. 2004. Przewodnik do ćwiczeń z 
instrumentalnej analizy chemicznych składników żywności. 
Wyd. AR, Lublin. 
5. Witkiewicz Z. 2005. Podstawy chromatografii. WNT, 
Warszawa. 

Planowane Wykłady, wykonywanie doświadczeń, prezentacja i 



formy/działania/metody 
dydaktyczne 

interpretacja wyników doświadczeń, dyskusja 

 



Moduł Diagnostyka molekularna 
M_uu_uu M_TO_40 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Diagnostyka molekularna 
Molecular diagnostics 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 6 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 1,44/niekontaktowe 2,56 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Justyna Leśniowska-Nowak 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 

Cel modułu 

Celem realizowanego przedmiotu jest zapoznanie studentów 
z możliwościami wykorzystania metod diagnostyki 
molekularnej jak: hybrydyzacja, PCR, metody 
immunochemiczne do oceny właściwości oraz jakości 
surowców roślinnych, zwierzęcych i produktów 
żywnościowych. Nabycie praktycznych umiejętności 
pobierania i konserwacji materiałów przeznaczonych do 
badań molekularnych oraz wykonania reakcji PCR i 
interpretacji wyników analiz molekularnych.  

Treści modułu kształcenia 

Diagnostyka molekularna jest najmłodszą dziedziną 
diagnostyki laboratoryjnej. Metody te są bardzo czułe i 
szybkie. Umożliwiają identyfikację zmian w materiałach 
badawczych, którymi są DNA, RNA i białka. Diagnostyka 
molekularna znajduje szerokie zastosowanie m.in.: 
onkologii, w wykrywaniu chorób zakaźnych, wykrywaniu 
różnych patogenów, oceny tożsamości odmian, oceny 
zróżnicowania genetycznego, wykrywania produktów 
genetycznie modyfikowanych, wykrywania i identyfikacji 
skażeń. Wykładany przedmiot obejmuje następujące 
zagadnienia: metody pobierania prób do analiz 
molekularnych, techniki badawcze diagnostyki 
molekularnej, możliwości wykorzystania diagnostyki 
molekularnej do identyfikacji patogenów w roślinach oraz 
oceny jakości surowców roślinnych za pomocą analiz DNA, 
identyfikację GMO w produktach żywnościowych oraz 
ocenę polimorfizmu i ocenę czystości odmianowej. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Brown T.A. 2004. Genomy. Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa.  
2. Malepszy S. (red) 2009. Biotechnologia roślin. Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa.  
3. Sambrook J., Fritsch E.F., Maniatis T. 1989. Molecular 
cloning, a laboratory manual. Cold Spring Harbor 



Laboratory Press  
4. Singelton P. 2000. Bakterie w biologii, biotechnologii i 
medycynie. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 
5. Turner P. C., McLennan A.G., Bates A. D., White 
M.R.H. 2000. Biologia molekularna. Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady, projektowanie i wykonywanie doświadczeń, 
prezentacja i interpretacja wyników doświadczeń, dyskusja, 
wykonanie i prezentacja projektu 

 



Moduł Towaroznawstwo artykułów przemysłowych  
M_uu_uu M_TO_41 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Towaroznawstwo artykułów przemysłowych 
Of industrial commodities 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV  
Semestr dla kierunku 7 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 1,36/niekontaktowe 2,64 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Izabella Jackowska 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Chemii 

Cel modułu 

Zadaniem przedmiotu jest umożliwienie studentom 
samodzielnej pracy doświadczalnej i opanowanie technik 
badawczych oceny jakości surowców, materiałów i 
wyrobów przemysłowych z poszczególnych branż 
towarowych. 

Treści modułu kształcenia 

Wykład obejmuje: charakterystykę poszczególnych grup 
surowców i produktów przemysłowych z uwzględnieniem 
ich własności fizykochemicznych, użytkowych oraz 
technologie pozyskiwania i przetwarzania surowców. 
Wyroby ceramiczne - klasyfikacja materiałów 
ceramicznych i zastosowanie głównych grup materiałów 
ceramicznych. Wyroby szklane. Chemia gospodarcza. 
Środki powierzchniowo czynne. Mydła, środki myjące, 
dezynfekujące i czyszczące. Wyroby papiernicze. 
Tworzywa sztuczne. Towary włókiennicze. Wyroby 
metalowe. 
Ćwiczenia laboratoryjne umożliwiają studentom 
samodzielną pracę doświadczalną i opanowanie technik 
badawczych oceny jakości surowców, materiałów i 
wyrobów przemysłowych z poszczególnych branż 
towarowych. Obowiązkowe jest opracowanie sprawozdań z 
ćwiczeń laboratoryjnych oraz opracowanie i przedstawienie 
referatu. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Broniewski T., Kapko J., Płaczek W., Thomalla J. 2000. 
Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych. 
WNT, Warszawa.  
2. Budzyński B. 1987. Towaroznawstwo wybranych 
artykułów nieżywnościowych. Wyd. Uczelniane WSM, 
Gdynia.  
3. Korzeniowski A. 2006. Towaroznawstwo artykułów 
przemysłowych. Cz. I, II i III. Akademia Ekonomiczna w 
Poznaniu, Poznań.  



4. Nalepa W. (red.) 1986. Artykuły przemysłowe. PWE, 
Warszawa.  
5. Ogonowski J. Tomaszkiewicz-Potępa A. 1999. Związki 
powierzchniowo-czynne. Politechnika Krakowska, Kraków. 
6. Pfeifer S., Salerno-Kochan R. 2002. Towaroznawstwo 
włókiennicze. Akademia Ekonomiczna, Kraków. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: praca indywidualna i grupowa. Metody 
dydaktyczne: podające (wykłady), problemowe (dyskusja, 
burza mózgów), praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne, 
interpretacja wyników doświadczeń, opracowanie 
sprawozdań, wykonanie i prezentacja referatu). 

 



Moduł Zarządzanie jakością  
M_uu_uu M_TO_42 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Zarządzanie jakością 
Quality management 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 7 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 5 w tym kontaktowe 1,80/niekontaktowe 3,20 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Eugenia Czernyszewicz 

Jednostka oferująca przedmiot Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa 

Cel modułu 

Zapoznanie z pojęciem i znaczeniem jakości oraz 
wybranymi koncepcjami, metodami i narzędziami 
zarządzania jakością; nabycie wiedzy i wykształcenie 
umiejętności w zakresie procesowego i systemowego 
podejścia do zarządzania jakością oraz stosowania norm 
ISO w jednostkach gospodarczych (organizacjach). 

Treści modułu kształcenia 

Treści modułu kształcenia obejmują następujące 
zagadnienia: pojęcie i podstawowa terminologia dotycząca 
jakości; wartościowanie i ocena jakości wyrobów; 
znaczenie jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 
wybrane koncepcje, metody i narzędzia zarządzania 
jakością; procesowe i systemowe podejście do zarządzania 
jakością produktów i przedsiębiorstwem; wybrane 
zagadnienia normalizacji i certyfikacji, wymagania, 
wdrażanie, utrzymanie i dokumentowanie systemu 
zarządzania jakością według norm ISO serii 9000; ocena 
systemu zarządzania jakością; audyt, akredytacja i 
certyfikacja SZJ; ekonomiczne zagadnienia zarządzania 
jakością, w tym rachunek kosztów jakości; motywy i 
bariery wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania 
jakością w organizacji. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Czernyszewicz E., 2013. System zarządzania jakością w 
organizacji. Funkcjonowania – Doskonalenie – 
Dokumentowanie. Wyd. UP w Lublinie, Lublin. 
2. Hamrol A. 2005. Zarządzanie jakością z przykładami. 
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 
3. Hamrol A., Mantura W. 2004. Zarządzanie jakością 
Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 
4. Lock D. 2002. Podręcznik zarządzania jakością. PWN, 
Warszawa. 
5. Sikora T. (red), 2011. Funkcjonowanie i doskonalenie 
systemów zarządzania jakością. Wyd. Uniwersytetu 



Ekonomicznego w Krakowie, Kraków. 
6. Sikora T. (red.), 2010. Wybrane koncepcje i systemy 
zarządzania jakością. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Krakowie, Kraków. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: praca indywidualna i grupowa 
Metody dydaktyczne: podająca (wykład konwencjonalny z 
wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, pogadanka), 
problemowa (dyskusja, burza mózgów), praktyczna 
(projektowanie i wykonywanie projektów, prezentacja 
projektów). 

 



Moduł Prawo gospodarcze i żywnościowe  
M_uu_uu M_TO_43 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Prawo gospodarcze i żywnościowe  
Economic and food law 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 6 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 1,44/niekontaktowe 2,56 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Konrad Buczma 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania 
Środowiska 

Cel modułu 

Celem jest zapoznanie studentów z prawnymi podstawami 
obrotu gospodarczego w Polsce oraz instrumentami 
regulującymi rynek żywnościowy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście członkowstwa w 
Unii Europejskiej.  

Treści modułu kształcenia 

Wykłady obejmują następujące treści: źródła prawa w 
Polsce, wolność gospodarczą i jej ograniczenia w świetle 
obowiązującego prawa; reglamentacja działalności 
gospodarczej; przedsiębiorca w świetle prawa polskiego; 
podmiotowość gospodarcza; nazwa i oznaczenia 
przedsiębiorcy, Krajowy Rejestr Sądowy, status Prawny 
Narodowego Banku Polskiego, zadania i funkcje Rady 
Polityki Pieniężnej, podstawowe pojęcia prawa 
żywnościowego, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności; odpowiedzialność w publicznym prawie 
gospodarczym i żywnościowym. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Jurcewicz A. (red.) 2010. Prawo i polityka rolna Unii 
Europejskiej. Instytut Wydawniczy Euro Prawo, Warszawa. 
2. Oleszko A. (red.) 2009. Prawo rolne. Wyd. Wolters 
Kluwer, Warszawa. 
3. Zdyb M. 2002. Publiczne prawo gospodarcze. Wyd. 
Zakamycze, Kraków. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: praca indywidualne i grupowa 
Metody dydaktyczne: podająca (wykłady), problemowa 
(dyskusja, burza mózgów), praktyczna (rozwiązywanie 
kazusów). 

 



Moduł Zafałszowania produktów  
M_uu_uu M_TO_44 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Zafałszowania produktów  
Product adulterations 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 6 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 1,36/niekontaktowe 2,64 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Anna Stój 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i 
Towaroznawstwa Żywności 

Cel modułu 

Celem modułu jest zapoznanie studentów z rodzajami 
zafałszowań produktów spożywczych, metodami ich 
wykrywania oraz z kontrolą zafałszowań żywności. Ponadto 
zamierzeniem modułu jest nabycie umiejętności analizy 
produktów w aspekcie zafałszowań oraz interpretacji 
wyników badań. 

Treści modułu kształcenia 

Wykłady obejmują omówienie: przyczyn i skutków 
zafałszowań żywności, aspektu etycznego i ekonomicznego 
zafałszowań, rodzajów zafałszowań wybranych produktów 
spożywczych: soków, napojów alkoholowych, miodów, 
olejów, mleka i mięsa oraz zastosowania metod 
chromatograficznych, spektralnych i biologii molekularnej 
do wykrywania zafałszowań tych produktów. Ponadto 
przedstawiają kontrolę zafałszowań soków i nektarów przez 
organizacje producentów oraz zafałszowań żywności przez 
IJHARS. Ćwiczenia obejmują: wykrywanie zafałszowań 
miodów, olejów roślinnych, mleka, oznaczanie zawartości 
kwasu cytrynowego metodą enzymatyczną w sokach, 
analizę antocyjanów metodą HPLC w sokach, związków 
lotnych metodą GC w napojach alkoholowych, 
spektrofotometrię i elektroforezę kwasów nukleinowych, 
zastosowania metody PCR i metody 
immunoenzymatycznej.  

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Kocjan R. (red.) 2002. Chemia analityczna. Cz. 2: 
Analiza instrumentalna. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa.  
2. Lees M. 2003. Food authenticity and traceability. Boca 
Raton [etc.]  CRC Press. Cambridge. Woodhead Publishing. 
3. Słomski R. (red.) 2008. Analiza DNA – teoria i praktyka. 
Wyd. UP, Poznań.  
4. Nieopublikowane materiały do ćwiczeń  autorstwa: dr 
inż. Anny Stój, dr inż. Tomasza Czerneckiego, mgr inż. 



Anny Wlazły.  
Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: praca indywidualna i grupowa. Metody 
dydaktyczne: podająca (wykłady), ćwiczebna (ćwiczenia 
laboratoryjne i audytoryjne). 

 



Moduł Przechowalnictwo  
M_uu_uu M_TO_45 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Przechowalnictwo 
Storage 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 6 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 1,36/niekontaktowe 2,64 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Danuta Kulpa 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i 
Towaroznawstwa Żywności 

Cel modułu 

Celem modułu jest zapoznanie studentów z budową różnych 
typów przechowalni, z warunkami panującymi w nich, z 
urządzeniami stosowanymi do obsługi magazynów oraz z 
czynnikami obniżającymi jakość przechowywanych 
surowców i produktów roślinnych. 

Treści modułu kształcenia 

Wykłady obejmują: metody i parametry przechowywania 
warzyw i owoców, ze szczególnym uwzględnieniem jabłek i 
buraków cukrowych, oraz nasion, głównie rzepaku i 
kukurydzy; rodzaje komór z modyfikowaną atmosferą; 
zasady gazoszczelności w komorach z kontrolowaną 
atmosferą, LO i ULO; działanie urządzeń do usuwania 
nadmiaru O2, CO2 i etylenu oraz działanie worków 
kompensacyjnych. 
Ćwiczenia laboratoryjne obejmują: przeprowadzanie oceny 
organoleptycznej i fizykochemicznej ziarna zbóż; ocenę 
żywotności i wigoru metodą TTC oraz badania długości 
kiełków i zdolności kiełkowania. Ćwiczenia audytoryjne 
obejmują: pojęcie żywotności i wigoru nasion oraz metody 
badań wigoru; cechy fizjologiczne, metody i parametry 
przechowywania ziemniaków.  

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Adamicki F., Czerko Z., 2002. Przechowalnictwo 
warzyw i ziemniaka. PWRiL, Warszawa, 324 ss. 
2. Grzesiuk S., Górecki R. (red.), 1994. Fizjologia plonów – 
wprowadzenie do przechowalnictwa. Wydawnictwo AR-T 
w Olsztynie, Olsztyn, 374 ss. 
3. Hampton J.G., TeKrony D.M., 1995. Handbook of 
Vigour Test Methods. 3-rd Edition. ISTA, Zurich. 
4. Lange E., Ostrowski W., 1992. Przechowalnictwo 
owoców. PWRiL, Warszawa, 301 ss. 
5. PN-R-65950:1994. Materiał siewny - Metody badania 
nasion. Wyd. PKN. 



Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: praca grupowa. Metody dydaktyczne: 
podające (wykłady, ćwiczenia audytoryjne), praktyczne 
(ćwiczenia laboratoryjne), ćwiczebne. 

 



Moduł Seminarium inżynierskie  
M_uu_uu M_TO_46 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Seminarium inżynierskie 
Engineering seminar 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 7 i 8 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 5 w tym kontaktowe 1,52/niekontaktowe 3,48 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Zgodnie z decyzją Rady Wydziału 

Jednostka oferująca przedmiot Zgodnie z decyzją Rady Wydziału 

Cel modułu 

Przygotowanie studentów do samodzielnej analizy fachowej 
literatury pod kątem wybranych zagadnień z zakresu 
towaroznawstwa. Opanowanie przez studentów 
umiejętności wygłaszania referatów tematycznych oraz 
merytorycznej dyskusji na temat poruszanej problematyki 
związanej z szeroko pojętym towaroznawstwem. Określenie 
warunków przygotowania pracy inżynierskiej.  

Treści modułu kształcenia 

Omawiany przedmiot przygotowuje studentów do 
samodzielnego zebrania fachowej literatury pod kątem 
wybranych zagadnień z zakresu towaroznawstwa oraz 
określa warunki przygotowania pracy inżynierskiej. 
Przedstawiony przedmiot kształci i utrwala opanowanie 
umiejętności przygotowania i wygłaszania referatów 
tematycznych oraz sposobów merytorycznej dyskusji w 
zakresie poruszanej problematyki badawczej i jej znaczenia 
dla Polski, Europy i świata.  

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Majchrzak J. 1999. Metodyka pisania prac magisterskich 
i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz 
innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich 
do obrony lub publikacji. Wyd. Poznań: AE. 
2. Żółtowski B. 1997. Seminarium dyplomowe : zasady 
pisania prac dyplomowych. – Bydgoszcz. Wyd. Uczelniane 
AT-R.  
3. Publikacje w czasopismach naukowych i popularno-
naukowych. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Prezentacje, interpretacja wyników, dyskusje, przykłady 
fachowej literatury polskiej i zagranicznej. 

 



Moduł Towaroznawstwo produktów zielarskich  
M_uu_uu M_TO_47 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Towaroznawstwo produktów zielarskich  
Commodity of medicinal  products 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 7 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 3 w tym kontaktowe 1,52/niekontaktowe 1,48 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Barbara Kołodziej 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych 

Cel modułu 

Celem jest zapoznanie studentów z towaroznawstwem 
roślin zielarskich, przemysłowych i specjalnych oraz 
opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu ich 
krajowego rynku. Studenci zapoznani będą z informacjami 
dotyczącymi zarysu procesu technologicznego, właściwości, 
zastosowania, asortymentu handlowego, wymagań norm, 
metod badań i oceny towaroznawczej roślin zielarskich 
(krajowych i importowanych), używek roślinnych, roślin 
oleistych (krajowych i egzotycznych), włóknistych 
(krajowych oraz egzotycznych) oraz specjalnych (tytoń, 
chmiel, wiklina), jak też produktów z nich otrzymywanych. 
Studenci zapoznani zostaną również z czynnikami 
modelującymi jakość surowca oraz nabędą praktycznych 
umiejętności pobierania prób oraz przeprowadzania 
podstawowych badań chemicznych i fizycznych substancji 
czynnych  oraz oceny sensorycznej produktów.  

Treści modułu kształcenia 

Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące oceny jakościowej 
ważniejszych surowców zielarskich oraz przemysłowych (w 
tym: używek roślinnych, roślin specjalnych, włóknistych i 
oleistych) jak też podstawowych zasad technologii ich 
przerobu. W ramach zajęć poruszana będzie także 
problematyka organizacji rynku, asortymentu produktów, 
wymagań jakie produkty powinny spełniać oraz 
zastosowania właściwych metod badania ich jakości. 
Studenci zapoznani zostaną również z czynnikami 
modelującymi jakość surowca (naturalne, agrotechniczne), 
Wykładany przedmiot obejmuje również następujące 
zagadnienia: substancje czynne w surowcach zielarskich (w 
tym aromaty i barwniki) i metody oceny ich zawartości,  
standaryzacja, normalizacja i kontaminacja surowców 
zielarskich, żywność specjalnego przeznaczenia 
(funkcjonalna) i wygodna.. 



Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Berbeć S., Wolski T. (red.) 1994. Rośliny przemysłowe 
specjalne i zielarskie. Wyd. AR, Lublin. 
2. Flaczek E, Korczak J. 2004. Towaroznawstwo 
wybranych produktów spożywczych. Wyd. AR Poznań. 
3. Karwowska K., Przybył J. 2005. Suszarnictwo i 
przetwórstwo ziół. Wyd. SGGW, Warszawa. 
4. Walewski W. 1979. Towaroznawstwo zielarskie. Wyd. 
IV, PZWL Warszawa. 
5. Wojdyła T. 2006. Rośliny przemysłowe wykorzystywane 
w przemyśle spożywczym oraz metody analiz stosowanych 
w ich przetwórstwie. Wyd. ATR, Bydgoszcz. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, 
prezentacja i interpretacja wyników prowadzonych analiz, 
dyskusja. 

 



Moduł Surowce skrobiowe i cukrowe 
M_uu_uu M_TO_48 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK  

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Surowce skrobiowe i cukrowe 
Raw materials starch and sugar 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 8 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,36/niekontaktowe 0,64 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Leszek Rachoń 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i 
Towaroznawstwa 

Cel modułu 
Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu 
surowców skrobiowych i cukrowych i ich usytuowania na 
rynku krajowym i zagranicznym. 

Treści modułu kształcenia 

Obejmuje podstawową wiedzę w zakresie znajomości roślin 
służących do pozyskiwania surowców skrobiowych i 
cukrowych, metod oceny tychże surowców, stanu produkcji 
i przetwórstwa surowców zbożowych w Polsce i na świecie, 
produkcji i rynku ziemniaka i buraka w Polsce w 
porównaniu z rynkiem światowym, innych roślinnych 
surowców skrobiowych (batat, maniok, ignam) i 
sacharydowych, wyróżników jakościowych ziarna zbóż, 
produktów przemiału zbóż, normalizacji i standaryzacji, 
oceny jakości handlowej surowców i produktów, 
wyróżników surowca dla przemysłu cukrowniczego i 
skrobiowego.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Ciećko Z. (red.), 2003. Ocena jakości i przechowalnictwo 
produktów rolnych. Wyd. UWM w Olsztynie.  
2. Sawicka B., (red.) 2000. Agrotechnika i jakość cech 
roślin uprawnych. Wybrane zagadnienia. Wyd. AR Lublin. 
3. Świetlikowska K. (red.), 2003. Surowce spożywcze 
pochodzenia roślinnego. Wyd. SGGW, Warszawa.  
4. Polskie Normy dotyczące surowców skrobiowych i 
cukrowych  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia audytoryjne, przygotowanie prezentacji, 
dyskusja. 

TO_K08 ++ 
 



Moduł Kształtowanie jakości surowców roślinnych 
M_uu_uu M_TO_49 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK  

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Kształtowanie jakości surowców roślinnych 
Formation the quality of plant materials 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 8 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,36/niekontaktowe 0,64 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Leszek Rachoń 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i 
Towaroznawstwa 

Cel modułu 
Opanowanie wiadomości z zakresu klasyfikacji i oceny 
jakości surowców roślinnych oraz czynników kształtujących 
ich jakość. 

Treści modułu kształcenia 

Obejmuje podstawową wiedzę z zakresu produkcji roślinnej 
koncentrując się na surowcach roślinnych i czynnikach 
kształtujących ich jakość. Omawiane są zagadnienia 
dotyczące biologicznych właściwości surowców i 
fizycznych właściwości roślin, zmienności genetycznych, 
środowiskowych i rozwojowych surowców, a także 
modyfikacji genetycznych  i systemów bezpieczeństwa 
spożywanych surowców. Kolejne zagadnienia dotyczą 
metodyki i kryteriów oceny jakości surowców oraz 
klasyfikacji czynników kształtujących ich jakość 
(genetyczne, siedliskowe, agrotechniczne), a także 
substancji szkodliwych występujących w surowcach.   

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Byszewski W., Ostrowska D., Pala J., 1978. Produkcja a 
jakość surowców roślinnych. Wyd. PWN, Warszawa.  
2. Ciećko Z. (red.), 2003. Ocena jakości i przechowalnictwo 
produktów rolnych. Wyd. UWM w Olsztynie. 
3. Sawicka B., (red.) 2000. Agrotechnika i jakość cech 
roślin uprawnych. Wybrane zagadnienia. Wyd. AR Lublin.  
4. Wybrane Polskie Normy. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia audytoryjne, przygotowanie prezentacji, 
dyskusja. 

 



Moduł Zarządzanie zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa  
M_uu_uu M_TO_47 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa 
Sustainable development management of enterprises 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 7 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 3 w tym kontaktowe 0,80/niekontaktowe 1,20 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Jan Zuba 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 

Zdobycie przez studentów profesjonalnej wiedzy oraz 
umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania 
zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa. 
Zrównoważony rozwój jest procesem długookresowym, w 
którym następuje dążenie do równoważenia trzech 
systemów gospodarki środowiska  i społeczeństwa. 

Treści modułu kształcenia 

Obejmuje wiedzę z zakresu globalnych przesłanek rozwoju 
zrównoważonego oraz zasad i uwarunkowań rozwoju 
zrównoważonego, celów ekonomicznych, ekologicznych i 
społecznych oraz prognozowania, programowania i 
planowania rozwoju oraz roli przedsiębiorstwa w realizacji 
zrównoważonego rozwoju, przedsięwzięć rozwojowych w 
procesie zrównoważonego rozwoju, zarządzania w realizacji 
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.  

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Adamczyk J. 2001. Koncepcja zrównoważonego rozwoju 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wyd. Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie, Kraków. 
2. Adamczyk J. Nitkiewicz T. 2007. Programowanie 
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. PWE, 
Warszawa.  
3. Borys T. 1999. Wskaźniki ekorozwoju. Wyd. Ekonomia i 
Środowisko, Białystok. 
4. Jeżowski P. 2007. Ekonomiczne problemy ochrony 
środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku. 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład, dyskusja, wykonanie projektu. 

 



Moduł Międzynarodowe stosunki gospodarcze  
M_uu_uu M_TO_48 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 
International Economics 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 8 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,04/niekontaktowe 0,96 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Bogumiła Mucha-Leszko 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 

Przekazanie wiedzy na temat: zjawisk, procesów i 
prawidłowości charakteryzujących rozwój powiązań 
gospodarczych w wymiarze międzynarodowym i 
globalnym, zasad funkcjonowania gospodarki światowej i 
powstawania systemu gospodarki globalnej, warunków i 
zasad transnarodowego przepływu towarów, usług, kapitału, 
technologii i siły roboczej, międzynarodowej polityki 
ekonomicznej, równowagi zewnętrznej krajów i skutków 
rosnącej globalnej współzależności gospodarczej. 

Treści modułu kształcenia 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze jako dziedzina 
ekonomii. Metody i instrumenty analizy ekonomicznej w 
skali międzynarodowej i globalnej. Gospodarka światowa – 
czynniki i etapy rozwoju. Handel zagraniczny i 
międzynarodowy. Rola wymiany handlowej w gospodarce 
krajowej i światowej. Czynniki przewagi konkurencyjnej w 
handlu. Bilans płatniczy – zagadnienie równowagi 
zewnętrznej krajów i równowagi w gospodarce światowej. 
Międzynarodowy przepływ czynników produkcji. 
Międzynarodowe stosunki finansowo-walutowe, 
międzynarodowy system walutowy i rynek finansowy. 
Skutki dominacji rynku finansowego nad sferą realną. 
Globalizacja i problem zarządzania (polityki) globalnej. 
Rola korporacji międzynarodowych w gospodarce globalnej 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Rymarczyk J. (red.) 2006. Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze. PWE, Warszawa.  
2. Zielińska-Głębocka A. 2012. Współczesna gospodarka 
światowa. Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.  
3. Bożyk  P., Misala J., Puławski M. 2002. 
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. PWE, Warszawa. 
4. Mucha-Leszko B. (red.) 2005. Współczesna gospodarka 
światowa. Wyd. UMCS, Lublin.  

Planowane Wykład tradycyjny i interaktywny z  wykorzystaniem 



formy/działania/metody 
dydaktyczne 

prezentacji multimedialnych, uzupełniany zalecaną   
literaturą do studiowania samodzielnego i dyskusją 
dydaktyczną, praca pisemna polegająca na rozwiązaniu 
zadanego problemu. 

 



Moduł Przebieg transakcji eksportowej i importowej  
M_uu_uu M_TO_49 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Przebieg transakcji eksportowej i importowej  
Realization of export and import transaction 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 7 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 1 w tym kontaktowe 0,56/niekontaktowe 0,44 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Anna Matras-Bolibok 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 

Celem modułu jest przekazanie studentom wiedzy o 
sposobach zawierania i realizacji transakcji w handlu 
zagranicznym. Przedmiot uwzględnia międzynarodowe 
formuły handlowe oraz sposoby zapłaty za importowany 
towar. Określenie roli negocjacji i arbitrażu w handlu 
zagranicznym. Ważne jest także zwrócenie uwagi na 
zmiany w handlu zagranicznym spowodowane wstąpieniem 
Polski do Unii Europejskiej oraz postępującymi procesami 
globalizacji. Szczególne znaczenie ma też zrozumienie 
zmian kursów walutowych dla opłacalności transakcji 
eksportowej i importowej. 

Treści modułu kształcenia 

Zajmuje się ilustracją technicznych metod zawierania 
transakcji w handlu zagranicznym oraz dostarcza 
praktycznej wiedzy o elementach kontraktu, a także o 
metodach realizacji kontraktu i rozstrzygania kwestii 
spornych. Wskazuje także na rolę negocjacji w handlu 
zagranicznym. Szczególne znaczenie ma też zrozumienie 
zmian kursów walutowych dla opłacalności transakcji 
eksportowej i importowej. Ponadto przedmiot określa 
teoretyczne i praktyczne znaczenie procesów regionalizacji i 
globalizacji dla rozwoju wymiany międzynarodowej. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Rymarczyk J. (red.) 2005. Handel zagraniczny. 
Organizacja i technika. PWE, Warszawa.  
2. Stępień B. 2004. Transakcje handlu zagranicznego. PWE, 
Warszawa. 
3. Marciniak-Neider D. 2004. Rozliczenia w handlu 
zagranicznym. PWE, Warszawa. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład, dyskusja, praca w grupach, zadania. 

 



Moduł Zagrożenia mikrobiologiczne w obrocie towarowym  
M_uu_uu M_TO_50 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Zagrożenia mikrobiologiczne w obrocie towarowym 
Microbiological threats in goods trade 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  III 
Semestr dla kierunku 7 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 1 w tym kontaktowe 0,56/niekontaktowe 0,44 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Teresa Korniłłowicz-Kowalska 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Mikrobiologii Środowiskowej 

Cel modułu 

Przedstawienie wiedzy z zakresu zanieczyszczeń 
mikrobiologicznych produktów, ze szczególnym 
uwzględnieniem produktów spożywczych, związanych z 
tym zagrożeń dla ich jakości oraz zdrowia konsumentów, 
wskaźników oceny, metod identyfikacji zagrożeń 
mikrobiologicznych oraz sposobów przeciwdziałania. 

Treści modułu kształcenia 

Przedmiot omawia zagadnienia dotyczące jakości oraz 
bezpieczeństwa mikrobiologicznego towarów, źródła 
zakażeń i możliwości zapobiegania biodegradacji, 
biodeterioracji oraz chorobotwórczemu działaniu 
drobnoustrojów co obejmuje: omówienie „tradycyjnych” i 
„nowych” patogenów powodujących zatrucia pokarmowe; 
charakterystykę pleśni toksynogennych i mykotoksyn    
powodujących skażenie surowców żywnościowych; 
omówienie drobnoustrojów obniżających trwałość i 
powodujących rozkład surowców żywnościowych; 
omówienie procesów mikrobiologicznego niszczenia 
surowców i materiałów przemysłowych; przedstawienie 
metod oceny jakości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego 
produktów spożywczych i dopuszczalnych w tym zakresie 
poziomów oraz sposobów zapobiegania i eliminacji skażeń 
mikrobiologicznych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Grajewski J (red.), 2006. Mikotoksyny i grzyby 
pleśniowe. Wyd. Uniw, Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.  
2. Kluczek J.P., Kojder A. 2000. Mikotoksyny w zarysie. 
Wyd. Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz. 
3. Kołożyn-Krajewska D. 2003. Higiena produkcji 
żywności. Wyd. SGGW, Warszawa.  
4. Molenda J. 2003. Zarys mikrobiologii żywności. 
Wrocław.  
5. Molenda J. 2010. Mikrobiologia żywności pochodzenia 
zwierzęcego. Wyd. UWP, Wrocław. 



6. Szostak-KotJ. 2010. Mikrobiologia produktów. Wyd. 
Uniw. Ekonomicznego. Kraków.  
7. Żakowska Z., Stobińska H. Mikrobiologia i higiena w 
przemyśle spożywczym. Politechnika Łódzka, Łódź.. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: praca indywidualna i zbiorowa. 
Metody dydaktyczne: podająca (wykłady), problemowa 
(dyskusja, burza mózgów). 

 



Moduł Zarządzanie projektami  
M_uu_uu M_TO_51 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Zarządzanie projektami 
Project Management 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 7 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 1 w tym kontaktowe 0,48/niekontaktowe 0,52 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Adam Włodarczyk 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 

Głównym celem nauczania jest zapoznanie z planowaniem i 
zarządzaniem projektami, metodami i narzędziami 
planistycznymi oraz możliwościami ich zastosowania w 
projektowaniu rozwoju organizacji. 

Treści modułu kształcenia 

Wykłady: pojęcie, istota i elementy zarządzania cyklem 
projektu, narzędzia planowania i analizy, założenia i 
sposoby wykorzystania Matrycy Logicznej w zarządzaniu 
projektami, procedury i metody projektowania 
harmonogramów działań i wykorzystania zasobów, zadania 
i narzędzia systemu monitorowania projektu. Cele i metody 
ewaluacji projektu. Prezentacja i ewaluacja przygotowanych 
projektów. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Pawlak M. 2006. Zarządzanie projektami. PWN, 
Warszawa.  
2. Podręcznik 2004 – Zarządzanie Cyklem Projektu, 
Ministerstwo Gospodarki, Komisja Europejska, 
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.  
3. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. 2003. Zarządzanie 
projektami. PWE, Warszawa. 
4. Zarządzanie projektami małymi i dużymi, MT Biznes, 
Harvard Business, Warszawa 2006. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Metoda podająca: wykłady z zastosowaniem środków 
audiowizualnych. Metody praktyczne: wykonanie pracy 
zaliczeniowej w formie projektu. 

 



Moduł Towaroznawstwo surowców i produktów zbożowych 
M_uu_uu M_TO_50 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Towaroznawstwo surowców i produktów zbożowych  
Commodity science of cereal and cereal products 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 8 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 3 w tym kontaktowe 1,12/niekontaktowe 1,88 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Antoni Miś 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie 

Cel modułu 

Celem realizowanego przedmiotu jest zapoznanie studentów 
z możliwościami oceny wartości użytkowej surowców 
zbożowych i ich produktów. Nabycie przez studentów 
umiejętności praktycznego stosowania standardowych 
metod w ocenie towaroznawczej. Opanowanie 
podstawowych wiadomości z zakresu właściwości 
użytkowych ziarna zbóż i przetworów zbożowych, 
technologii przetwórstwa oraz wiedzy o czynnikach i 
procesach modyfikujących jakość.  

Treści modułu kształcenia 

W ramach modułu zostaną omówione następujące 
zagadnienia: Organoleptyczne i instrumentalne metody 
pomiaru jakości ziarna zbóż. Przemiał ziarna i wskaźniki 
stosowane do oceny efektywności tego procesu i jakości 
mąki. Właściwości reologiczne ciasta chlebowego i jakość 
glutenu. Próbny wypiek i ocena jakości pieczywa. Czynniki 
i procesy wpływające na wartość  technologiczną  i 
zdrowotną  surowców i produktów zbożowych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Gąsiorowski H. (red) 2004. Pszenica – chemia i 
technologia. PWRiL, Poznań. 
2. Grundas S., Gruszecka D., Kowalczyk K., 
Niewiadomski Z. 2011. Podatność ziarna pszenicy i 
pszenżyta na uszkodzenia bielma oznaczana metodą 
rentgenograficzną. Acta Agrophysica, 18(2). 
3. Jakubczyk T., Haber T. 1983. Analiza zbóż i przetworów 
zbożowych. Wyd. SGGW-AR, Warszawa. 
4. Miś A. 2005. Wpływ wybranych czynników na 
wodochłonność i właściwości reologiczne glutenu pszenicy 
zwyczajnej (Triticum aestivum L.). Acta Agrophysica, 
8(128).  
5. Wybrane Polskie Normy dotyczące surowców i 
produktów zbożowych. 

Planowane Metody dydaktyczne: podająca (wykłady, pokaz filmów 



formy/działania/metody 
dydaktyczne 

objaśniających procedurę metod oceny jakości); 
problemowa (dyskusja); praktyczna (wykonywanie 
oznaczeń jakościowych, interpretacja wyników oznaczeń, 
obsługa standardowej aparatury pomiarowej [przemiał 
ziarna, wymywanie glutenu, badanie farinograficzne i 
ekstensograficzne ciasta]). 

 



Moduł Mikrobiologia żywności 
M_uu_uu M_TO_51 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Mikrobiologia żywności 
Food microbiology 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 7 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 1,24/niekontaktowe 2,76 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Teresa Korniłłowicz-Kowalska 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Mikrobiologii  Środowiskowej 

Cel modułu 

Opanowanie wiedzy w zakresie: drobnoustrojów 
występujących w żywności, w tym powodujących psucie 
żywności, wywołujących zatrucia pokarmowe. Nabycie 
praktycznych umiejętności w zakresie wykrywania i 
oznaczanie drobnoustrojów wskaźnikowych, wybranych 
patogenów odżywnościowych, drobnoustrojów 
wywołujących psucie żywności.  

Treści modułu kształcenia 

Mikrobiologia żywności zajmuje się wykorzystaniem 
niektórych drobnoustrojów do otrzymywania i 
przechowywania pełnowartościowych produktów 
spożywczych oraz zwalczaniem i wykrywaniem w 
żywności, drobnoustrojów powodujących psucie, zatrucia 
pokarmowe oraz inne schorzenia odżywnościowe. 
Przedmiot omawia drobnoustroje i procesy 
mikrobiologiczne wykorzystywane w produkcji żywności i 
jej konserwowaniu; drobnoustroje powodujące psucie, 
zatrucia pokarmowe oraz inne choroby odżywnościowe; 
sposoby zapobiegania i zwalczania drobnoustrojów 
szkodliwych; analizy mikrobiologicznej żywności z 
uwzględnieniem metod i zasad pobierania prób żywności, 
procedur jakościowego i ilościowego oznaczania 
poszczególnych grup oraz rodzajów drobnoustrojów 
zaliczanych do wskaźników stanu sanitarnego, patogenów 
oraz sprawców psucia; wymogi mikrobiologiczne dla 
żywności oraz współczesne kryteria zapewniania jakości i 
bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Błażejczak S., Gientka I. 2010. Wybrane zagadnienia z 
mikrobiologii żywności. Wyd. SGGW, Warszawa. 
2. Kołożyn-Krajewska D. 2003. Higiena produkcji 
żywności. Wyd. SGGW, Warszawa.  
3. Łaniewska-Trokenheim Ł. 2009 (red). Mikrobiologia w 
towaroznawstwie żywności. Wyd. UMW w Olsztynie.  



4. Molenda J. 2003. Zarys mikrobiologii żywności. 
Wrocław  
5. Molenda J. 2010. Mikrobiologia żywności pochodzenia 
zwierzęcego. Wyd. UWP, Wrocław. 
6. Szewczyk E.M. 2005. Diagnostyka bakteriologiczna. 
Wyd. PWN.  
7. Trojanowska K., Giebeel H., Gołębiowska B. 2009. 
Mikrobiologia żywności, Wyd. AR, Poznań.  
8. Wojtatowicz M. 2009 (red.). Mikrobiologia żywności. 
Teoria i ćwiczenia. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu. 
9. Żakowska Z., Stobińska H. 2000. Mikrobiologia i higiena 
w przemyśle spożywczym. Politechnika Łódzka.  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, 
dyskusja  

 



Moduł Kwarantanna  
M_uu_uu M_TO_52 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK i OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Kwarantanna  
Quarantine 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 7 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 1,48/niekontaktowe 2,52 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Jan Masłowski 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 

Cel modułu 

Celem realizowanego przedmiotu jest zapoznanie studentów 
z funkcjonowaniem kwarantanny roślin i zwierząt, 
zadaniami PIORiN, Inspekcji Weterynaryjnej oraz 
regulacjami prawnymi w tym zakresie. Poznanie 
potencjalnych zagrożeń oraz urzędowej ochrony terytorium 
RP przed organizmami kwarantannowymi.  

Treści modułu kształcenia 

Kwarantanna jest systemem organizacyjno-kontrolnym 
ochrony roślin i zwierząt przed organizmami szkodliwymi 
oraz chorobami zakaźnymi zwierząt. Jest jedną z metod 
profilaktycznych stosowanych w ochronie roślin i zwierząt. 
System ten ma ogromne znacznie gospodarcze, Dotyczy 
bezpieczeństwa żywnościowego Polski (kwarantanna 
wewnętrzna) oraz międzynarodowego (kwarantanna 
zewnętrzna). Wykładany przedmiot obejmuje następujące 
zadania: historię i organizację kwarantanny roślin i zwierząt 
w Polsce i innych krajach, kontrolę jakości zdrowotnej 
materiału biologicznego, regulacje prawne kwarantanny 
roślin i zwierząt, urzędowe zadania i działania instytucji 
państwowych w ramach nadzoru nad zdrowiem roślin i 
zwierząt, ocenę zagrożenia organizmami i chorobami 
kwarantannowymi w Polsce i innych krajach. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Boczek J. 2001. Nauka o szkodnikach roślin. uprawnych. 
Wyd. SGGW, Warszawa. 
2. Ciepielewska D., Nietupski M. 2003. Ochrona 
ekosystemów przed szkodnikami. Wyd. Uniw. W-M. 
Olsztyn 
3. Fiedorow Z., Gołębnik B., Weber Z. 2006. Ogólne 
wiadomości z fitopatologii. Wyd. AR Poznań 
4. Ustawa o ochronie roślin. 
5. Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt. 

Planowane Wykłady, projektowanie i wykonywanie ćwiczeń, 



formy/działania/metody 
dydaktyczne 

prezentacja i interpretacja zadań, dyskusja, wykonanie i 
prezentacja projektu. 

 



Moduł Organizmy genetycznie modyfikowane  
M_uu_uu M_TO_53 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Organizmy genetycznie modyfikowane 
Genetically modified organisms 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 8 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,04/niekontaktowe 0,96 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Daniela Gruszecka 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 

Cel modułu 

Celem realizowanego przedmiotu jest zapoznanie studentów 
z możliwościami uzyskiwania, patentowania i 
wykorzystania genetycznie modyfikowanych organizmów. 
Zrozumienie najważniejszych kwestii związanych z 
komercjalizacją organizmów modyfikowanych genetycznie.  

Treści modułu kształcenia 

W trakcie zajęć studenci zapoznani są z ogólnymi 
zagadnieniami dotyczącymi biotechnologii i inżynierii 
genetycznej (terminologia, znaczenie). Poznają 
metody/sposoby uzyskiwania genetycznie modyfikowanych 
organizmów (transformacja), transformowane cechy i 
gatunki,  liczne przykłady organizmów GM, ich ogólną 
charakterystykę i praktyczne wykorzystanie np. do 
bezpośredniego spożycia, jako pasze, wartość żywieniowa i 
technologiczna, w przemyśle i medycynie. Produkty 
uzyskane z GMO, ich wpływ na organizm a dieta 
prozdrowotna. Wprowadzenie GMO do środowiska i 
związane z tym zagrożenia. Współistnienie (koegzystencja) 
upraw odmian transgenicznych z uprawami 
konwencjonalnymi i ekologicznymi. GMO w Unii 
Europejskiej i w Polsce. Społeczne znaczenie i metody 
kontroli GMO. Normy prawne dotyczące 
uzyskiwania/rejestracji, uprawy i obrotu np. materiałem 
siewnym GMO. Pozwolenia, oznakowanie. Organizmy 
transgeniczne – korzyści i zagrożenia.  

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Malepszy S. (red.) 2007. Biotechnologia roślin. PWN 
Warszawa. 
2. McHughen A. 2004. Żywność modyfikowana 
genetycznie. WNT Warszawa.  
3. Szczyt-Niemirowicz K. (red.) 2012. GMO w świetle 
najnowszych badań. Wyd. SGGW Warszawa. 
4. Dostępne rządowe/urzędowe strony internetowe i 
informacje na temat prac naukowych, relacje prasowe, 



opinie różnych organizacji, osób i in. dotyczące GMO. 
Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych, 
dyskusje. 

 



Moduł Genetyczne kształtowanie jakości roślin  
M_uu_uu M_TO_54 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Genetyczne kształtowanie jakości roślin 
Genetic development of quality plants 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 8 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,04/niekontaktowe 0,96 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Daniela Gruszecka 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 

Cel modułu 

Celem realizowanego przedmiotu jest zapoznanie studentów 
z genetycznymi metodami i możliwościami poprawy jakości 
roślin, materiału siewnego lub uzyskanych produktów. 
Zrozumienie najważniejszych kwestii związanych z 
celowością takiego działania.  

Treści modułu kształcenia 

W trakcie zajęć studenci zapoznani są z ogólnymi 
zagadnieniami dotyczącymi sposobów poprawy jakości 
roślin. W tym celu poznają bariery krzyżowalności, 
wytwarzaniem (technika, rodzaje i efekty krzyżowania, 
dobór komponentów rodzicielskich) i wykorzystaniem 
mieszańców oddalonych i odmian transgenicznych, 
kulturami in vitro, otrzymywaniem sztucznych nasion, 
substancjami antyżywieniowymi (zalety i wady). Poznają 
przykłady i charakterystykę roślin transgenicznych, 
podwyższających jakość produktów do bezpośredniego 
spożycia lub jako pasze, ich wpływ na organizm a dieta 
prozdrowotna. Uzyskują wiedzę na temat uszlachetniania 
materiału siewnego. Poznają nowoczesne metody 
poprawienia wartości biologicznej nasion (MVS), ich 
pobudzania, ot oczkowania, taśmowania i in.  

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Malepszy S. (red.) 2007. Biotechnologia roślin. PWN 
Warszawa. 
2. McHughen A. 2004. Żywność modyfikowana 
genetycznie. WNT Warszawa.  
3. Dostępne rządowe/urzędowe strony internetowe i 
informacje na temat prac naukowych, relacje prasowe, 
opinie różnych organizacji, osób i in. dotyczące jakości 
roślin, odmian. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych, 
dyskusje. 

 



Moduł Obrót towarowy w ujęciu celnym podatkowym i statystycznym  
M_uu_uu M_TO_53 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Obrót towarowy w ujęciu celnym podatkowym i 
statystycznym 
Goods turnover in customs tax and statistics aim 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 8 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 5 w tym kontaktowe 2,28/niekontaktowe 2,72 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Marian Gad 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 

Celem modułu jest takie ukształtowanie absolwentów, aby 
byli oni zdolni zarówno do podejmowania pracy w urzędach 
i instytucjach administracji publicznej związanych z 
międzynarodowym obrotem towarowym, jak i do 
funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim jako 
przedsiębiorcy-właściciele firm handlu zagranicznego, 
spedycyjnych, transportowych, agencji celnych, składów 
celnych itp. Podkreślić trzeba, że w chwili obecnej bez 
znajomości problematyki objętej programem przedmiotu nie 
jest nawet możliwe właściwe odczytanie intencji 
prawodawców zawartych w  wielu aktach prawnych, w tym 
także dotyczących regulacji rynków rolnych, produkcji i  
obrotu żywnością czy naliczania refundacji eksportowych, 
w których szereg spraw zostało uregulowanych w oparciu o 
rozwiązania funkcjonujące w regulacji prawnej obrotu 
towarowego z zagranicą. 

Treści modułu kształcenia 

Obejmuje nasypujące zagadnienia: zharmonizowany System 
Oznaczania i Kodowania Towarów HS a układ i struktura 
Nomenklatury Scalonej CN; towary rolno-spożywcze i 
towary przemysłowe w Nomenklaturze Scalonej CN; 
Nomenklaturowy system klasyfikacji towarów: Ogólne 
reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej CN oraz Uwagi 
do sekcji, działów, pozycji i podpozycji; Wspólna Taryfa 
Celna (CCT) a Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnot 
Europejskich (TARIC); nomenklatura produktów rolnych 
do celów refundacji wywozowych; środki ochrony rynku; 
opodatkowanie obrotu z krajami trzecimi oraz 
opodatkowanie WDT i WNT; klasyfikacja taryfowa 
wyrobów prostych i złożonych; pełne określenie taryfowe 
towaru; algorytmy stawek celnych i wzory na obliczanie cła 
i opłat o skutku równoważnym; komponenty rolne (EA), 



dodatkowe cło za cukier (AD S/Z) i mąkę (AD F/M); 
Kalkulacje wstępne należności celnych i opracowywanie 
zgłoszeń celnych SAD oraz  dokumentów stosowanych w 
związku z wprowadzaniem i wyprowadzaniem towarów na i 
z wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Czyżowicz W. 2003. Elementy kalkulacyjne – środki 
taryfowe i pozataryfowe, [w:] Prawo i postępowanie celne, 
Czyżowicz W. (red.). Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły 
Handlu i Prawa, Warszawa.  
2. Czyżowicz W. 2004. Pojęcie i przedmiot prawa celnego a 
polityka celna. [w:] Prawo celne, W. Czyżowicz (red). Wyd. 
C. H. Beck, Warszawa.  
3. Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 
lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913 z dnia 12 października 
1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. 
Urz. WE L 253 z dnia 11 października 1993 r. , z późn. zm. 
) - w polskiej wersji językowej dostępne na stronach 
internetowych Ministerstwa Finansów. 
4. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913 z dnia 12 
października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks 
Celny (Dz. Urz. WE L302 z dnia 19 października 1992 r., z 
późn. zm. – w polskiej wersji językowej dostępne na 
stronach internetowych Ministerstwa Finansów. 
5. TARIC wraz z Informacyjnym Systemem Zintegrowanej 
Taryfy Celnej ISZTAR2 – bazy danych, będące podstawą 
organizacyjną do dokonywania odpraw celnych towarów, 
istnieją jedynie w formie zapisu elektronicznego.  
6. Akty normatywne prawa krajowego oraz wspólnotowego 
prawa wtórnego dotyczące omawianych zagadnień (z 
internetowej bazy aktów prawnych). 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Aktywny wykład z wykorzystaniem folii i kserokopii 
własnych opracowań poszczególnych  zagadnień. 
Ćwiczenia laboratoryjne: symulacje komputerowe; metoda 
projektów, praca na stanowiskach komputerowych – baza 
TARIC i elektroniczny dostęp do wzorów dokumentów 
zamieszczonych na stronach internetowych Ministerstwa 
Finansów i Komisji Europejskiej.  

 



Moduł Marketing usług 
M_uu_uu M_TO_54 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Marketing usług  
Marketing of services 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 7 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 1,40/niekontaktowe 2,60 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Anna Iwanicka 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 

Dostarczenie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej 
specyfiki działań marketingowych prowadzonych przez 
firmy usługowe. Zapoznanie z kompozycją instrumentów 
marketingowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa 
usługowe oraz rozwinięcie umiejętności stosowania 
koncepcji marketingowej w usługach. 

Treści modułu kształcenia 

Charakterystyka rynku usług. Segmentacja rynku usług 
Specyfika marketingu – mix w sferze usług. Usługa jako 
produkt marketingowy. Ceny usług. Dystrybucja usług. 
Franchising jako specyficzny system sprzedaży. 
Komunikowanie się firmy usługowej z otoczeniem. Rola 
jakości w ofercie usługowej. Personel jako instrument 
marketingu firmy usługowej. Proces usługowy. Badania 
marketingowe w sferze usług. Marketing relacji w firmie 
usługowej. Marketing organizacji niedochodowych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J. W. 2006. 
Marketing usług. Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, 
Kraków.  
2. Gilmore A. 2006. Usługi. Marketing i zarządzanie. PWE, 
Warszawa.  
3. Otto J., Olczak A. 2007. Marketing w handlu i usługach, 
Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.  
4. Rogoziński K., Nicholls R. F. 2001. Marketing usług na 
przykładach. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań. 
5. Rogoziński K. 2000. Nowy marketing usług. Wyd. AE w 
Poznaniu, Poznań.  
6. Styś A. 2003. Marketing usług. PWE, Warszawa. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Metody asymilacji:  pogadanka, dyskusja, praca z książką, 
wykład problemowy i konwersatoryjny w postaci 
prezentacji multimedialnych. Metody problemowe: metoda 
przypadków – case study, metoda sytuacyjna, metoda 
generowania pomysłów – „burza mózgów”.. 



Moduł Polityka celna 
M_uu_uu M_TO_55 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Polityka celna  
Customs policy 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 7 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 1,40/niekontaktowe 2,60 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Marian Gad 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 

Celem modułu jest  zapoznanie studentów z istotą i 
miejscem polityki celnej w polityce gospodarczej, poprzez 
przedstawienie przedmiotu tej polityki, instrumentów 
oddziaływania na wielkość i strukturę towarową oraz 
geograficzną obrotów handlowych z zagranica, powiązań 
polityki celnej z innymi rodzajami polityk 
makroekonomicznych i  branżowych - w tym z polityką 
rolną. 

Treści modułu kształcenia 

Obejmuje następujące zagadnienia: przedmiot i podmioty 
polityki celnej; krytyczna analiza przesłanek i motywów 
ingerencji państwa w sferę obrotu towarowego z zagranicą; 
przyczyny ekonomiczno-polityczne protekcjonizmu 
celnego; Runda Urugwajska GATT; powstanie Światowej 
Organizacji Handlu; wielostronny system celno-handlowy 
GATT/WTO; Porozumienie w sprawie rolnictwa WTO; 
Porozumienie w prawie stosowania środków sanitarnych i 
fitosanitarnych WTO; Porozumienie w sprawie subsydiów i 
środków wyrównawczych WTO; Porozumienie w sprawie 
środków ochronnych WTO (tzw. klauzula ogólna); 
Porozumienie o stosowaniu artykułu VI GATT 1994; 
Porozumienie w sprawie barier technicznych w handlu 
WTO; struktura instrumentarium polityki celnej; polityka 
celna instrumentem interwencjonizmu w gospodarce: 
mechanizm działania cła; wpływ cła na gospodarkę; 
statyczne i dynamiczne skutki unii celnej. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Asheghian P. 1995. International Economics. West 
Publishing Company, Minneapolis.  
2. Bartoszewicz T. 2002. Cło w międzynarodowych 
stosunkach gospodarczych. Wyższa Szkoła Biznesu i 
Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.  
3. Bartoszewicz T. 2005. Międzynarodowa polityka celna. 
Wyższa Szkoła Celna w Warszawie, Warszawa. 



4. Kuś A. 2006. Publicznoprawne pozataryfowe i 
parataryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego 
z zagranicą. Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz-
Szczecin-Lublin. 
5. Załączniki do Porozumienia ustanawiającego Światową 
Organizację Handlu (WTO) sporządzonego w Marrakeszu 
dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r Nr 98, poz. 483) – 
Załącznik do Dz. U. Nr 9 z dnia 27 stycznia 1996 r. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Aktywny wykład z wykorzystaniem folii i kserokopii 
własnych opracowań poszczególnych zagadnień. Ćwiczenia 
– graficzna prezentacja skutków cła i innych ograniczeń w 
handlu międzynarodowym, analizowanych w kategoriach 
podaży i popytu z zastosowaniem tradycyjnej metody 
równowagi cząstkowej. 

 



Moduł Dystrybucja żywności 
M_uu_uu M_TO_55 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Dystrybucja żywności 
Food distribution 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 7 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,64/niekontaktowe 1,36 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Artur Krukowski 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 

Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej 
funkcjonowania kanałów dystrybucji żywności oraz 
realizacji procesów logistycznych w łańcuchach dostaw 
żywności. 

Treści modułu kształcenia 

Przedmiot traktuje o istocie i sposobach organizacji 
przepływu produktów żywnościowych z miejsc ich 
wytwarzania do miejsc finalnej konsumpcji. Opisuje 
strukturę i organizację kanałów dystrybucji, charakteryzuje 
podmioty biorące udział w procesach dystrybucji oraz 
pełnione przez nie funkcje. Wskazuje na konieczność 
integracji działań w kanałach dystrybucji, tworzenia tzw. 
łańcuchów dostaw, sprzyjających z jednej strony poprawie 
poziomu obsługi nabywców, a z drugiej strony wzrostowi 
efektywności realizacji procesów logistycznych.  

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Gołembska E. (red.) 2010. Kompendium wiedzy o 
logistyce. PWN, Warszawa. 
2. Jałowiec T. (red.)  2011. Towaroznawstwo dla logistyki. 
Wybrane problemy. Wyd. Difin, Warszawa.  
3. Murphy P.R., Wood D.F. 2011. Nowoczesna logistyka. 
Wyd. HELION, Gliwice. 
4. Szczepankiewicz W. 2011. Funkcjonowanie sektora 
handlu w łańcuchach dostaw. Wyd. Difin, Warszawa. 
5. Szymański W. 2008. Zarządzanie łańcuchami dostaw 
żywności w Polsce. Wyd. Difin, Warszawa.  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład konwencjonalny i problemowy, metoda analizy 
przypadków. 

 



Moduł Towaroznawstwo i etykietyzacja produktów ekologicznych i regionalnych 
M_uu_uu M_TO_56 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
ZJTK 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Towaroznawstwo i etykietyzacja produktów ekologicznych 
i regionalnych  
Commodity science and labelling of ecological and regional 
products 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 8 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 3 w tym kontaktowe 1,32/niekontaktowe 1,68 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Edward Pałys 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekologii Rolniczej 

Cel modułu 

Moduł przedstawia specyfikę rolnictwa ekologicznego i 
charakteryzujące ten system unijne i polskie  uregulowania 
prawne. Moduł ma na celu zapoznanie studentów ze 
znakowaniem ekologicznych artykułów żywnościowych, 
systemami oraz sposobami znakowania i etykietowania 
produktów, informacjami co powinna zawierać etykieta, 
przykładami prawidłowych etykiet, zapoznanie z 
oznaczaniem ustalonym logo towarów ekologicznych, 
przedrostkami eko, eco i bio, zaletami i zastrzeżeniami 
etykiet oraz prawdziwego informowania konsumenta o 
produktach ekologicznych i regionalnych. Specyfika 
produktów regionalnych.   

Treści modułu kształcenia 

Zakres i cel przepisów prawnych Unii Europejskiej 
regulujących sektor żywności ekologicznej. Krótkie 
wprowadzenie  z zakresu zasad prowadzenia gospodarstw 
ekologicznych, ogólnych wymogów i reguł produkcji 
ekologicznej. Zapisy prawne obejmujące system kontroli i 
certyfikacji w rolnictwie ekologicznym. Porównanie 
systemów kontroli w Polsce i na świecie. Podstawy prawne 
dotyczące etykietyzacji produktów ekologicznych. 
Podstawy prawne dotyczące przetwórstwa żywności 
ekologicznej. Etykietyzacja żywności ekologicznej – 
wymagania i treść etykiet. Charakterystyka i zasady 
przetwórstwa ekologicznego. Specyfika dystrybucji i handlu 
produktami ekologicznymi i żywnością ekologiczną, Zasady 
kontroli i certyfikacji żywności ekologicznej Trująca 
żywność. Import żywności ekologicznej z krajów trzecich. 
Zasady zbioru runa leśnego w pozyskiwaniu surowców do 
przetwórstwa ekologicznego. oczekiwania konsumentów 
dotyczące żywności ekologicznej. Księga jakości. 



Charakterystyka niektórych produktów regionalnych w 
Polsce i Unii Europejskiej. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z 8 grudnia 
2008. 
2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 
września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady 
wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w 
sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów 
ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, 
znakowania i kontroli. [Dz.U. UE L 250, 18.9.2008, p. 1]. 
3. Rozporządzenie Rady (WE)  nr 834/2007 z dnia 28 
czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i 
znakowania produktów ekologicznych i uchylające 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, [Dz.U. UE L 189/1, 
20.7.2007]. 
4. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie 
ekologicznym [Dz. U. Nr 116, Poz. 975]. 
5. Siebenicher G.E. 2007. Podręcznik rolnictwa 
ekologicznego. Wyd. PWN, Warszawa.  
6. Tyburski J., Żakowska-Biemas S. 2007. Wprowadzenie 
do rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW, Warszawa.  
7. Wolański N. 2006. Ekologia człowieka. T. 1 i 2. Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa.  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, dyskusja. 

 



Moduł Towaroznawstwo produktów ekologicznych i regionalnych 
M_uu_uu M_TO_56 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Towaroznawstwo produktów ekologicznych i regionalnych 
Commodity organic and regional produkcts 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 7 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,00/niekontaktowe 1,00 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Edward Pałys 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekologii Rolniczej 

Cel modułu 

Moduł przedstawia specyfikę rolnictwa ekologicznego i 
charakteryzujące ten system unijne i polskie  uregulowania 
prawne. Moduł ma na celu zapoznanie studentów ze 
znakowaniem ekologicznych artykułów żywnościowych, 
systemami oraz sposobami znakowania i etykietowania 
produktów, informacjami co powinna zawierać etykieta, 
przykładami prawidłowych etykiet, zapoznanie z 
oznaczaniem ustalonym logo towarów ekologicznych, 
przedrostkami eko, eco i bio, zaletami i zastrzeżeniami 
etykiet oraz prawdziwego informowania konsumenta o 
produktach ekologicznych i regionalnych. Specyfika 
produktów regionalnych.   

Treści modułu kształcenia 

Zakres i cel przepisów prawnych Unii Europejskiej 
regulujących sektor żywności ekologicznej. Krótkie 
wprowadzenie  z zakresu zasad prowadzenia gospodarstw 
ekologicznych, ogólnych wymogów i reguł produkcji 
ekologicznej. Zapisy prawne obejmujące system kontroli i 
certyfikacji w rolnictwie ekologicznym. Porównanie 
systemów kontroli w Polsce i na świecie. Podstawy prawne 
dotyczące etykietyzacji produktów ekologicznych. 
Podstawy prawne dotyczące przetwórstwa żywności 
ekologicznej. Etykietyzacja żywności ekologicznej – 
wymagania i treść etykiet. Charakterystyka i zasady 
przetwórstwa ekologicznego. Specyfika dystrybucji i handlu 
produktami ekologicznymi i żywnością ekologiczną, Zasady 
kontroli i certyfikacji żywności ekologicznej Trująca 
żywność. Import żywności ekologicznej z krajów trzecich. 
Zasady zbioru runa leśnego w pozyskiwaniu surowców do 
przetwórstwa ekologicznego. oczekiwania konsumentów 
dotyczące żywności ekologicznej. Księga jakości. 
Charakterystyka niektórych produktów regionalnych w 
Polsce i Unii Europejskiej. 



Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Gąsiorowski M. 2005. O produktach tradycyjnych i 
regionalnych. Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy 
Warszawa. 
2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 
września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady 
wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w 
sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów 
ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, 
znakowania i kontroli [Dz.U. UE L 250, 18.9.2008, p. 1]. 
3. Rozporządzenie Rady (WE)  nr 834/2007 z dnia 28 
czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i 
znakowania produktów ekologicznych i uchylające 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 [Dz.U. UE L 189/1, 
20.7.2007]. 
4. Siebenicher G.E. 2007. Podręcznik rolnictwa 
ekologicznego. Wyd. PWN, Warszawa.  
5. Tyburski J., Żakowska-Biemas S. 2007. Wprowadzenie 
do rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW, Warszawa.  
6. USTAWA z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie 
ekologicznym [Dz. U. Nr 116, Poz. 975] 
7. Wolański N. 2006. Ekologia człowieka. T. 1 i 2. Wyd. 
Naukowe PWN Warszawa.  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, dyskusja. 

 



Moduł Międzynarodowy handel żywnością  
M_uu_uu M_TO_57 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 
OTiOC 

Nazwa modułu kształcenia 
(pol./ang.) 

Międzynarodowy handel żywnością 
International trade in food products 

Język wykładowy  polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia I stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku  IV 
Semestr dla kierunku 8 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 3 w tym kontaktowe 1,08/niekontaktowe 1,92 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  Aneta Jarosz-Angowska 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 
Celem realizowanego przedmiotu jest określenie głównych 
czynników i kierunków rozwoju międzynarodowego handlu 
żywnością. 

Treści modułu kształcenia 

Instrumenty polityki handlowej regulujące obrót produktami 
żywnościowymi, zmiany zasad w międzynarodowym 
handlu żywnością na forum GATT/WTO, analiza znaczenia 
handlu żywnością w światowej strukturze gospodarczej oraz 
w gospodarce wybranych krajów i ugrupowań regionalnych 
– dynamika i struktura obrotów, główni światowi 
eksporterzy i importerzy żywności.  

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Jarosz-Angowska A. 2007. Wpływ Światowej 
Organizacji Handlu GATT/WTO na handel rolno-
spożywczy Unii Europejskiej [w:] Jóźwik B. (red.) 
Globalizacja. Intergracja Europejska, Wyd. KUL, Lublin. 
2. Jarosz-Angowska A. 2007. Wspólna polityka rolna a 
liberalizacja handlu międzynarodowego [w:] Mucha-Leszko 
B. (red.) Biuletyn Europejski - Wydanie specjalne: 50 lat 
Traktatów Rzymskich, Sukcesy i trudne realia integracji 
europejskiej. Wyd. UMCS, Lublin.  
3. „Notowania” i „Wiadomości” z poszczególnych rynków 
przygotowane przez Zespół Monitoringu Zagranicznych 
Rynków Rolnych, FAPA, wybrane numery za poszczególne 
lata. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład konwersatoryjny, prezentacja treści teoretycznych 
przeplatanych informacjami i danymi wymagającymi 
wspólnej analizy i oceny; analiza raportów i opracowań; 
ćwiczenia audytoryjne; opracowanie referatów w grupach. 

 


