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PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU TOWAROZNAWSTWO (II STOPIEŃ) 

 

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 

a) nazwa kierunku studiów: Towaroznawstwo 

b) poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

c) profil kształcenia: ogólnoakademicki 

d) forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne 

e) tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister inżynier 

f) przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia: obszar nauk rolniczych, leśnych i 

weterynaryjnych; obszar nauk społecznych 

g) dziedziny i dyscypliny naukowe do których odnoszą się efekty kształcenia: dziedzina nauk 

rolniczych, dyscyplina: agronomia, technologia żywności i żywienia; dziedzina nauk 

społecznych, dyscyplina: towaroznawstwo 

h) wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: Studia na kierunku 

towaroznawstwo mają charakter przyrodniczo-techniczny i są zgodne z misją i strategią 

rozwoju Uczelni na lata 2013-2020 oraz z misją i strategią rozwoju Wydziału 

Agrobioinżynierii na lata 2013-2020 

i) ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy i kontynuacji 

kształcenia przez absolwentów studiów: Absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę 

oraz umiejętności i kompetencje społeczne cenione przez pracodawców z przedsiębiorstw 

produkcyjnych, logistycznych i handlowych i mogą znaleźć zatrudnienie na stanowisku 

towaroznawcy lub menedżera, specjalisty ds. zarządzania procesami logistycznymi (działy 

zakupu, zamówień i zaopatrzenia, gospodarka magazynowa, zarządzanie zapasami, 

transportem i spedycją, logistyką zwrotną i międzynarodową) oraz procesami 

marketingowymi (zarządzanie produktem i marką, kategorią asortymentową, tworzeniem i 

realizacją strategii cenowych i promocyjnych, zwłaszcza w działach marketingu i 

zarządzania sprzedażą) a także w urzędach celnych i instytucjach zajmujących się obrotem 

towarów i produktów. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia prac związanych z 

projektowaniem, ochroną i kontrolą jakości, opracowaniem standardów oraz 

wprowadzaniem systemów jakości. Mogą podejmować pracę w różnych segmentach 

gospodarki narodowej, zwłaszcza w przemyśle, handlu, transporcie, gospodarce 

magazynowej, oddziałach kontroli towarowo-celnej, zakładach pozyskiwania, 

przechowywania i dystrybucji towarów, w jednostkach naukowych i naukowo-badawczych. 

Zdobyta wiedza i umiejętności mogą być wykorzystane także do podjęcia zatrudnienia 

w większości sektorów gospodarki, gdzie realizowane są czynności i procesy logistyczne 

oraz projektowane i podejmowane są działania marketingowe w odniesieniu do 

różnorodnych produktów. Są przygotowani również do podjęcia studiów trzeciego stopnia 

j) wymagania wstępne – dyplom (lub zaświadczenie) ukończenia studiów pierwszego stopnia 

z tytułem zawodowym inżyniera z kierunku towaroznawstwo lub kierunku pokrewnego, 

kompetencje zgodne z wymogami szeroko pojętego towaroznawstwa, zgodność 

programowa z kierunkiem towaroznawstwo I stopień w zakresie zrealizowanych 

przedmiotów w ilości godzin min. 384 

k) zasady rekrutacji: zgodne z wymogami rekrutacji, dyplom (lub zaświadczenie) ukończenia 

studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera z kierunku towaroznawstwo 

lub kierunku pokrewnego, rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku absolwentów kierunków 

pokrewnych) 

l) różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach 

kształcenia prowadzonych na Uczelni: studia mają charakter interdyscyplinarny obecnie na 

drugim stopniu kształcenia nie ma zbliżonych kierunków studiów realizowanych w 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 
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2. Opis efektów kształcenia  

 

a) wykaz efektów kształcenia przedstawiono w formie tabeli zgodnie z Uchwałą Senatu UP w 

Lublinie 

 

 Efekty kształcenia dla kierunku towaroznawstwo, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 

Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.  

Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek towaroznawstwo o profilu ogólnoakademickim jest 

umiejscowiony w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz w obszarze nauk 

społecznych. 

 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach: 

R – obszar kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 

S – obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych 

2 – studia II stopnia 

A – profil ogólnoakademicki 

TO – kierunkowe efekty kształcenia w zakresie Towaroznawstwa 

W – kategoria wiedzy 

U – kategoria umiejętności 

K – kategoria kompetencji społecznych 

 

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku towaroznawstwo. Po 

ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów 

towaroznawstwo absolwent: 

Odniesienie efektów 

kształcenia w 

obszarze kształcenia 

w zakresie nauk 

rolniczych, leśnych i 

weterynaryjnych 

oraz w obszarze 

nauk społecznych 

WIEDZA 

TO_W01 zna specjalistyczne metody statystycznej kontroli jakości i 

rozumie cel ich zastosowania w zarządzaniu jakością 

R2A_W01 

TO_W02 ma wiedzę w zakresie zagadnień dotyczących zagrożeń 

związanych z produkcją żywności, zna kryteria jakości, normy 

i standardy oraz rozumie zasady funkcjonowania systemów 

zapewniania jej bezpieczeństwa i jakości na poszczególnych 

etapach produkcji i dystrybucji 

R2A_W03 

R2A_W04 

R2A_W06 

 

TO_W03 wykazuje znajomość aktualnie dyskutowanych w literaturze 

kierunkowej problemów oraz zasad pisania i prezentacji pracy 

magisterskiej 

R2A_W01 

S2A_W06 

TO_W04 posiada wiedzę o metodach i narzędziach analizy ekonomicznej, 

zna sposoby szacowania i wykorzystywania funkcji produkcji 

oraz popytu w działalności przedsiębiorstwa 

R2A_W02 

R2A_W03 

S2A_W06 

TO_W05 zna typowe metody badań stosowane w ocenie jakości oraz 

wartości towaroznawczej surowców i produktów pochodzenia 

roślinnego i zwierzęcego, a także czynniki decydujące o ich 

jakości, ma wiedzę dotyczącą znaczenia i zachowanie 

bioróżnorodności 

R2A_W05 

R2A_W06 

TO_W06 zna podstawowe procesy prowadzące do uzyskania produktów 

biotechnologicznych oraz umie ocenić ich przydatność w 

różnych gałęziach gospodarki, a także ma wiedzę na temat 

przepisów prawnych dotyczących tych produktów. 

R2A_W05 
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TO_W07 zna wybrane metody i narzędzia opisu oraz sposoby 

funkcjonowania i organizowania działalności organizacji 

gospodarczych i instytucji publicznych związanych z obrotem 

towarowym na rynku krajowym i zagranicznym. Zna zasady i 

regulacje prawne dotyczące obrotu towarowego na rynku 

krajowym i zagranicznym 

S2A_W06 

S2A_W07 

 

 

 

TO_W08 ma wiedzę w zakresie projektowania i wdrażania nowych 

wyrobów oraz przebieg kolejnych etapów procesu 

technologicznego w przetwarzaniu surowców związanych z 

zapewnieniem bezpieczeństwa żywności 

R2A_W05 

TO_W09 zna sposoby funkcjonowania i działalności organizacji 

gospodarczych oraz rozumie ich wpływ na rozwój obszarów 

wiejskich 

R2A_W07 

S2A_W02 

 

TO_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady dotyczące ochrony 

własności intelektualnej i prawa patentowego. Ma wiedzę w 

zakresie systemów norm i uregulowań prawnych dotyczących 

produkcji, znakowania, dystrybucji produktów  

R2A_W08 

S2A_W07 

S2A_W10 

TO_W11 posiada wiedzę pogłębioną w odniesieniu do zjawisk i 

mechanizmów ekonomicznych i prawnych związanych z 

zasadami tworzenia różnych form przedsiębiorczości oraz z 

obrotem towarowym produktów 

R2A_W09 

S2A_W08 

UMIEJĘTNOŚCI 

TO_U01 posiada umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz 

danych i innych źródeł; potrafi je integrować, interpretować i 

krytycznie oceniać uwzględniając przy tym prawa autorskie, jak 

również wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie  

R2A_U01 

 

TO_U02 potrafi oszacować ryzyko w działalności gospodarczej i 

prognozować popyt. Potrafi budować scenariusze zdarzeń 

dotyczące wpływu otoczenia biznesowego na działalność 

przedsiębiorstwa 

R2A_U02 

 

TO_U03 potrafi wskazać czynniki decydujące o jakości surowców 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Potrafi ocenić wpływ 

tych czynników na zmiany w bioróżnorodności 

R2A_U03 

R2A_U04 

TO_U04 potrafi dobierać i wykorzystywać odpowiednie metody do oceny 

jakości surowców i produktów rolniczych. Potrafi dobrać 

odpowiednią technologię do jego przetworzenia 

R2A_U05 

R2A_U07 

 

TO_U05 potrafi pobrać i przygotować próby do analiz i oceny produktów 

biotechnologicznych oraz wykonać analizy związane z ich 

identyfikacją. Umie przygotować dokumentację dotyczącą 

dopuszczenia do badań i do obrotu produktów genetycznie 

modyfikowanych oraz uzasadnić konieczność ochrony 

patentowej wynalazków biotechnologicznych 

R2A_U06 

TO_U06 potrafi przeprowadzić analizę zagrożeń, oszacować ryzyko ich 

wystąpienia oraz wyznaczyć krytyczne punkty kontrolne 

podczas produkcji żywności. Potrafi wykorzystać metody 

statystyczne w zarządzaniu jakością 

R2A_U05 

R2A_U07 

 

TO_U07 potrafi zaprojektować, a następnie wdrożyć nowy produkt, a 

także ocenić prawdopodobieństwo jego sukcesu lub porażki z 

uwzględnieniem zjawisk ekonomicznych oraz prognozowaniem 

i modelowaniem zjawisk gospodarczych występujących w 

obrocie towarowym. 

R2A_U05 

S2A_U02 

S2A_U04 
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TO_U08 potrafi odpowiednio dobrać i wykorzystać metody i narzędzia 

do oceny i zapewnienia wysokiej jakości surowców i produktów 

rolniczych oraz dobrać technologię ich przetwarzania 

R2A_U07 

 

TO_U09 posiada umiejętność projektowania prowadzenia działalności 

gospodarczej na rynku krajowym i zagranicznym, poszerzoną o 

umiejętność przewidywania wielokierunkowych skutków tej 

działalności 

S2A_U07 

TO_U10 posługuje się językiem obcym w stopniu pozwalającym na 

porozumiewanie się, również w sprawach zawodowych, 

czytanie ze zrozumieniem literatury fachowej, a także 

przygotowanie i wygłoszenie krótkiej prezentacji na temat 

realizacji zadania projektowego lub badawczego  

R2A_U08 

R2A_U09 

R2A_U10 

S2A_U10 

TO_U11 posiada umiejętność analizy i interpretacji zjawisk 

ekonomicznych występujących w działalności organizacji 

gospodarczych i instytucji publicznych związanych z 

dystrybucją towarów 

S2A_U01 

TO_U12 potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą w działaniu zgodnie z 

przyjętymi zasadami i regulacjami dotyczącymi obrotu 

towarami i produktami na rynku krajowym i zagranicznym w 

celu efektywnego wykonania zadań zawodowych 

S2A_U05 

S2A_U06 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

TO_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób 

R2A_K01 

TO_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej 

różne role. Potrafi komunikować się z otoczeniem, w tym z 

osobami niebędącymi specjalistami w zakresie towaroznawstwa 

R2A_K02 S2A_K02 

TO_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego zadania w zakresie szeroko pojętego 

towaroznawstwa oraz ma świadomość znaczenia zachowywania 

się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej 

R2A_K03 

R2A_K04 

S2A_K04 

TO_K04 ma wykształcone poczucie odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo towarów i stan środowiska naturalnego 

R2A_K05 

R2A_K06 

TO_K05 jest świadomy własnych ograniczeń; potrafi uzupełniać oraz 

doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności umie wyznaczać oraz 

realizować wspólne cele w sposób kreatywny i przedsiębiorczy 

R2A_K07 

R2A_K08 

S2A_K07 

 

 

3. Opis programu studiów 

a) liczba punktów ECTS wymagana do uzyskania kwalifikacji: 90; 

b) liczba semestrów: studia stacjonarne - 3; studia niestacjonarne – 4; 

c) plan studiów z oznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta 

przedstawiono w załączniku; 

d) struktura studiów: na kierunku towaroznawstwo (studia II stopnia) studenci mają do wyboru 

trzy specjalności: zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych, logistyka i marketing 

produktów oraz obrót towarowy i obsługa celna, w ramach, których poszerzają swoją wiedzę 

i realizują pracę magisterską. Wybór specjalności na studiach stacjonarnych następuje w 

czasie pierwszego semestru, zaś na studiach niestacjonarnych po pierwszym semestrze; 

e) opisy modułów kształcenia realizowanych w ramach programu kierunku przedstawiono w 

załącznikach wg wzoru podanego w Uchwale Senatu UP w Lublinie; 

f) wymiar, zasady i formy odbywania praktyk: na kierunku „Towaroznawstwo” specjalność 

zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych, logistyka i marketing produktów oraz obrót 
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towarowy i obsługa celna, studenci nie są zobowiązani do odbycia zawodowych. Mogą 

odbyć dodatkowe związane ze swoimi zainteresowaniami, a często i przyszłym miejscem 

pracy; 

g) matrycę pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty realizowane w ramach 

modułów przedstawiono w załączniku zgodnie z wzorem zawartym w Uchwale Senatu UP w 

Lublinie; 

h) wskaźniki charakteryzujące program studiów: 

 łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 50,2 (planowane, 

weryfikacja nastąpi po zaakceptowaniu modułów kształcenia); 

 łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o 

charakterze praktycznym: 52,5 (planowane, weryfikacja nastąpi po zaakceptowaniu 

modułów kształcenia); 

i) udokumentowanie, że co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci 

zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego – dotyczy studiów 

stacjonarnych: 50,2 (planowane, weryfikacja nastąpi po zaakceptowaniu modułów 

kształcenia); 

j) wykaz przedmiotów do wyboru pozwalających na stwierdzenie, że program kształcenia 

umożliwia studentowi wybór modułów w wymiarze nie mniejszym niż 30% punktów ECTS 

przedstawiono w poniższej tabeli 

 

Wykaz przedmiotów do wyboru, kierunek Towaroznawstwo, studia II stopnia, specjalność: 

 

Zarządzanie Jakością Towarów Konsumpcyjnych 

 ECTS Godziny ogółem 

SEMESTR II - BLOK A     

Towaroznawstwo roślinnych produktów nieżywnościowych 5 50 

Towaroznawstwo środków do produkcji rolniczej i ogrodniczej 5 50 

SEMESTR III - BLOK B     

Zarządzanie jakością 3 55 

Systemy kontroli i zarządzanie jakością 3 55 

SEMESTR III - BLOK C     

Towaroznawstwo środków do produkcji żywności 3 45 

Agrochemiczne czynniki kształtowania jakości plonów 3 45 

SEMESTR III - BLOK D     

Winiarstwo 2 30 

Surowce oleiste 2 30 

Etologiczne aspekty jakości produktów 2 30 

Przedmiot specjalnościowy I     

Bezpieczeństwo żywności 5 55 

Przedmioty specjalnościowe II-IV     

Metody konserwacji produktów żywnościowych 6 60 

Normalizacja i certyfikacja 5 60 

Technologie przetwórstwa surowców roślinnych 5 60 

 
Specjalność: Obrót Towarowy i Obsługa Celna 

 ECTS Godziny ogółem 

SEMESTR II - BLOK A     

Marketing w handlu międzynarodowym 5 50 

Funkcjonowanie rynku 5 50 

Handel zagraniczny 5 50 

SEMESTR III - BLOK B     

Zarządzanie jakością 3 55 
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Systemy kontroli i zarządzanie jakością 3 55 

SEMESTR III - BLOK C     

Transport międzynarodowy i spedycja 3 45 

Negocjacje w handlu 3 45 

Logistyka 3 45 

SEMESTR III - BLOK D     

Ocena i obrót żywnością pochodzenia zwierzęcego 2 30 

Międzynarodowy handel rolno-spożywczy 2 30 

Ocena i obrót produktami kosmetycznymi 2 30 

Przedmiot specjalnościowy I     

Międzynarodowy obrót zwierzętami 5 55 

Unijny system handlu rolnego 5 55 

Przedmioty specjalnościowe II-IV     

Gospodarcze procedury celne 6 60 

Dokumentacja obsługi celnej 5 60 

Klasyfikacja taryfowa towarów 5 60 

 
Specjalność: Logistyka i Marketing Produktów 

 ECTS Godziny ogółem 

SEMESTR II - BLOK A     

Controlling w logistyce  5 50 

Zarządzanie kadrami w logistyce  5 50 

Badania marketingowe  5 50 

SEMESTR III - BLOK B     

Przechowalnictwo i magazynowanie produktów żywnościowych 3 55 

Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów w łańcuchach dostaw 3 55 

SEMESTR III - BLOK C     

Ekologistka  3 45 

Logistyka zaopatrzenia  3 45 

Trendy konsumenckie  3 45 

SEMESTR III - BLOK D     

Unijny system handlu  2 30 

Marketing międzynarodowy i globalny  2 30 

Przedmiot specjalnościowy I     

Nowoczesne koncepcje marketingu  5 55 

Przedmioty specjalnościowe II-IV     

Logistyka  6 60 

Zarządzanie marketingowe  5 60 

Transport i spedycja  5 60 

Controlling w logistyce  5 50 

Zarządzanie kadrami w logistyce  5 50 

 

Dodatkowe informacje 

 sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych: wzorowano się ramach 

kwalifikacji opracowanych w Technische Uniwersität München oraz The Ohio State 

University, Department of Marketing and Logistics, USA; The University of New 

Orleans, Department of Marketing and Logistics, USA; The University of 

Kentucky, Department of Marketing and Supply Chain, USA; Wageningen UR 

(University & Research Centre), Holandia,  

 uwzględnienie zgodności efektów kierunkowych z potrzebami rynku pracy: 

dołączono opinie z firm (Izba Celna w Białej Podlaskiej, Polskie Centrum Badań i 

Certyfikacji w Warszawie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 

Delegatura w Chełmie, Wytwórnia Octu i Musztardy w Parczewie, SPOMLEK S.A., 
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LEMONEX S.A., Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi 

Wielkiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa, 

Aleksandras Stulginskis University, Agricultura and Food Science Institute, 

(Lithuania) 

 sposoby uwzględnienia wyników monitorowania karier absolwentów: dane są 

uwzględniane w modyfikacji i dostosowaniu programu studiów do potrzeb runku 

pracy 

 osoby spoza Wydziału Agrobioinżynierii biorących udział w pracach nad 

programem: prof. dr hab. Zdzisław Targoński, prof. dr hab. Anna Litwińczuk; 

instytucje, które przekazały opinie dotyczące kwalifikacji absolwentów w 

nawiązaniu do efektów kształcenia: Izba Celna w Białej Podlaskiej, Polskie 

Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa, Delegatura w Chełmie, Wytwórnia Octu i Musztardy w 

Parczewie, SPOMLEK S.A., LEMONEX S.A., Centralny Ośrodek Badania Odmian 

Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 

Wydział Towaroznawstwa, Aleksandras Stulginskis University, Agricultura and 

Food Science Institute, (Lithuania) 

 

4. Wykaz dokumentów systemu zapewnienia jakości na Wydziale Agrobioinżynierii, 

uwzględniający specyfikę realizowanych kierunków studiów, zostanie dołączony po wdrożeniu. 
Wykaz dokumentów systemu zapewnienia jakości na Wydziale Agrobioinżynieri uwzględniający 

specyfikę realizowanych kierunków studiów:  

1. Uchwała nr Senatu UP w Lublinie nr 43/2012-2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie 

nowelizacji wewnętrznego systemu zrządzania jakości kształcenia w Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie. 

2. Uchwała Senatu UP w Lublinie nr 82/2011-2012 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia 

Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i uchwałą Senatu UP w Lublinie 

nr 50/2012-2013 z dnia 22.03.2013 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

3. Procedura opracowania programu studiów dla określonego kierunku i poziomu kształcenia 

(WA-S1). 

4. Procedura opracowania modułów (WA-S2). 

5. Procedura doskonalenia jakości kadry dydaktycznej i zapewnienia minimum kadrowego (WA-

S3). 

6. Procedura doskonalenia programu studiów (WA-S4). 

7. Procedura realizacji procesu kształcenia na studiach I i II stopnia (WA-S6). 

8. Procedura realizacji praktyki zawodowej (WA-S7). 

9. Procedura oceny prac dyplomowych (WA-S10). 

10. Procedura oceny programu kształcenia (WA-K2). 

11. Procedura weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (WA-K3). 

12. Procedura modyfikacji planów i programów kształcenia (WA-K4). 

 


