
moduł kształcenia: Język obcy 1 

M uu_uu M_TO_O1 

Kierunek  lub kierunki studiów Towaroznawstwo 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/ang) 

Język obcy 1 

Foreign Language 

Język wykładowy Język obcy 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia II stopnia stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I  

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,3/niekontaktowe 0,7 

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. 

Ugruntowanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik 

pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują 

rozszerzenie słownictwa ogólnego w zakresie 

autoprezentacji, zainteresowań,   życia w społeczeństwie. 

Moduł obejmuje również ćwiczenie zaawansowanych 

struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia 

przez studenta w miarę poprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń zostanie poszerzone słownictwo 

specjalistyczne danej dyscypliny naukowej, studenci 

zostaną przygotowani do czytania ze zrozumieniem 

literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem 

źródłowym. 

Moduł ma również za zadanie bardziej szczegółowe 

zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

Literatura zalecana przez prowadzącego przedmiot 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna:wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty 

specjalistyczne), metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze 

szczególnym uwzględnieniem umiejętności 

komunikowania się. 

 

  



 

moduł kształcenia: Język obcy 2 

M uu_uu M_TO_01 

Kierunek  lub kierunki studiów Towaroznawstwo 

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 II stopnia stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku II  

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

Łącznie 3: w tym kontaktowe 1,5/niekontaktowe 1,5 

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. 

Ugruntowanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik 

pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują 

rozszerzenie słownictwa ogólnego w zakresie 

autoprezentacji, zainteresowań,   życia w społeczeństwie, 

nowoczesnych technologii oraz pracy zawodowej. 

Moduł obejmuje również ćwiczenie zaawansowanych 

struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia 

przez studenta w miarę sprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń zostanie poszerzone słownictwo 

specjalistyczne danej dyscypliny naukowej, studenci 

zostaną przygotowani do czytania ze zrozumieniem 

literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem 

źródłowym. 

Moduł ma również za zadanie bardziej szczegółowe 

zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

Literatuta zalecana przez prowadzącego przedmiot 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna:wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja,metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty 

specjalistyczne), metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze 

szczególnym uwzględnieniem umiejętności 

komunikowania się. 

 

  



Moduł Produkty biotechnologiczne 

M_uu_uu M_TO_02 

Kierunek  lub kierunki studiów Towaroznawstwo  

Nazwa modułu 

kształcenia(pol/ang) 

Produkty biotechnologiczne 

Biotechnological products 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia II stopnia stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

Łącznie 4 w tym kontaktowe / niekontaktowe  

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Sylwia Okoń 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 

Cel modułu Założeniem realizowanego przedmiotu jest zapoznanie 

studentów z metodami uzyskiwania, identyfikacji, oceny 

towaroznawczej oraz zastosowania różnego rodzaju 

produktów uzyskiwanych w procesach 

biotechnologicznych. Przedstawienie metod 

prowadzących do uzyskania genetycznie 

zmodyfikowanych organizmów oraz znaczenia i 

wykorzystania produktów otrzymanych za pomocą 

transformacji w różnych gałęziach gospodarki. Student 

zapozna się z obowiązującymi przepisami prawnymi 

dotyczącymi produktów biotechnologicznych, 

dopuszczenia ich do badań oraz do obrotu, oraz z 

możliwościami patentowania wynalazków 

biotechnologicznych. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Moduł kształcenia obejmuje w pierwszej kolejności 

charakterystykę biotechnologii jako dziedziny nauki oraz 

jej podstawowy podział. Następnie przedstawiane są 

produkty uzyskiwane na drodze procesów 

biotechnologicznych, ich rodzaje, charakterystyka oraz 

drogi powstawania i zastosowanie w różnych gałęziach 

gospodarki, z uwzględnieniem produktów uzyskiwanych 

na drodze modyfikacji genetycznych. W kolejnym etapie 

prezentowane są metody identyfikacji produktów 

biotechnologicznych, w tym również produktów 

genetycznie modyfikowanych. Omówione są także 

aspekty związane z wynalazkami biotechnologicznymi i 

możliwościami ich ochrony patentowej, jak również 

przepisy prawne dotyczące organizmów i produktów 

genetycznie modyfikowanych.  

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Ratledge C., Kristiansen B. [red.] Podstawy 

Biotechnologii. Wydawnictwo PWN 2011. 

2. Malepszy S. [red.] Biotechnologia Roślin. 



Wydawnictwo PWN, 2009 

3. W: Heller K.J. [Ed] Genetically Engineered Food. 

Methods and Detection. Wiley-VCH GmbH & Co. KGaA 

2003 

4. Henzler-Żakowska H. Wynalazek biotechnologiczny. 

Przedmiot patentu. Wydawnictwo SCHOLAR, 2006 

5. Kowalczyk K., Gruszecka D. 2010. Are genetically 

modified organisms (GMO) the future of nutritional 

economy of the Lublin region. W Lublin region – 

ecological region of the XXI century. Wydawnictwo 

Dom Organizatora: 29-53. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, projektowanie i wykonanie doświadczeń, 

prezentacja i interpretacja wyników doświadczeń, 

wykonanie i prezentacja projektu, dyskujsja 

 

 

  



 

Moduł: Metody badawcze surowców i produktów rolniczych  

M uu_uu M  TO_03 

Kierunek  lub kierunki studiów Towaroznawstwo  

Nazwa modułu kształcenia 

(pol./ang.) 

Metody badawcze surowców i produktów rolniczych 

Diagnostic methods of agricultural raw materials and 

products.  

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia II stopnia stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

Łącznie 4, w tym kontaktowe 2,16/ niekontaktowe 1,84 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Prof. dr hab. Aleksandra Badora 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, a  w niej Zakład  

Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców 

Roślinnych oraz Katedra Roślin Przemysłowych i 

Leczniczych. 

Cel modułu Przedstawienie wiadomości z zakresu wybranych metod 

badawczych stosowanych podczas oceny jakościowej 

surowców i produktów rolniczych oraz ich standaryzacji.  

Opanowanie rozpoznawania i interpretacji ilości i jakości 

związków chemicznych i substancji obcych zawartych w 

materiale roślinnym naturalnie i na skutek 

antropogenicznej działalności.  

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Wykład obejmuje wiadomości z zakresu wybranych 

metod badawczych stosowanych podczas oceny 

jakościowej surowców i produktów rolniczych oraz ich 

standaryzacji, a także wyjaśnia znaczenie środowiska i 

budowy podłoży w kształtowaniu standaryzacji 

surowców i produktów rolniczych  

Ćwiczenia przygotowują do rozpoznania, opanowania i 

interpretacji ilości i jakości związków chemicznych i 

substancji obcych zawartych w materiale roślinnym 

naturalnie i na skutek antropogenicznej działalności 

poprzez wybór odpowiednich metod badawczych 

wagowych, objętościowych i instrumentalnych, a także 

stosowania odpowiednich obliczeń i odpowiedniego 

konkludowania wyników.  

 

 

 

 

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

1. Badora A. (red.). 2012. Kształtowanie jakości i 

standaryzacja surowców roślinnych. Wyd. WUP, 

Lublin. 

2. Badora A. 2011. Sorbenty mineralne w środowisku. 

Wybrane zagadnienia. Wyd. WUP, Lublin.  

3. Szczepaniak W. 1997. Metody instrumentalne w 



analizie chemicznej. Wyd. PWN, Warszawa.  

4. Coultate T. P. 2002. Food, the chemistry of its 

components, RSCPPublishing, London, UK. 

5. Krełowska-Kułas M. 1993. Badanie Jakości 

Produktów Spożywczych. Wyd. PWE., Warszawa. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, indywidualna i 

zbiorowa interpretacja wyników, dyskusje.  

 

 

  



Moduł: Higiena surowców i produktów spożywczych 

M uu_uu M_TO_04 

Kierunek  lub kierunki studiów Towaroznawstwo 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/ang) 

Higiena surowców i produktów spożywczych 

Higiene of raw material and food products 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia II stopnia stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

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

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

prof. dr hab. Krzysztof Szkucik  

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia 

Cel modułu Celem modułu jest; 

1. Zaznajomienie studentów z podstawowymi  

umiejętności w zakresie higieny żywności 

zwierzęcego pochodzenia, ze szczególnym 

uwzględnieniem prawidłowej jakości zdrowotnej tej 

żywności i jej kryteriów. 

2. Zapoznanie studentów z zagrożeniami dla zdrowia i 

życia człowieka, wynikającymi z pozyskiwania, 

przetwarzania, przechowywania i dystrybucji 

żywności zwierzęcego pochodzenia  

 

 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Istotą modułu kształcenia „Higiena surowców i produktów 

spożywczych” jest zapoznanie studentów z: a) 

uwarunkowaniami i wymaganiami niezbędnymi dla 

zapewnienia bezpieczeństwa oraz odpowiednich 

właściwości żywności zwierzęcego pochodzenia na 

wszystkich etapach łańcucha żywnościowego (od pola do 

stołu), b) zagrożeniami dla zdrowia i życia człowieka 

związanymi z pozyskiwaniem surowców oraz 

przetwórstwem, przechowywaniem i dystrybucją żywności 

roślinnego i zwierzęcego pochodzenia. Tematy obejmują 

zagadnienia z następujących działów: Jakość zdrowotna 

żywności – kryteria i aspekt, jakość organoleptyczna i 

wartość odżywcza żywności, egzogenne i endogenne 

czynniki trwałości żywności 

Zagrożenia mikrobiologiczne związane z surowcami 

roślinnego i zwierzęcego pochodzenie, zatrucia pokarmowe 

wywołane przez bakterie, grzyby, wirusy i priony, 

odżywnościowe  choroby pasożytnicze człowieka, 

szkodniki żywności, zagrożenia chemiczne żywności, 

substancje obce, zafałszowania żywności, fizyczne 

zagrożenia  przetworów spożywczych  

metody konserwacji żywności, zarządzanie jakością 

żywności. systemy zapewnienia jakości żywności, warunki 



higieniczno-techniczne produkcji żywności, aspekty 

higieniczne przy projektowaniu zakładów produkujących 

żywność 

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

1. Kołożyn-Krajewska D. (red). - Higiena produkcji 

żywności. Wyd. SGGW, Warszawa 2003 

2. Prost E.K. - Zwierzęta rzeźne i mięso – ocena i 

higiena LTN, Lublin2006 

3. Żakowska Z., Stoińska H. (red). - Mikrobiologia i 

higiena w przemyśle spożywczym Wyd. P.Ł. Łódź 

2000 

4. Jurczak M.. Mleko – produkcja, badanie, przerób. 

Wyd. SGGW, Warszawa1997 

5. Rajchert D. Nowak D. (red). - Jakość i 

bezpieczeństwo żywności. Wyd. SGGW, Warszawa 

2006 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: praca jednostkowa, zbiorowa, 

grupowa. 

Metody dydaktyczne: dyskusja, wykład, 

doświadczenie , wykonanie projektu, prezentacje 

multimedialne. 

 

 

 

 

  



Moduł: Ekonomika handlu żywnością 

M uu_uu M _TO_05 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/ang) 

Ekonomika handlu żywnością 

Economics of food trade 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia II stopnia stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem 

na kontaktowe/ niekontaktowe 

Łącznie 3, w tym 2 kontaktowe / 1 niekontaktowe 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Artur Krukowski 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu  Dostarczenie teoretycznej i praktycznej wiedzy 

związanej z działalnością jednostek handlowych 

pośredniczących w obrocie między produkcją a 

konsumpcją żywności. Charakterystyka form 

organizacyjnych handlu, funkcji handlowych 

pełnionych przez poszczególne podmioty uczestniczące 

w obrocie towarowym. Tworzenie umiejętności analizy 

czynników wytwórczych i oceny ich wpływu na 

sytuację ekonomiczno-finansową jednostek handlowych 

przy uwzględnieniu specyfiki obrotu produktami 

żywnościowymi. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Przedmiot „Ekonomika handlu żywnością” jest 

ekonomiką szczegółową wydzieloną na podstawie 

kryterium instytucjonalnego i towarowego. 

Przedmiotem jej badań są wszelkie zjawiska i procesy 

występujące w działalności podmiotów gospodarczych, 

które zawodowo i profesjonalnie zajmują się zakupem 

surowców i produktów żywnościowych w celu ich 

dalszej odsprzedaży. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. S. Urban, K. Szlachta, Ekonomika i organizacja 

handlu żywnością, wyd. AE Wrocław, 2000. 

2. M. Sławińska, Kompendium wiedzy o handlu, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. 

3. M. Sławińska, Zarządzanie przedsiębiorstwem 

handlowym, PWE, Warszawa 2002. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład konwencjonalny i problemowy, ćwiczenia 

audytoryjne, metoda sytuacyjna, metoda analizy 

przypadków, zadania rachunkowe 

 

  



Moduł: Statystyczne sterowanie procesem 

M uu_uu M_TO_06 
Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 

 
Nazwa modułu kształcenia 

(pol/ang) 

Statystyczne sterowanie procesem 

Statistical process control 

Język wykładowy polski 
Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatyw

ny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia II stopnia stacjonarne 
Rok studiów dla kierunku I 
Semestr dla kierunku 1 
Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

łącznie  4 w tym: kontaktowe 2,2 / niekontaktowe 1,8 

Imię i nazwisko 

osoby 

odpowiedzialnej 

Izabela Kuna-Broniowska 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki 
Cel modułu Zapoznanie studentów z metodami statystycznej kontroli 

jakości oraz z ich zastosowaniem w zarządzaniu jakością 

procesu produkcyjnego i jakością usług. 

Treści modułu kształcenia 

– zwarty opis ok. 100 

słów. 

Wykładany przedmiot obejmuje następujące zagadnienia: 

1. Koncepcje i narzędzia zarządzania jakością 

2. Statystyczna kontrola odbiorcza, statystyczna 

kontrola procesu  

3. Tradycyjne narzędzia zarządzania jakością 

4. Karty kontrolne dla cech ocenianych liczbowo 

5. Karty kontrolne dla cech ocenianych alternatywnie 

6. Zasady analizy kart kontrolnych 

7. Karty kontrolne dla krótkich serii produkcyjnych 

8. Wskaźniki zdolności jakościowej maszyny i 

procesu 

9. Karty kontrolne do wykrywania małych przesunięć 

wartości średniej procesu 

10. Rodzaje kart kontrolnych w kontroli jakości badań 

laboratoryjnych  

11. Analiza stabilności i zdolności systemów 

pomiarowych 



Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

1. Aczel A., D., 2000. Statystyka w zarządzaniu. PWN, 

Warszawa 

2. Greber T.,2000 Statystyczne sterowanie procesami-

doskonalenie jakości z pakietem STATISTICA, StatSoft 

Polska, Kraków 

3. Kończak G., 2000. Wykorzystanie kart kontrolnych w 

sterowaniu jakością w toku produkcji, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej w Katowicach  

4. Dahlgaard J. J., Kristensen K., Kanji G. K. 2004. Podstawy 

zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa.  

5. Hamrol A., Mantura W., 2005. Zarządzanie jakością. 

Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 

6. Thomson J., R ., Koronacki  J., 1994. Statystyczne 

sterowanie procesem. Metoda Deminga etapowej 

optymalizacji jakości. Akademicka Oficyna Wydawnicza 

PLJ, Warszawa 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne, dyskusje, 

dostęp do problematyki przedmiotu poprzez platformę 

edukacji wirtualnej.  
 

 

 

  



Moduł Ekonomia menedżerska 

M_uu_uu M_TO_07 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Ekonomia menedżerska 

Managerial economics 

Język wykładowy  polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 
obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia II stopnia stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku  I 

Semestr dla kierunku 1  

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 2,16/niekontaktowe 1,84 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej  
Tomasz Kijek  

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu 

Celem realizowanego przedmiotu jest przekazanie studentom 

wiedzy o procesach decyzyjnych w przedsiębiorstwie oraz 

zapoznanie z metodami i narzędziami analizy ekonomicznej 

wspomagającymi podejmowanie optymalnych decyzji 

menedżerskich. 

Treści modułu kształcenia 

Wykłady obejmują: wprowadzenie do problematyki 

podejmowania decyzji menedżerskich, analiza marginalna jako 

narzędzie optymalizacji, badanie i prognozowanie popytu, 

popyt rynkowy a optymalna polityka cenowa, decyzje 

produkcyjne i koszty w przedsiębiorstwie, siła rynkowa 

przedsiębiorstwa w modelach konkurencji doskonałej i 

monopolu, teoria gier a zachowania strategiczne 

przedsiębiorstw w warunkach oligopolu, podejmowanie decyzji 

w warunkach niepewności, rola informacji w procesie 

podejmowanie decyzji menedżerskich, programowanie liniowe, 

ocena przedsięwzięć publicznych. 

 

Ćwiczenia obejmują: zagadnienia wprowadzające do 

problematyki decyzji menedżerskich, podejmowanie 

optymalnych decyzji na podstawie analizy marginalnej, 

wyznaczanie funkcji popytu oraz prognoz  przy zastosowaniu 

modeli regresji liniowej, optymalną politykę cenową, decyzje 

produkcyjne w modelu dwuczynnikowej funkcji produkcji, 

minimalizację kosztów przedsiębiorstwa, pomiar siły rynkowej 

i maksymalizację zysku przedsiębiorstwa w modelach 

konkurencji doskonałej i monopolu, wyznaczanie równowagi 

Nasha, maksymalizację użyteczności oczekiwanej, 

zastosowanie informacji przy podejmowaniu decyzji 

menedżerskich, rozwiązywanie układów równań liniowych za 

pomocą metody graficznej, analizę kosztów i korzyści. 



Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Samuelson W. F., Marks S. G. 2009. Ekonomia 

menedżerska. PWE, Warszawa. 

2. Solek A. 2009. Optymalne decyzje. Ekonomia 

menedżerska w zadaniach. Wydawnictwo UE w 

Krakowie, Kraków. 

3. Lahman D., Png I. 2011. Ekonomia menedżerska. 

Wolters Kluwer, Warszawa. 

4. Froeb L., McCann B. 2012. Ekonomia menedżerska. 

PWE, Warszawa. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady konwersatoryjny, praca indywidualna i grupowa, 

rozwiązywanie zadań, praca z tekstem, dyskusja. 

 

 

 

  



Moduł: Towaroznawstwo środków do produkcji żywności 

M uu_uu M_TO_08 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo ZJTK 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Towaroznawstwo środków do produkcji żywności 

Commodity of Ingredients for Food Production 

Język wykładowy polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia II stopnia stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku I  

Liczba punktów ECTS z 

podziałem 

na kontaktowe/ niekontaktowe 

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

Imię i nazwisko osoby 

Odpowiedzialnej 

Bartosz Sołowiej  

Jednostka oferująca przedmiot 
Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka  

i Towaroznawstwa Żywności 

Cel modułu 

Celem modułu jest zapoznanie studentów ze środkami 

stosowanymi przy produkcji żywności, jak również 

nabycie praktycznych umiejętności ich analitycznego 

oznaczania.  

Treści modułu kształcenia 

Wykłady obejmują: Definicja dodatków do żywności, 

podział substancji dodatkowych i wspomagających 

przetwarzanie żywności, kryteria ich doboru oraz system 

numeryczny; substancje zagęszczające i żelujące; 

substancje wypełniające, wiążące, spulchniające, 

glazurujące, przeciwzbrylające; stabilizatory i emulgatory 

spożywcze; substancje smakowo-zapachowe; 

przeciwutleniacze i substancje konserwujące; substancje 

pianotwórcze i przeciwpianotwórcze; gazy do pakowania, 

gazy nośne, substancje klarujące, sekwestranty; barwniki  

i aromaty stosowane przy produkcji żywności; substancje 

słodzące (korzyści i zagrożenia). Interakcje pomiędzy 

dodatkami do żywności a żywnością.  

Ćwiczenia obejmują: oznaczanie zawartości kwasu 

octowego w produktach spożywczych; określanie 

zawartości dwutlenku siarki w winach i napojach 

winopodobnych; oznaczanie zawartości kwasu 

askorbinowego w napojach bezalkoholowych; wykrywanie 

sztucznego zabarwienia słodyczy; oznaczanie zawartości 

betaniny w sokach, ekstraktach z buraków oraz barszczach; 

badanie lepkości naturalnych hydrokoloidów; oznaczanie 

zawartości chlorku sodu w produktach mleczarskich; 

badanie właściwości tekstury produktów żelatynowych; 

ćwiczenia obliczeniowe. 

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

1. Rutkowski A.,  Gwiazda S.,  Dąbrowski K., 

Kompendium dodatków do żywności, Hortimex, 

Konin, 2003. 

2. Winter R. A consumer’s dictionary of food 



additives. 7th ed. Three River Press, New York, 

2009. 

3. Sikorski Z. Chemia żywności. Składniki żywności. 

Tom I. WNT, Warszawa, 2007. 

4. Samotyja U., Małecka M. Current trends in 

commodity science. Food quality. Wyd. UEP, 

Poznań, 2010.  

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 

listopada 2010 roku w sprawie dozwolonych 

substancji dodatkowych, Dz. U. z dnia 9 grudnia 

2010 roku, nr 232, poz.1525, z późn. zmianami. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: 

− Praca indywidualna 

− Praca grupowa 

Metody dydaktyczne: 

− Podające (wykład) 

− Problemowe (dyskusja, obrona sprawozdań) 

− Praktyczne (wykonanie zadań laboratoryjnych, 

sprawozdania  

z przeprowadzonych zadań). 

 

 

  



Moduł Etologiczne aspekty jakości produktów 

M uu_uu  M_TO_09 

Kierunek studiów Towaroznawstwo ZJTK 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Etologiczne aspekty jakości produktów  

Ethological aspects of product quality 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia  

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia II stopnia, stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

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

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej  

Jarosław Kamieniak 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej 

Cel modułu Celem realizowanego przedmiotu jest zapoznanie studentów z  

wpływem wrodzonych cech behawioru zwierząt oraz warunków ich 

utrzymania na efektywność produkcji i jakość pozyskiwanych od 

zwierząt produktów 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów 

Etologia jest nauką zajmującą się wrodzonymi formami zachowania 

oraz interakcjami zachodzącymi pomiędzy zwierzętami a środowiskiem 

ich życia. Wyniki badań etologicznych mogą być pomocne przy 

zwiększaniu efektywności użytkowania zwierząt, a tym samym 

dodatniego wyniku ekonomicznego uzyskiwanego z produkcji 

zwierzęcej.  Znajomość wrodzonych cech behawioru oraz potrzeb w 

tym zakresie pozwala zoptymalizować warunki utrzymania zwierząt w 

kontekście zapewnienia im odpowiedniego dobrostanu. Dzięki temu 

możliwe jest ujawnienie się założeń dziedzicznych warunkujących 

wysoką produkcyjność zwierząt oraz jakość pozyskiwanych od nich 

produktów. Tematyka realizowanych zajęć obejmuje podstawowe 

zagadnienia z zakresu etologii, hodowli zwierząt oraz ich potrzeb 

bytowych (poziomu dobrostanu), wpływających na wysoką 

efektywność użytkowania w różnych kierunkach, a zwłaszcza wysoką 

jakość pozyskiwanych produktów.  

Zalecana literatura lub lektury 

obowiązkowe 

1. Grodzki H. (red.) 2005. Hodowla i użytkowanie zwierząt 

gospodarskich. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 

2. Kaleta T. 2003. Zachowanie się zwierząt. Zarys problematyki. 

Wydawnictwo SGGW Warszawa 

3. Kołacz R., Dobrzański Z. 2006. Higiena i dobrostan zwierząt 

gospodarskich, Wydawnictwo AR Wrocław 

4. Szulc T. (red.), Litwińczuk Z. 2005. Hodowla i użytkowanie 

bydła, PWRiL 

5. Szulc T. (red.). 2005. Chów i hodowla zwierząt. Wydawnictwo 

UP Wrocław  

Planowane  

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: praca jednostkowa, praca zbiorowa 

Metody dydaktyczne: pogadanka, dyskusja, wykład  



 

Moduł Zarządzanie jakością 

M_uu_uu M_TO_10 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Zarządzanie jakością 

Quality Management 

Język wykładowy  polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 
fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia  studia II stopnia stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku  I 

Semestr dla kierunku II 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 5 w tym kontaktowe 2,08/niekontaktowe 2,92 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej  
Eugenia Czernyszewicz 

Jednostka oferująca przedmiot Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa 

Cel modułu 

Zapoznanie z metodami wartościowania i oceny jakości 

wyrobów, pojęciem i znaczeniem innowacyjności w 

kształtowaniu jakości produktów, rachunkiem kosztów jakości, 

nabycie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie 

procesowego i systemowego podejścia do zarządzania jakością 

produktów i przedsiębiorstwem oraz stosowania norm ISO w 

organizacji; zapoznanie z wybranymi koncepcjami, metodami i 

narzędziami projektowania, zarządzania i doskonalenia jakości; 

zakresem i wymaganiami wybranych systemów zarządzania 

oraz zagadnieniem integracji systemów zarządzania. 

Treści modułu kształcenia 

Treści modułu kształcenia obejmują zagadnienia: znaczenie 

jakości w gospodarce rynkowej; metody wartościowania i 

oceny jakości wyrobów; pojęcie i znaczenie innowacyjności w 

kształtowaniu jakości wyrobów; procesowe i systemowe 

podejście do zarządzania jakością produktów i 

przedsiębiorstwem; wybrane koncepcje, metody i narzędzia 

projektowania, zarządzania i doskonalenia jakości; stosowanie 

norm ISO w organizacji, wymagania i dokumentowanie 

systemu zarządzania jakością według norm ISO serii 9000; 

ocena systemu zarządzania jakością; rachunek kosztów jakości; 

zakres, struktura i wymagania wybranych systemów 

zarządzania; integracja systemów zarządzania. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Czernyszewicz E., 2013. System zarządzania jakością w 

organizacji. Funkcjonowania-Doskonalenie-

Dokumentowanie. Wyd. UP w Lublinie, Lublin. 

2. M. Wiśniewska, E. Malinowska. Zarządzanie jakością 

zywności. Systemy. Koncepcje. Instrumenty. Difin, 

Warszawa 2011. 



3. Hamrol A, Mantura W. 2004. Zarządzanie jakością Teoria i 

praktyka.  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

4. Sikora T. (red.), 2010. Wybrane koncepcje i systemy 

zarządzania jakością. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Krakowie, Kraków. 

5. Sikora T. (red), 2011. Funkcjonowanie i doskonalenie 

systemów zarządzania jakością. Wyd. Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 

6. Lock D. 2002. Podręcznik zarządzania jakością. 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metody dydaktyczne: wykład konwencjonalny z 

wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, pogadanka, 

dyskusja, projektowanie i wykonywanie projektów, burza 

mózgów, prezentacja projektów. 

 

  



Moduł:Systemy kontroli i zarządzanie jakością 

M uu_uu M_TO_11 

Kierunek  lub kierunki studiów Towaroznawstwo  

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/ang) 

Systemy kontroli i zarządzanie jakością 

Systems of quality kontrol and menagment 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia Studia II stopnia stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

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

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Dr  hab. Jolanta Król 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców 

Zwierzęcych 

Cel modułu Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

funkcjonowaniem systemów zarządzania jakością. 

Przygotowanie studentów do formułowania polityki jakości i 

celów jakościowych, identyfikacji procesów i ich opisu oraz 

opracowywania procedur systemowych. Zajęcia pozwolą 

studentom na poznanie zasad opracowania dokumentacji 

systemowej. Zajęcia praktyczne (ćwiczenia w grupach, studia 

przypadków) dadzą możliwość poznania różnych sytuacji 

mogących pojawić się w praktyce gospodarczej, wzbogacą 

posiadaną wiedzę i umożliwią jej zastosowanie praktyczne. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu podstaw 

zapewniania i zarządzania jakością. Przedstawione zostaną 

zasady wdrażania,  funkcjonowania i doskonalenia 

podstawowych systemów zapewnienia i zarządzania jakością, 

cele, korzyści i mankamenty wdrażania tych systemów. 

Studenci zostaną zapoznani ze strukturą norm serii ISO 9000, 

podejściem procesowym, strukturą dokumentacji systemowej 

oraz istotą procesu auditu.  Omówione zostaną zadania 

operacyjne w zakresie zarządzania jakością.  

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

1. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, 

2007. 

2. Normy z serii ISO 9000.  

3. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T.: Zarządzanie 

bezpieczeństwem żywności – teoria i praktyka. C.H. 

Beck, 2010.  

4. Urbaniak M.: Systemy zarządzania jakością, 

środowiskiem i bezpieczeństwem w praktyce 

gospodarczej. Wyd.  Difin, 2007. 

5. Czasopisma naukowe: Problemy Jakości, ABC Jakości. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Formy dydaktyczne 

− Praca indywidualna 

− Praca grupowa 



Metody dydaktyczne: 

− Podająca (Wykład multimedialny); 

− Problemowa (dyskusja panelowa) 

− Analiza przypadków (studia przypadków) 

− Projektowa (zespołowe projekty studenckie 

realizowane w kilkuosobowych grupach) 

 

  



Moduł: Systemy kontroli jakości 

 M_TO_12 

Kierunek  lub kierunki studiów Towaroznawstwo ZJTK 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/ang) 

Systemy kontroli jakości 

Systems of quality control 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia Studia II stopnia stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

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

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Dr  hab. Jolanta Król 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców 

Zwierzęcych 

Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem 

systemów kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w sektorze 

gospodarki żywnościowej, poznanie zasad sprawowania 

nadzoru nad żywnością oraz jej dobrowolnej certyfikacji. 

Zapoznanie z istotą auditu. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

W ramach przedmiotu omówione będą zasady systemu oceny 

zgodności i nadzoru rynku produktów żywnościowych w 

obszarze obowiązkowym (prawo żywnościowe, Europejski 

Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, krajowe organa 

urzędowej kontroli)  i dobrowolnym (certyfikacja produktów 

rolnych i środków spożywczych, znaki jakości). Istota i 

rodzaje auditów. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Łuczak B., Kuklińska D.: Audyty i audytowanie. 

2007. 

2. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T.: Zarządzanie 

bezpieczeństwem żywności – teoria i praktyka. C.H. 

Beck, 2010.  

3. Wiśniewska M., Malinowska E.: Zarządzanie jakością 

żywności, Difin, 2011.  

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Formy dydaktyczne 

− Praca indywidualna 

− Praca grupowa 

Metody dydaktyczne: 

− Podająca (Wykład multimedialny); 

− Problemowa (dyskusja panelowa) 

− Analiza przypadków (studia przypadków) 

− Projektowa (zespołowe projekty studenckie 

realizowane w kilkuosobowych grupach) 

 

  



Moduł: Towaroznawstwo środków do produkcji rolniczej i ogrodniczej 

M_uu_uu M_TO_13 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo ZJTK 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Towaroznawstwo środków do produkcji rolniczej i ogrodniczej 

Commodities of resources to agricultural and horticultural 

production 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia Studia II 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/ niekontaktowe 2 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Józef Sawa 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami 

Produkcyjnymi 

Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej 

Cel modułu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze środkami 

technicznymi i materiałami stosowanymi w produkcji rolniczej 

i ogrodniczej 

 Treści modułu kształcenia  

 

Zapoznanie studentów z technologiami produkcji rolniczej i 

ogrodniczej w aspekcie zaangażowanych tam środków 

produkcji w tym charakterystyka tych środków i sposoby ich 

użytkowania i stosowania. Przybliżenie studentom problemu 

wpływu systemów gospodarowania i zaangażowanych w tych 

systemach środków produkcji na proces pracy oraz jakość i 

wartość użytkową surowców rolniczych i ogrodniczych, 

charakterystyczne dla poszczególnych procesów produkcji i 

przygotowania do obrotu towarowego (magazynowania). 

Omówienie dokumentów UE dotyczących dyrektywy 

maszynowej oraz systemów zapewnienia jakości. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Tomaszewski K. i inni 1998. Zestawianie i ocena pracy 

rolniczych agregatów maszynowych AR Lublin, 

2. Codex Alimentarius - Organically Produced Foods 

www.codexalimentarius.net 

3. Normy jakościowe na owoce i warzywa Centralny 

Inspektorat Standaryzacji 

4. Ustawy o systemie zgodności umieszczania wyrobów 

na rynku i znaku CE:  (Dz. U. 04/204.2087; Dz.U. 

02.191.1596; Dz.U. 05.259.2170) 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład, prezentacja, dyskusja, wykonanie projektu lub opisów 

zasad użytkowania środków produkcji 

 

http://www.codexalimentarius.net/


Moduł Towaroznawstwo produktów roślinnych 

M_uu_uu M_TO_ 14 

Kierunek lub kierunki 

studiów 
Towaroznawstwo ZJTK 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol./ang.) 

Towaroznawstwo produktów mleczarskich 

Dairy products commodity science 

Język wykładowy  polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 
fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia  studia II stopnia, stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku  I 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe  

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

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej  
Maciej Nastaj 

Jednostka oferująca 

przedmiot 

Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i 

Towaroznawstwa Żywności  

Cel modułu 

Celem modułu jest zapoznanie studentów z biologicznymi, 

mikrobiologicznymi, biochemicznymi i technologicznymi 

aspektami produktów mleczarskich w łańcuchu od surowca do 

produktu końcowego, spożywanego przez konsumenta. 

Omówiony zostanie wpływ metod przetwarzania mleka, zasad 

przechowywania i sprzedaży produktów mleczarskich na ich 

jakość i bezpieczeństwo 

Treści modułu kształcenia 

Mleko i produkty mleczne stanowią ważny element naszej 

diety. W ramach tego przedmiotu przekazana będzie wiedza o 

produkcji podstawowych wyrobów mleczarskich takich jak 

mleko spożywcze, śmietanka, śmietana i masło, mleczne 

produkty fermentowane (jogurt, kefir), sery twarogowe i 

dojrzewające oraz koncentraty mleczne. Omówiony będzie 

wpływ procesów technologicznych na poszczególne składniki 

mleka, oraz jakość i bezpieczeństwo produktów mleczarskich. 

Wykłady obejmują również zagadnienia związane z 

przechowywaniem produktów mleczarskich, zmianami 

zachodzącymi podczas przechowywania i jak wpływają one, na 

jakość produktu. Ćwiczenia obejmują towaroznawczą ocenę 

mleka i produktów mleczarskich (skład chemiczny, właściwości 

sensoryczne) 

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

1. Ziajka, S. 2008. Mleczarstwo. Wyd. UMW. Olsztyn 

2. Jurczak M. 2005 Mleko, produkcja, badanie, przerób. Wyd. 

SGGW Warszawa 

3. Tamime A,Y. 2009> Milk Processing and Quality 

management, Wiley 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, wykonywanie doswiadczeń, interpretacja wyników 

doswiadczeń, dyskusja 

 

  



Moduł: Towaroznawstwo produktów ogrodniczych 

M uu_uu M_TO_15 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo ZJTK 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/ang) 

Towaroznawstwo produktów ogrodniczych 

 Commodities  of  horticultural products 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia  II stopnia stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku II 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem 

na kontaktowe/ niekontaktowe 

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

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Prof. dr hab. Irena Perucka 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Chemii 

Cel modułu  Celem nauczania wykładanego przedmiotu jest przekazanie 

studentom najnowszych informacji na temat nie tylko 

cennych dla zdrowia bioskładników występujących w 

produktach pochodzenia ogrodniczego lecz także substancji 

dodawanych celowo i zanieczyszczeń, które mogą 

występować na każdym etapie procesu powstawania 

produktu oraz informacji na temat  wyboru metod 

analitycznych  niezbędnych do ich detekcji w żywności  w 

celu otrzymania produktu bezpiecznego dla zdrowia. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów.  

 Student  zapozna  się  z  czynnikami  wpływającymi  na 

jakość produktów ogrodniczych. 

Pozna substancje  dodawane celowo do produktów 

ogrodniczych takich jak  substancje utrwalające, smakowe  i 

zapachowe  ich dopuszczalne wartości  graniczne oraz  

wpływ na jakość    produktów  i  bezpieczeństwo zdrowotne.  

Student pozna zalety i wady syntetycznych  substancji 

słodzących, półsyntetycznych wypełniaczy i syntetycznych 

barwników. Student uzyska wiedzę na temat pomocniczych  

dodatków  stosowanych  w  przetwórstwie żywności oraz na 

temat wymagań  jakościowych  wybranych  produktów  

żywnościowych. 

Na ćwiczeniach student   pozna metody  stosowane  do 

oznaczania związków  biologicznie aktywnych  i  substancji  

dodawanych celowo w procesie przetwarzania. Będzie 

wykonywał badania  związane z  analizą wybranych  

produktów pochodzenia ogrodniczego  pod  względem  

zawartości   barwników  i obecności  związków fenolowych      

z   zastosowaniem chromatografii  cienkowarstwowej TLC 

oraz wykona oznaczanie  zawartości fosforu  w różnych 

napojach. 

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

1.Towaroznawstwo żywności przetworzonej. Technologia i 

ocena jakościowa.  Praca zbiorowa pod redakcją  



Franciszka Świderskiego. SGGW. Warszawa. 

2. Dodatki funkcjonalne do żywności. Rutkowski A., 

Gwiazda S., Dąbrowski K. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Planowane są wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, 

opracowania sprawozdań, interpretacja wyników 

doświadczeń , dyskusja .    

 

  



Moduł: Metody konserwacji produktów żywnościowych 

M_uu_uu M_TO_16 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo ZJTK 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Metody konserwacji produktów żywnościowych 

Methods of food preservation 

Język wykładowy  polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 
obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia II stopnia niestacjonarne  

Rok studiów dla kierunku  II  

Semestr dla kierunku 4 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe  

Łącznie 4 w tym kontaktowe 2 niekontaktowe 2 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej  
Piotr Skałecki 

Jednostka oferująca przedmiot 
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców 

Zwierzęcych 

Cel modułu 

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

współczesnymi technologiami utrwalania żywność i ich 

wpływem na jej jakość. 

Treści modułu kształcenia 

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z metodami 

utrwalania żywności. Wpływ metod utrwalania na jakość 

produktów spożywczych. Dodatki do żywności (zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawnymi). Współczesne 

technologie utrwalania żywności. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Dłużewski M.,  Chuchowa J, Krajewski K,  Kamiński 

W.M., Dłużewska A.: Technologia żywności. WsiP, tom 1 i 

2, 2000.  

2. Litwińczuk Z.: Towaroznawstwo surowców i produktów 

zwierzęcych z podstawami przetwórstwa. PWRiL, 2012. 

3. Gruda Z., Postolski J.: Zamrażanie żywności. Wyd III rozszerzone. 

WNT, Warszawa 1999. 

4. Przemysł Spożywczy 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metody dydaktyczne: Dyskusja, wykład, 

wykonanie sprawozdania i prezentacji  

 

 

  



Moduł: Normalizacja i certyfikacja 

 M_TO_17 

Kierunek  lub kierunki 

studiów 

Towaroznawstwo ZJTK 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/ang) 

Normalizacja i certyfikacja 

Systems of quality control 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia Studia II stopnia stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

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

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Dr  hab. Jolanta Król 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców 

Zwierzęcych 

Cel modułu Zajęcia wprowadzą studentów w obowiązujące podstawy 

prawne dotyczące normalizacji, akredytacji i certyfikacji, 

umożliwią nabycie umiejętności do wykonywania 

określonych zadań w zakresie oceny zgodności.  

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

W ramach przedmiotu omówione będą zasady 

funkcjonowania systemu normalizacji, certyfikacji i 

akredytacji oraz działalność jednostek normalizacyjnych, 

akredytujących i certyfikujących na szczeblu 

międzynarodowym, europejskim i krajowym; zasady 

systemu oceny zgodności, uregulowania prawne w Unii 

Europejskiej w zakresie likwidacji barier technicznych i 

administracyjnych, dyrektywy nowego podejścia.  

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

6. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami, 

PWN, Warszawa, 2007. 

7. Henrykowski W.: System oceny zgodności w Unii 

Europejskiej pięć lat po akcesji. Historia – 

Teraźniejszość, Wyd. PERT, Warszawa, 2009. 

8. Czasopisma: Problemy Jakości, Wiadomości PKN  

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Formy dydaktyczne 

− Praca indywidualna 

− Praca grupowa 

Metody dydaktyczne: 

− Podająca (Wykład multimedialny) 

− Problemowa (dyskusja panelowa) 

− Analiza przypadków (studia przypadków) 

 

  



Moduł Towaroznawstwo produktów roślinnych 

M_uu_uu M_TO_18 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo ZJTK 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol./ang.) 

Towaroznawstwo produktów roślinnych 

Commodities of plant products 

Język wykładowy  polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 
obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  studia II stopnia, stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku  II 

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  
Grzegorz Szumiło 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa 

Cel modułu 

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom wiadomości z 

zakresu przydatności technologicznej wybranych surowców 

roślinnych i produktów przetwórstwa płodów pochodzenia 

roślinnego z uwzględnieniem sposobu ich wytwarzania. 

Przedstawienie ich klasyfikacji, właściwości 

fizykochemicznych i biologicznych, wartości odżywczej oraz 

wymagań jakościowych stawianych przed tymi produktami. 

Prezentowanie metod oceny towaroznawczej surowców i 

produktów pochodzenia roślinnego oraz kształtowanie 

umiejętności przeprowadzenia tej oceny w oparciu o normy, 

ustawy i rozporządzenia, a także zapoznanie studentów z 

podstawami funkcjonowania wybranych rynków rolnych.  

Treści modułu kształcenia 

Wykładany przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu 

towaroznawstwa produktów pochodzenia roślinnego. 

Znajomość zasad urzędowej kontroli jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych oraz parametrów jakościowych 

uwzględnianych w ocenie towaroznawczej produktów 

roślinnych. Wiedza dotycząca aktualnie obowiązującej polskiej 

i międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług. Istotne 

informacje dotyczące rynków wybranych produktów 

pochodzenia roślinnego. Znajomość podziału, właściwości 

fizycznych i chemicznych oraz wartości użytkowej wybranych 

roślinnych półproduktów, produktów i produktów ubocznych, 

ich wartości odżywczej i znaczenia fizjologicznego. Zapoznanie 

z kryteriami oceny jakości tych towarów i stawianymi przed 

nimi wymaganiami jakościowymi w oparciu o normy, ustawy i 

rozporządzenia. Znajomość zasad wstępnej kontroli jakości i 

towaroznawczej oceny organoleptycznej wybranych produktów 

roślinnych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Przybyłowski P.(red.) 2003. Towaroznawstwo artykułów 

spożywczych. Wyd. AM, Gdynia. 

2. Świderski F. (red.) 2010. Towaroznawstwo żywności 

przetworzonej z elementami technologii. Wyd. SGGW, 



Warszawa. 

3. Fortuna T., Juszczak L., Sobolewska-Zielińska J. 2003. 

Podstawy analizy żywności. Wyd. AR, Kraków. 

4. Sawicka B. (red.) 2000. Agrotechnika i jakość cech roślin 

uprawnych. Wybrane zagadnienia. Wyd. AR, Lublin. 

5. Wybrane Polskie Normy, Ustawy i Rozporządzenia 

dotyczące produktów roślinnych.  

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, 

projektowanie i wykonywanie oceny organoleptycznej, 

prezentacja i interpretacja uzyskanych wyników, dyskusja. 

Formy dydaktyczne: praca indywidualna, praca grupowa. 

 

 

  



Moduł Seminarium magisterskie 

M_uu_uu M_TO_19 

Kierunek  lub kierunki 

studiów 

Towaroznawstwo 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/ang) 

Seminarium magisterskie 

Master's seminar 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia II stopnia stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 2, 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

Łącznie 5 w tym kontaktowe 2,6/ niekontaktowe 2,4 

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 oraz oceny surowców i 

produktów, a także obrotu i wymiany handlowej z 

uwzględnieniem procedur celnych. Opanowanie 

przez studentów umiejętności wygłaszania referatów 

tematycznych oraz do merytorycznej dyskusji na 

temat poruszanej problematyki. Określenie 

warunków przygotowania pracy magisterskiej. 

Opanowanie przez studentów umiejętności 

referowania prac badawczych. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Omawiany przedmiot przygotowuje studentów do 

samodzielnego zebrania fachowej literatury pod 

kątem wybranych zagadnień z zakresu 

towaroznawstwa oraz określa warunki 

przygotowania pracy magisterskiej.  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 

7. Gambarelli G. 1998. Jak przygotować pracę 

dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, 

prezentowanie, publikowanie. Kraków: 

Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac 

Naukowych "Universitas".  

8. 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.  

9. Żółtowski B. 1997. Seminarium dyplomowe : 

http://www.translatica.pl/slowniki/po-polsku/master%27s/


zasady pisania prac dyplomowych. - Bydgoszcz : 

Wydaw. Uczelniane AT-R.  

10. Publikacje tematyczne w czasopismach 

naukowych. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Prezentacje, interpretacja wyników, dyskusje, 

przykłady fachowej literatury polskiej i zagranicznej.  

 

  



Moduł: Zarządzanie produktem 

M uu_uu M_TO_20 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/ang) 

Zarządzanie produktem  

Product management 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia Studia II stopnia stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z podziałem 

na kontaktowe/ niekontaktowe 

Łącznie 3, w tym kontaktowych 2 / niekontaktowych 1 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Adam Włodarczyk 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Cel modułu  Celem modułu jest zapoznanie studentów z 

uporządkowaną teoretyczną i praktyczną wiedzą 

dotyczącą procesu zarządzania produktem od koncepcji 

marketingowej produktu po zarządzanie produktem w 

poszczególnych fazach jego rynkowego cyklu życia z 

wykorzystaniem odpowiednich strategii i narzędzi 

marketingowych pozwalających na osiąganie 

racjonalnych i efektywnych wyników sprzedaży. 

Treści modułu kształcenia W gospodarce rynkowej właściwa strategia produktu 

jest kluczem do osiągnięcia sukcesów 

przedsiębiorstwa na rynku. Moduł będzie obejmował 

następujące zagadnienia: 

istota zarządzania produktem w organizacji, istota 

produktu i komponenty jego wartości, znaczenie marki, 

opakowania i etykiet w pozycjonowaniu produktu, 

analiza rynkowej pozycji produktu, cykl życia 

produktu, zarządzanie produktem w różnych fazach 

cyklu życia, rozwój nowego produktu i wprowadzenia 

go na rynek, ocena portfela produktów organizacji, 

istota i strategie zarządzania asortymentem, ocena 

konkurencyjności produktów, unowocześnianie oferty 

produktowej a konkurencyjność organizacji, analiza 

rynku w aspekcie wprowadzenia nowych produktów, 

programowanie procesu rozwoju nowego produktu, 

strategie produkt/rynek, strategie nowego produktu, 

ocena ekonomiczna modyfikacji produktów, 

instrumenty wsparcia sprzedaży nowych produktów, 

funkcje i zadania menedżera produktu. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1.Gorchels L.: Zarządzanie produktem: od badań i 

rozwoju do budżetowania reklamy, Wydawnictwo 

Helion, Gliwice 2007. 

2.Rutkowski I.: Rozwój nowego produktu, Warszawa, 

PWE, 2007. 



3.Lambin J,J.: Strategiczne zarządzanie marketingowe, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001. 

4.B. Sojkin (red.), Zarządzanie produktem, PWE, 

Warszawa 2003. 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

1. Metoda podająca: wykłady z zastosowaniem 

środków multimedialnych, dyskusja. 

2. Metody praktyczne: ćwiczenia w formie analizy 

przypadków oraz prac projektowych, prezentacja i 

obrona projektów. 

 

 

 

  



Moduł: Agrochemiczne czynniki kształtowania jakości plonów  

M_uu_uu M_TO_21 

Kierunek  lub kierunki 

studiów 

Towaroznawstwo ZJTK 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/ang) 

Agrochemiczne czynniki kształtowania jakości plonów 

Agrochemical factors shaping the quality of yield 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia II stopnia stacjonarne  

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

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

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Dr Jolanta Kozłowska-Strawska 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 

Cel modułu Celem realizowanego przedmiotu jest opanowanie 

wiadomości z zakresu wpływu różnych czynników 

związanych z rolniczą i poza rolniczą działalnością 

człowieka na jakość pozyskiwanych plonów roślin 

uprawnych. Zapoznanie się z wpływem stosowania 

nawozów i środków ochrony roślin na jakość różnych grup 

roślin, na gromadzenie składników antyżywieniowych i 

wartość konsumpcyjną oraz paszową surowców roślinnych. 

Dodatkowo zapoznanie się ze wzrostem i plonowaniem 

roślin w warunkach występującego na terenie naszego kraju 

problemu gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych oraz 

zanieczyszczenia rolniczej przestrzeni produkcyjnej przez 

przemysł. 

Treści modułu kształcenia  Agrochemiczne czynniki kształtowania jakości plonów 

obejmują wiedzę z zakresu kryteriów i jakości produktów 

pochodzenia roślinnego, wpływu zamierzonej i 

niezamierzonej działalności człowieka  rzutującej na jakość 

pozyskiwanych plonów roślin uprawnych (wpływ 

nawożenia, środków ochrony roślin, substancji toksycznych), 

jakości roślin uprawianych w warunkach gleb kwaśnych i 

bardzo kwaśnych, wpływu działalności ludzkiej na 

kształtowanie jakości pozyskiwanej żywności i paszy dla 

zwierząt gospodarskich oraz wiedzę na temat produkcji 

żywności odpowiadającej przyjętym normom i standardom.   

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

1. Filipek T. 2006. Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i 

analityczne. WAR Lublin, ss. 282. 

2. Flis K., Konaszewska W. 2006. Podstawy żywienia 

człowieka. WSiP Warszawa, ss. 227. 

3. Kołżyn-Krajewska D., Sikora T. 2004. Towaroznawstwo 

żywności. WSiP Warszawa, ss. 267. 

4. Fotyma M., Mercik S. 1995. Chemia Rolna. Wyd. Nauk. 

PWN Warszawa, ss. 356. 



5. Gorlach E., Mazur T. 2001. Chemia Rolna. Wyd. Nauk. 

PWN Warszawa, ss. 347. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, zespołowe projekty studenckie, ćwiczenia 

laboratoryjne, ćwiczenia audytoryjne, dyskusja 

 

  



Moduł: Projektowanie nowych wyrobów 

M uu_uu M _TO_22 

Kierunek lub kierunki studiów Towaroznawstwo ZJTK 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/ang) 

Projektowanie nowych wyrobów 

New products development 

Język wykładowy polski, angielski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia II stopnia stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem 

na kontaktowe/ niekontaktowe 

Łącznie 3, w tym kontaktowe 2,2 /niekontaktowe 0,8  

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Prof. dr hab. Stanisław Mleko  

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i 

Towaroznawstwa Żywności, WNoŻiB 

Cel modułu  Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z etapami  

projektowania nowego innowacyjnego wyrobu. 

Zamierzeniem modułu jest zapoznanie studentów z 

projektowaniem nowych wyrobów od idei do gotowego 

produktu komercyjnego, ich strategią, promocją i 

dystrybucją, metodami doboru opakowań i tworzenia 

etykiet dla nowych produktów. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów.  

Studenci na zajęciach zapoznają się z podstawami 

projektowania nowych wyrobów, cechami produktów i 

zasadami ich oceny, kryteriami przy doborze surowców, 

cyklem życia produktów, zasadami kreowania popytu,  

strategiami wdrażania nowego wyrobu. Uczą się ustalać 

wartość żywieniową produktów i ich trwałość oraz 

przeprowadzać ocenę sensoryczną i prognozowanie cech 

jakościowych nowych wyrobów oraz metod ich badania. 

Zapoznają się z wymogami prawnymi przy 

wprowadzaniu nowych produktów na rynek i przepisów 

dotyczących kształtowania jakości i zapewnienia 

bezpieczeństwa produktu. Na ćwiczeniach studenci 

przeprowadzają analizę zagrożeń i krytycznych punktów 

kontroli dla indywidualnie zaprojektowanego wyrobu 

oraz opracowują ankiety konsumenckie. 



Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Earle M., Earle R., Anderson A. : Opracowanie 

produktów spożywczych. Podejście 

marketingowe. WNT, Warszawa,, 2007.  

2. Rutkowski I.P.: Rozwój nowego produktu. 

Metody i uwarunkowania. PWT, Warszawa, 

2007. 

3. Fuller G.W.: New Product Development: from 

concept to marketplace. CRC Press 2004. 

4. Baryłko- Pikielna N., Matuszewska I.: 

Sensoryczne badania żywności. Podstawy - 

Metody-Zastosowania. Wydawnictwo Naukowe 

PTTŻ, 2009. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: 

1. Praca indywidualna 

2. Praca grupowa 

Metody dydaktyczne: 

3. Podająca (wykład informacyjny- prowadzony w 

formie tradycyjnej, z wykorzystaniem technik 

audiowizualnych i multimedialnych; objaśnienie i 

wyjaśnienie),   

4. Problemowa (dyskusja, burza mózgów) 

5. Praktyczna (analiza przypadków, wykonanie 

projektu nowych produktów, prezentacje 

wyrobów) 

 

 

 

  



Moduł: Technologie przetwórstwa surowców roślinnych 

M_ uu_uu M_TO_23 

Kierunek  lub kierunki 

studiów 

Towaroznawstwo ZJTK 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Technologie przetwórstwa surowców roślinnych 

Vegetable processing technologies 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia II stopnia stacjonarne  

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

Łącznie 4 w tym kontaktowe 2,76/ niekontaktowe 1,24 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Maria Chrząstek 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 

Cel modułu Uzyskanie wiedzy o cechach fizykochemicznych 

ważniejszych grup surowców roślinnych determinujących 

przydatność do przetwórstwa, poznanie podstawowych metod 

i technologii ich przetwarzania oraz charakterystyka 

uzyskanych produktów, uświadomienie roli 

mikroorganizmów w przetwórstwie, zwrócenie uwagi na 

produkty uboczne powstające w procesach technologicznych 

i możliwości ich zagospodarowania oraz  zagrożenie dla 

środowiska naturalnego 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Obejmuje charakterystykę ważniejszych grup surowców 

roślinnych i wskazuje kierunki ich wykorzystania. Dostarcza 

wiedzy na temat przebiegu procesów technologicznych od 

momentu pobrania surowca do uzyskania półproduktów lub 

produktów. Obejmuje przetwórstwo roślin zbożowych 

(produkcja mąki, kasz, płatków), okopowych (produkcja 

cukru z buraków, krochmalu z ziemniaków, skrobi 

modyfikowanych, syropu, karmelu), roślin oleistych 

(produkcja oleju surowego, tłuszczów zmodyfikowanych, 

biopaliw), owoców i warzyw (pulpy, przeciery, moszcze, 

kremogeny, koncentraty, susze, mrożonki, kiszonki, 

marynaty). Uwzględnia możliwości wykorzystania surowców 

roślinnych w gorzelnictwie browarnictwie i winiarstwie. 

Zwraca uwagę na powstawanie i sposoby zagospodarowania 

produktów ubocznych oraz zagrożenia dla środowiska. 

 

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

1. Gąsiorowski H. 2004. Pszenica-chemia i technologia. 

PWRiL 

2. Świetlikowska K., Kazimierczak R., Wasiak-Zys G. 

2008.Surowce     spożywcze pochodzenia roślinnego. 

Wyd. SGGW 

3. Jarczyk A., Płocharski W. 2010. Technologia produktów  

owocowych i warzywnych. T.1i 2. Wyd. WSE-H 



Skierniewice 

4. Jarczyk A. 2001. Technologia żywności. T. 3 

5. Jurga R.1997. Przetwórstwo zbóż.Cz.1 i 2. WSziP 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne,  

wykonywanie i prezentowanie zespołowych projektów, 

dyskusja. 

 

  



Moduł kształcenia: Przetwórstwo spożywcze surowców roślinnych 

M uu uu M_TO_24 

Kierunek  lub kierunki 

studiów 

Towaroznawstwo ZJTK 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/ang) 

Przetwórstwo spożywcze surowców roślinnych 

Food processing of plant materials 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia Studia II stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 4 

Liczba punktów dla ECTS z 

podziałem na kontaktowe i 

niekontaktowe 

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

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Dr inż. Ewa Kotiuk 

Jednostka ferująca przedmiot Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i 

Towaroznawstwa 

Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentów z kierunkami 

przetwórstwa spożywczego; zaznajomienie z 

podstawowymi surowcami, materiałami pomocniczymi 

wykorzystywanymi w poszczególnych gałęziach tego 

przemysłu oraz technologiami produkcji podstawowych 

działów przetwórstwa. 

Treści modułu kształcenia– 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Podstawowe pojęcia z zakresu kierunków rozwoju 

przemysłu spożywczego. Charakterystyka surowców, 

materiałów pomocniczych wykorzystywanych w 

poszczególnych branżach przemysłu przetwórczego 

(zbożowego, surowców olejarskich, okopowych, owoców i 

warzyw oraz z produkcją piekarsko-ciastkarską, 

cukierniczą, przemysłem fermentacyjnym). Poznanie 

operacji i procesów technologicznych z uwzględnieniem 

wykorzystania parku maszynowego oraz norm, receptur i 

instrukcji technologicznych. Określenie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy w poszczególnych 

sektorach przetwórstwa. Maszyny i urządzenia niezbędne 

do prowadzenia poszczególnych procesów 

technologicznych. Bezpieczeństwo i higiena pracy w 

zakładach przetwórczych. 

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

1. Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk 

A. 2004. Ogólna technologia żywności. WNT, 

Warszawa. 

2. Kołożyn Krajewska D. 2007. Higiena produkcji 

żywności. Wyd. SGGW, Warszawa. 

3. Czarniecka-Skubina E., Hoffman M., Kajak-Siemaszko 

K., Lipińska E., Namysław I., Sinkiewicz I., 

Trząskowska M., Wieczorek C. 2012. Technologia 

Żywności. Część 2.  Red. E. Czarniecka-Skubina. 

Wyd. Format A-B, Warszawa. 



4. Publikacje Przemysł Spożywczy wyd.Sigma- Not 

Planowane formy 

działania/metody dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: 

− Praca indywidualna. 

− Praca zbiorowa. 

Metody dydaktyczne: 

− Podające (wykład, film),  

− Problemowe (dyskusja, burza mózgów); 

− Praktyczne (projekt, prezentacja multimedialna). 

 

  



Moduł   Zarządzanie i zapewnienie jakości w ochronie roślin  

M_uu_uu M_TO_25 

Kierunek  lub kierunki 

studiów 

Towaroznawstwo ZJTK 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/ang0 

Zarządzanie i zapewnienie jakości w ochronie roślin  

The management and the assurance of quality in the 

plants' protection 

Język wykładowy polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/) 

fakultatywny  

Poziom modułu kształcenia studia II stopnia stacjonarne 

Rok studiów  II 

Semestr  3 

Liczba punktów ECTS  Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,4/niekontaktowe 0,6 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

dr inż. Stanisław Parafiniuk 

Jednostka oferująca 

przedmiot 

Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii 

Rolniczej  

Cel modułu Moduł ma na celu zaznajomienie studentów z budową; 

zasadą działania opryskiwaczy rolniczych oraz 

omówienie zagadnień bezpiecznego wykonywania 

zabiegów ochrony roślin, które powinno być wykonane 

przez osoby przeszkolone i świadome działań, jakie 

podejmują. 

Treści modułu kształcenia 

W treści modułu zostanie omówiona budowa i zasady 

działania opryskiwaczy rolniczych z podziałem na 

opryskiwacze polowe i sadownicze. Omówione będą 

zasady przygotowania i sposoby sprawdzania sprzętu 

do stosowania środków ochrony roślin. Przedstawione 

będą sposoby kalibracji opryskiwaczy polowych i 

sadowniczych; zagadnienia dotyczące postepowania i 

wykonywania zabiegów ochrony roślin, doboru 

paramentów pracy oraz odpowiedniego wyposażenia 

opryskiwaczy, w zależności od panujących warunkach 

atmosferycznych. Omówione będą zagadnienia 

związane z: bezpieczną eksploatacją opryskiwaczy, 

przepisów BHP dotyczących obsługi, sporządzania 

cieczy roboczej oraz prawidłowego zabezpieczenia 

sprzętu na okres jego przechowywania. Zagadnienia 

dotyczące okresowej kontroli stanu technicznego 

opryskiwaczy, wymagania stawiane opryskiwaczom 

rolniczym przedstawione w normach krajowych i 

dyrektywie UE, dotyczących bezpiecznego stosowania 

środków ochrony roślin.  



Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

1. Hołownicki R. 2006. Technika opryskiwania 

roślin dla praktyków. Wydawnictwo Plantpress, 

Kraków; ss. 211. 

2. Sęk T., Przybył J. 2006. Uprawa roli, siew 

sadzenie i pielęgnacja roślin. Wydawnictwo 

Akademii Rolniczej w Poznaniu, ss. 207 

3. Matyjaszczyk E., Tratwal A., Walczak F. 2010. 

Wybrane zagadnienia ochrony roślin w rolnictwie 

ekologicznym i integrowanej ochronie roślin. IOR 

Poznań, ss. 103 

4. Banasiak J. 1999. Agrotechnologia. 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – 

Wrocław, ss. 482 

Planowane formy /działania/ 

metody dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: 

− Praca indywidualna. 

− Praca zbiorowa. 

Metody dydaktyczne: 

− podające (wykład, film szkoleniowy), 

− problemowe (dyskusja), 

− demonstracyjne (pokaz praktycznej kalibracji 

opryskiwaczy) 

 

 

 

  



Moduł kształcenia: Winiarstwo 

M uu uu M_TO_26 

Kierunek  Towaroznawstwo ZJTK 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/ang) 

Winiarstwo 

Winemaking 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia Studia II stopnia, stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów dla ECTS z 

podziałem na kontaktowe i 

niekontaktowe 

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

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Dr inż. Ewa Kotiuk 

Jednostka ferująca przedmiot Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i 

Towaroznawstwa 

Cel modułu Celem zajęć jest opanowanie wiadomości z zakresu 

znajomości winorośli; umiejętności doboru odmian 

winorośli przydatnych do produkcji wina, umiejętności 

doboru surowców i materiałów pomocniczych 

stosowanych w przetwórstwie wina. Zapoznanie z 

możliwościami korzystania norm, receptur i instrukcji 

technologicznych przy produkcji wina. Zapoznanie z 

zasadami etykietowania i przechowywania wina, 

wskazania na główne zagrożenie środowiska ze strony 

przetwórstwa wina.  

Treści modułu kształcenia Obejmuje podstawową wiedzę z zakresu uprawy i 

doboru odmian winorośli: zasad prowadzenie winnicy, 

pielęgnacji i nawożenia; ochrony winorośli przed 

szkodliwymi czynnikami, zasad zbioru, 

konfekcjonowania postępowania z surowcem do 

produkcji wina oraz jego przygotowanie do produkcji 

wina. Podstawowe właściwości fizykochemiczne 

winogron oraz surowców i materiałów pomocniczych 

stosowanych w winiarstwie. Najważniejsze operacje i 

podstawowe procesy w produkcji wina. Podstawowe 

urządzenia używane w przetwórstwie winogron i zasady 

higieny produkcji, bezpieczeństwa żywnościowego oraz 

bezpieczeństwa i higieny w przetwórstwie wina. 

Podstawowa wiedza o właściwościach wina, na czym 

polega dojrzewanie wina, zasady klasyfikacji, 

przechowywania, etykietowania wina, zasady degustacji 

i serwowania. 

Zalecana lista lektur 1. Myśliwiec R. 2006. Winorośli wino. Wyd. 

PWRiL, Warszawa 

2. Myśliwiec R. 2009. Uprawa winorośli. Wyd. 

Plantpress, Warszawa 

3. Bonin S., Wzorek W. 2005. Wybrane 



zagadnienia z technologii winiarstwa. Wyd. 

SGGW, Warszawa 

4. Gil L.T.M.2010. Encyklopedia wina. Najlepsze 

gatunki. Porady i opisy. Regiony winiarskie. Tł. 

B. Haniec. Wyd. Buchmann Sp. z 

o.o.,Warszawa. 

5. Casamayor P.2008. Wino. 80 najważniejszych 

pytań i odpowiedzi. Wyd. Agora S.A., 

Warszawa. 

Planowane formy 

działania/metody dydaktyczne 

Praca indywidualna, grupowa. Metody dydaktyczne: 

podająca - wykład, dyskusja, praktyczne – 

przygotowanie projektu, prezentacja 

 

 

 

  



Moduł: Surowce oleiste 

M uu_uu M_TO_27 

Kierunek lub kierunki 

studiów 

Towaroznawstwo ZJTK 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/ang) 

Surowce oleiste 

Raw materials to oil products 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny 

Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia Studia II stopnia stacjonarne  

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe i 

niekontaktowe 

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

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej  

Barbara Sawicka 

Jednostka ferująca 

przedmiot 

Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa 

Cel modułu Celem modułu jest opanowanie wiadomości o roślinach 

oleistych, jako surowcach do przemysłów: spożywczego, 

farmaceutycznego, kosmetycznego, chemicznego i 

energetycznego. Zapoznanie się z wymaganiami jakościowymi 

surowców oleistych pochodzenia roślinnego oraz ze 

sposobami kształtowania ich jakości i parametrami 

opisującymi tę jakość na etapie produkcji oraz podczas 

przechowywania.  

Treści modułu kształcenia 

Zwarty opis ok. 100 słów 

Moduł zapoznaje z podstawowymi surowcami olejarskimi dla 

celów: jadalnych, technicznych, przemysłu farmaceutycznego, 

kosmetycznego i chemii gospodarczej, takimi jak: bawełna, 

rzepak, rzepik, len oleisty, dynia oleista, słonecznik, gorczyca, 

mak, soja, palma olejowa, orzechy ziemne, oliwka, sezam oraz 

z wartością bioolejów i możliwością ich przetwarzania. 

Obejmuje podstawową wiedzę z zakresu doboru surowca do 

produkcji olejów roślinnych, w zależności od dalszego ich 

wykorzystania. Omawia zasady zbioru, konfekcjonowania, 

przechowywania i postępowania z surowcem do produkcji 

tłuszczu; zapoznaje z wymaganiami jakościowymi surowców 

oleistych do przetwórstwa oraz zasadami oceny sensorycznej, 

fizykochemicznej i reologicznej tłuszczów jadalnych 

pochodzenia roślinnego oraz przemianami w nich 

zachodzącymi w czasie przechowywania. Zapoznaje z 

podstawowymi procesami w produkcji oleju jadalnego oraz 

biodiesla. Obejmuje wiedzę o produktach ubocznych 

przemysłu olejarskiego. 

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

1. Czarniecka-Skubina E. (red). 2012. Technologia żywności. 

Wyd. Format AB, Warszawa. 

2. Rosiak E. 2004. Produkcja roślin oleistych. Wyd. IERGŻ, 

Warszawa. 

3. Gaduczewski W., Konopka I., Kozirok W., Tańska M. 



2006. Produkcja i przechowalnictwo ziarna zbóż i roślin 

oleistych. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych. Wyd. 

UWM, Olsztyn. 

4. Niewiadomski H. 1993. Technologia tłuszczów jadalnych. 

WNT, Warszawa. 

5. Czasopisma naukowe i popularno-naukowe: Tłuszcze 

jadalne; Rynek Roślin Oleistych; European Journal Lipid 

Sci. Technology. 

Planowane formy 

działania/metody 

dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: 

– Praca indywidualna 

– Praca zbiorowa 

Metody dydaktyczne: 

– podające (wykłady z zastosowaniem środków 

audiowizualnych),  

– problemowe (dyskusja, burza mózgów), 

– praktyczne (ćwiczenia z oceny surowców oleistych. 

Wykonanie sprawozdań z ćwiczeń praktycznych). 

 

 


