
Załqcmik do uchwały nr 103 Senatu Politechniki opolskiej z dnia 26.05.202] r.

Załącznik nr l do UchwaĘ nr 3/202t

Rady dydakĘcznej kierunku studiĺĎw Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

z đĺia 9 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w pľogľamie studiów Technologia żywności i Żywienie Człowieka l_go
stopnia stacjonaľnych i niestacjonarnych na pľofilu ogĺólnoakademickim

obowiązującego od ľoku akademickiego 2021/2022

Załqcznik nr 11 do Księgi.lakości Kształcenia

KARTA PROGRAMU STUDIOW

Nazwa programu studiów (kieľunku studiów): Technologia ŻywnościiŻywienie Człowieka

Nazwa wydziału: 'V,ĺydział Inzynierii Pľodukcji i Logistyki

poziom studiów (I stopnia / II stopnia / jeđnolite
studia masisterskie)

I stopnia

pľoÍil studiów (ogólnoakademicki / pľaktyczny)
ogólnoakademicki

forma studiów (stacjonarne / niestacjonarne) stacloname

program studiów obowiązuje od roku
akademickiego

20ŻI12022

datai numer uchwały Senatu przyjmującej
program studiów

data i numer uchwały Senatu przyjmującej
kierunkowe efekty uczenia się

przyporządkowanie do dziedziny lub dziedzin
nauki

I) D zieđzína nauk inzynieryj no-technicznych.
Dyscyplina _ inzynieńa mechaniczna.

2) Dziedzina nauk rolniczych. Dyscyplina -
technologia żyrvności i zywienia.

wskazanie dyscypliny (nauki lub sztuki) lub
dyscyplin (w przypadku kilku wskazai -
podkĺeślić - dyscyplinę wiodącą do któľej
odnosi się minimum 50% efektów uczenia się)

Dyscvplina - inzynieria mechaniczna.
Dyscyplina _ technologia Źyrvności i zywienia.

czas trwania (w semestrach) 7 semestrów

líczbapunktów ECTS 210

týuł zawodonvy otľzymywany przez absolwenta Inzynier

klasyfikacia ISCED 0721

związek z misją uczelni i jej strategią rozwoju Kształcenie na danym kierunku łączy ĺajlepsze
tradycje myśli technicznej z zadaniami dnia
dzisiejszego i wyzwaniem wobec szybkich
przemian technologicznych współczesnego
świata. W działalności edukacyjnej i naukowo-
badawczei wydziału łączy to potrzebę



kształtowania nowoczesnej myśli wobec
pľzemian ekonomicznych i perspektyw
gospodaľczych k.aju z tworzeniem waľtości
etycznych świata nauki i techniki. Wokół tego
posłannictwa skupiają się nauczyciele
i studenci, badacze oraz pracownicy
administracji, jak również przedstawiciele
otoczenia gospodaľczego i społecznego szkoły.
Do podstawolvych składników tak postľzeganej
misji należą: kształcenie, badania naukowe oraz
słuŹba społeczna. Sprzyja to integracji
i rozwojowi nauki, a takŻe stymuluje
kľeatywność oraz wzmacnia więzi społeczne
z ľegionem.

cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i
kontynuacji studiów

Studia na kierunku mają zapewnić,
wykształcenie specjalistów, ktőrzy w opaľciu
o nabytą wiedzę zza\łęsu nauk podstawowych
(matematyka, ťlzyka, chemia) i nauk
inżynierski ch oraz umiejętności praktycznych,
uzyskają podstawy do pracy w obszarze
pľoblematyki związanej ze studiowanym
kierunkiem, w celu techniczno-
technologic znego, ekonom iczne go i eko lo gicznego
zaspakajania potrzeb społecznych. Absolwenci
studiów iľŹynierskich (I-go st.) mogą
kontynuować studia na studiach magisterskich _
II-go stopnia.

wymagania wstępne - Óczekiwane kompeteircje
kandydata (szczegőlnie w pľzypadku studiów
drugiego stopnia)

Preferowani są kandydaci o zainteŕésowaniach
technicznych' umiejętnościach analitycznych
oľaz posiadający wiedzę z zaL<resu matematyki,
fizyki i chemii. Kandydat powinien równieŹ
posiadaó umiejętność rozwiązywaria
problemów i być zorientowany na pracę w
gľupie. Mile widzianę zainteresowanie
pľzedmiotami ścisłymi i przyľodniczymi otaz
zagađnieniami żywienia człowieka i dietetyki, a
takŻe technologii żywności. Kandydat
zobowiryany jest do posiadania kwalifikacji na
poziomie 4 PRK.

zasađy rekrutacji (zgodne z uchwałą
rekĺutacyjną)

Podstawą pľzyjęcía na studia stanowią wyniki
egzaminu mafuralnego (dojrzałości) z języka
obcego nowoŹytnego, oraz 2 przedmiotów
wybranych z grupy przedmiotów: matematyka,
flzyka, chemia, informaĘka, biologia, jęryk
polski.

roŻnice w stosunku đo innych programów o
podobnie zdefiniowanych celach i efektach
uczenia się prowadzonych w Politechnice
Opolskiej'

Nie stwierdzono w Politechnice Opolskiej
programów kształcenia o podobnie
zdefiniowanych celach i efektach.

spo soby weryfi kacj i zakładany ch efektów
uczenia się

Zakładane efekty uczenia się będą podlegały
weľyfikacji w sposób okĺeślony w kaľtach opisu
przedmiotu. Zaliczaníę zajęć, dydaktycznych
dokonywane jest na podstawie weryfikacji
efektów uczenia się' W formie: prac



kontrolnych, spľawdzianów, projektów,
referatów oÍaz innych form sprawđzania
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
studentów Studiów Po

sumaryczne wskaŹniki
chaľakteryzujące
program studiów, a w
tym:

Łączna liczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ramach zajęć, vłymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich

190

łączna liczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ramach zajęć, z zakĺesu nauk
podstawowych, do których odnoszą się efekty
uczenia się dla okľeślonego programu
studiów, poziomu i pľofilu studiów

36

dla profilu pľaktyczne go łączna liczba
punktów ECTS przypisanych do zajęó
związany ch z pr akty cznym pľZygoto wanięm
zawodowym,
dla proÍilu ogólnoakademickiego łączna
|íczbapunktów ECTS przypisanych do zajęi
zwíązaĺy ch z pľowadzonymi badaniami
naukowymiw dziedzĺnie nauki lub sztuki
związanei z kierunkiem

120

|iczbapunktów ECTS, którą student musi
uzyskaó w ramach zajęć, z dziedziny nauk
humanistyc zny ch lub nauk społecznych

5

w pľzypadku studiów stacjonarnych I stopnia
lub jednolitych magisterskich liczba godzin
zaięő z wychowan ia ťlzy cznego

60

procentowy :udziałliczby punktów ECTS dla
dyscypliny nauki (lub sztuki),,i" w łącznej
liczbie punktów ECTS _ konieczny do
okľeślenia dla kazdej dyscypliny' w
przypadku pľogľamu studiów
pr zy porządkowane go do więcej
niż iednei dyscypliny nauki (lub sztuki)

1. 75%
2. 25%

Progľam studiów zaopiniowany przez organ samorząđu studenckiego

ť/rĺrirt....

organu samorządu studenckiego

data,

DZIEKAN



Załącznknr 10 do UchwaĘ m 3l20ŻI
Rady dydaktycznej kierunku studiów Technologia Ąrwności i żywienie człowieka

il.\WyozIAŁ IľŻyľĺIERII PnoouKcJI I
LocrsrYKr POTITECHNIKA

OPOLSKA

Prłľw I PRoGRAMY sTUDIow
Srunv .pIÁNs ÁlvD Pľ.aGRAMMEľ

KrnnuNEK SľuolÓw - FIELD oF sTUDY

_ TECHNoLOGIA ntMNoŚCI I nnMIENIE
CZŁ0WIEKA

- FOOD TECHNOLOGYAND HUMAN NUTRITION

StudÍa stacjonaĺne
pÍemvszego stopnia

First Cycle Programme - FuII-Tíme Studíes

Polĺtechnĺka opolską 2o2t r.



Politechnika Opolska
vwdziď lnłni€Íii ProdukQi i Logis1yki

Politechnika Opolska
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Opole 2021r.

Kierunek sludiów: TEcHNoLoGlA ŻYwNoŚcl l ŻYWEN|E czł.oWEKA
Field ď íudy: FooD TEcHNoLoGY AND HUMAN NUTRlTloN

c HARAKTERYSTYKA oGÓ LNA

kierunek studiów: Tecxľol_oclA ŻYWNoŚcl I ŻvwleNlE czŁoWIEKA

profil: ooÓlľołxłDEľllcKl

nazwa wydziału: Wyozeĺ lľżyľlerul PRoouxc.ll l LoGlsTYKt

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daý

obowiązuje od roku
akademickiego

2021/,2022

Íorma studiów (stacionarne l niestacjonarne) stacjonarne

poziom studiów (l stopnia ĺ ll stopnia} l-go stopnia

Gzas trwania (wsem.) 7

Ęftuł zawodouĺy otzymywany pnzez absolwenta inżynier

liczba punktów EcTs 210



Politechnika Opolska
Wydział lnżynierii Produkcĺi i Logistyki

Kierunek studióW: TECHNoLoGlA ŻywľĺoŚcl l ŻYWlENlE cZŁoWlEKA
Field of study: FOOD TECHNOLOGY AND HUMAN NUTRITION

PLAN sTUDtÓW - STUDY PLAN

Spec..lll-ľośl - Speclłl_lzATĺoN
Jłxośl l gezngczeŃsrwo żvwtloŚcl

- Qułt-lľv eĺĺo Fooo Słreĺv
ŻYwleľle czŁoWlEKA t DIETETYKA

- Humłĺ Nuĺnlrloľĺ łrĺo DlEĺerlcs

SEMESTR: I (1"' Semester)
Liczba godzin zajęćw semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

1.1
Matematyka I

30 30 3 P
Mathematics I

1.2
Fizyka dla inżynierÓw l í5 2 P
Physics for engineers I

í.3 Chemia ogólna i nieorganiczna
30E 30 30 7 P

General and inorganic chemistry

1.4
Podstawy ekologii i ochrony środowiska

30 15 3 PFundamentals of ecology and environmentaĺ
protection

1.5

Grafika inżynierska z elementami geometrii
wykreślnej

15 15 3 P
Engineering graphics with elements oí descriptive
geometry

1.6
Technologie informacyjne

30 2 KO
lnformation technology

1.7
Bezpieczeństwo i higiena pracy

30 2 KO
lndustrial saíety and hygiene

í.8 Mechanika ogólna i ruch płynów í5 í5 3 Ko
General mechanics and fluids movement

í.9 ogólna technologia żywności
30 2 Kr

General Íood technology

1.í 0
Gospodarka wodno-ścĺekowa i energetyczna

30E 3 Ko
Water, sewage and energy management

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

255 75 45 í5
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hourslECTS in a
semester)

390

SEMESTR: 2 (2'd Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laoorarory
classes)

(Project) (Seminar)

,

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDztAŁ lNŻYNtERlt PRoDUKcJl t LoclswKl

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND

LOGtSTtCS
Kierunek studiów:
TEcHNoLoGn ŻYWNoścl l ŹywleNlE czŁoWlEKA

Field of study:
FOOD TECHNOLOGY AND HUMAN NUTRITION

Sruon Srecloĺenĺe Plenwszeoo sToPNlA _ lľŻyľlensxle
Flnsr Cvcle PRocnnnĺue - Fuu--Tlnĺs Sľuoles (Engineer's degree)



Politechnika Opolska
Wydział lnżynierii Produkcji i Logistyki

Kierunek studiów: TEcHNoLoGlA ŻYWNoŚcl l zYWlENlE CzŁowlEKA
Field of study: FOOD TECHNOLOGY AND HUMAN NUTRITION

2.1
Matematyka ll

15E 15 4 P
Mathematics ll

2.2
Fizyka dla inżynierów ll í5E 30 3 P
Physics for engineers ll

2.3
Chemia organiczna

30E 15 30 6 P
Organlc chemistry

2.4
Komputerowe wspomaganie projektowania

15 30 4 KO
Computer-aided design

2.5
Chemia produktÓw rolno _ spożywczych

15 30 2 Kr
Food chemistry

2.6
Materiały i opakowania w przemyśle spożywczym

15 2 Ko
Materials and packaging in the food industry

2.7
Maszyny i aparaty przemysłu spożywczego

15E í5 15 4 Kr
Machines and apparatuses of the food industry

Pzedmioty bloku humanisĘczno.społecznego - Wymagana liczba p. ECTS w semestrze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

5

2.8
Przedmiot humanistyczno'społeczny l

30 l2', HS
Humanistic and social couÍse l

2.9
Przedmiot humanisýczno-spďeczny l l

30 (3) HS
Humanistic and social course ll

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

180 í80
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

360

SEMESTR: 3 (3'd Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

3.1
Chemia fizyczna í5 3 P
Physical chemistry

3.2
Wychowanie fizyczne

30 0 KO
Physical education

3.3
Język obcy

30 2 KO
Foreign language

3.4
Analiza i ocena jakości żywności í5E 30 4 Kr
Analysis and assessment of food quality

3.5
Biochemia ogóĺna

30E 30 4 Kr
General biochemistry

3.6
Prawo żywnościowe 't5 1 Kr
Food law

3.7
Podstawy technologii i przechowalnictwa żywności í5E 30 4 Kr
Fundamentals of technology and storage foods

3.8
Podstawy biotechnologii żywności

30E 15 4 Kr
Fundamentals of food biotechnology

3.9
Utrwalanie żywności

15 30 3 Kr
Food preservation

3.í0
Ekonomika i organizacja przemysłu spożywczego

30 15 15 5 Kr
Economics and organization of the food industry

Liczba godzin W semestrze (Number oí hours in a
semester)

í65 90 120 15
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

390

4



Politechnika Opolska
Wydzial lnżynierii ProdÚkcji i Logastyki

Kierunek studiów: TECHNoLoGlA ŹYWNoŚcl l ZWV|ENlE czŁowlEKA
Field oí sludy: FooD TEcHNoLoGY AND HUMAN NUTRlTloN

SEMESTR: 4 (4th Semester) Liczba godzln zajęć w semestnze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practica!
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

4.1
Wvchowanie fizvczne

30 0 KO
Physical education

4.2
Język obcy

30 2 KO
Foreign language

4.3
Mikrobiologia techniczna

30E 30 4 Kr
Technical microbiology

4.4
Magazynowanie i transport

15 30 3 Ko
Storage and transport

4.5
Toksykologia żywności

15 í5 2 Kr
Foods toxicology

4.6
Procesy i operacje jednostkowe í5 30 2 Kr
Procesess and unit operations

4.7
Procesy cieplno-dyfuzyj ne í5 15 15 3 Kr
Thermal-diffusion processes

4.8

Żywienie człowieka z elementami anatomii i

fizjologii
30E 30 4 Kr

Human nutrition with elements of anatomy and
physiology

4.9
Technologia spożywczych produktów
fermentowanych í5E 15 4 Kr
Technology of fermented food products

4.10

Podstawy produkcji surowców roślinnych i
zwierzęcych í5 30 3 Kr
Basics oí the production of plant and anĺmaI raw
materĺals

4.11
Metrologia techniczna i technika mikroskopowania

15 15 3 Ko
Technical metrology and microscopy technique

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

í65 120 í35 30
30

Razem godzin/ECTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semester)

450

SEMESTR: 5 (Stn Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

5.1
Statystyka

15 15 2 P
Statistics

5.2
Język obcy

30 2 KO
Foreign language

5.3
Proiektowanie technologiczne

30 3 Ko
Design technology

5.4
Metrologia procesowa

15 15 2 Kr
Process metľology

5.5
lnżynieria procesowa w przemyśle spożywczym

í5E í5 't5 3 Kr
Process engineering in the food industry

SpecJalność: Jakość i bezpieczeństwo żywności
Specialization: Quality and Food Safety

5.6

Technol og ie przetw arzania prod u ktÓw rośl i n nych i

zwierzęcych l
15E 45 15 5 K

Technology processing of plant and animal products

5



Politechnika Opolska
Wydział lnżynierii Produkcji i Logistyki

Kierunek studiów: TEcHNoLoGlA ZYWNoŚcl l ŻYWlENlE czŁowlEKA
Field of study: FOOD TECHNOLOGY AND HUMAN NUTRITION

5.7
Jakość produktóW pochodzenia zwierzęcego l

30E 30 5 K
Quality of animal products I

5.8
Dietetyka i suplementacja w aspekcie
bezpieczeństwa í5E 30 3 K
Dietetics and supplementation in terms oÍ safety

5.9
Rolnictwo ekologiczne

15 ĺ5 3 K
oroanĺc aqriculture

5.10
Jakość produktów pochodzenia roślinnego l ĺ5 15 2 K
Quality of plant products I

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

135 105 120 45 0
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hoursiECTS in a
semester)

405

Specjalnośó: Żywienie człowieka i dietetyka
Specialization: Human Nutrition and Dietetics

5.11

Su ple me nty i ś rod ki specja l ne go przeznaczenia
żywieniowego

15 15 2 K
Supplements and means for special nutritional
purposes

5.12
ocena żywienia i analiza stanu odŹywienia í5E 30 15 4 K
Nutrition assessment and nutritional status analysis

5.ĺ3
Technologia produktów pochodzenia zwielzęcego

30E 15 30 6 K
Technology of animal products

5.14
Dietetyka í5E 30 3 K
Dietetics

5.í5

Podstawy przetwórstwa surowców pochodzenia
roślin nego i zwierzęcego

15 í5 3 K
Basics of processing raw materials of plant and
animal origin

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

í35 í05 120 45 0
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

405

SEMESTR: 6 (6th Semester)
Liczba godzin zajęó w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

6.í
Język obcy

(E) 30 2 KO
Foreign language

6.2
Rachunek kosztów dla inżynierów í5 30 3 Kr
Cost accounting for engineers

Specjalność: Jakość i bezpieczeństwo żywności
Specialization: Quality and Food SaÍety

6.3
Praca przejściowa

15 30 3 Kr
Pre-diploma project

6.4

Biologiczne podstawy produkcji surowców
roŚlinnych i zwierzęcych

30 30 4 K
Biological íundamentals oí production plant and
animal raw materials

6.5
Jakość produktów pochodzenia roślinnego ll í5E 15 3 K
Quality of plant products ll

6.6

Tech nol og i e przetw arzania prod u któw rośl i n nych i

zwierzęcych lĺ í5E í5 30 4 K
Technology processing of plant and animal products
il

6.7
Bezpieczeństwo i higiena żywności, a globalizacja

15 30 3 K
Food safety, hygiene and globalization

6



Politechnika Opolska
Wydział lnżynierii Produkcji i Logistyki

Kierunek studiów: TECHNoLoGlA ZYWNoŚcĺ l ŻWVlENlE czŁowlEKA
Field of study: FOOD TECHNOLOGY AND HUMAN NUTRITION

6.8
Jakość produktóW pochodzenia zwierzęcego ll

30E 30 4 K
Quality oĺ animal products ll

6.9
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności í5 15 2 K
Food quality and saíety management

6.10
Mikrobiologia surowcóW i produktów

15 í5 2 K
M|crobiology oí raw materials and products

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

í65 90 90 90 0

30
Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

435

Specjalnośl: Żywienie człowieka i dietetyka
Specĺalizatĺon: Human Nutrition and Dietetics

6.íí Praca przejściowa
í5 30 3 Kr

Pre-diploma project

6.12

Biochemia żywności z elementami Íizjologii
żywienia

15 15 2 K
Food biochemistry with elements of nutrition
phvsioloqv

6.13
Jakość surowców pochodzenia roślinnego í5E í5 3 K
Quality oí raw materiaĺs of plant origin

6.14
Żywnośi funkcjonalna í5 30 3 K
Functional food

6.ĺ5
Technologia produktów pochodzenia roślinnego

30E 30 4 K
Technology of plant products

6.í 6
Żywienie w sporcie í5 15 2 K
Nutrition in sport

6.17
Dietoprofilaktyka i dietoterapia

30 30 30 5 K
Diet-prevention and diet-therapy

6.í8
Jakość surowców pochodzenia zwierzęcego

15E í5 3 K
Quality of raw materials oÍ animal origin

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

í65 í05 105 60 0
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

435

SEMESTR: 7 (7th Semester) Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(PĄect) (Seminar)

7.1
ochrona własności intelektualnej

15 1 KO
Protection of inteĺlectual propeńy

7.2
Praca dyplomowa (Proiekt inżynierski)

E - godziny niekontaktowe (un-contact hours) 't5 Ko
Diploma thesis (Engineering project)

7.3
Podstawy technolog ii gastronomicznej

í5E 30 3 Kr
Fundamentals of gastronomic technology

7-4
Zarządzanie i marketing w przemyśle spożywczym

15 1 Kr
Management and marketinq in the ĺood industry

7.5
Praktyka (4 tygodnie)

godziny niekontaktowe (un-contact hours) 5 K
Practice (4 weeks)

Specjalność: Jakość i bezpieczeństwo żywności
Specialization: Quality and Food Safety

7.6
Seminarium dyplomowe

30 2 Ko
Diploma seminar

7.7
Krajowe systemy jakości w produkcji żywności í5E 30 3 K
National quality systems in food production

7



Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

60 30 30 0 30
30

Razem godzin/ECTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semester)

150

Specjalnośé: Żywienĺe człowieka i dieteĘka
Specialization: Human Nutrition and Dietetĺcs

7.8
Seminarium dyplomowe 30 2 Ko
Diploma seminar

7.9
Technologia produkcji potraw í5E 't5 í5 3 K
Food production technology

Liczba godzin w semestrze (Number oÍ hours in a
semester)

60 í5 45 0 30
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

150

Politechnika Opolska
Wydział lnżynierii Produkc'ji i Logistyki

Politechnika Opolska
Wydział lnżynierii Produkcji i Logistyki
Opole 2021 r.

Kierunek studiów: TECHNoLoGlA ZYWNoŚCl l ŻYWlENlE czŁowlEKA
Field of śtudý: FooD TECHNoLoGY AND HUMAN NUTRlTloN

Program kształcenia dostosowany do wydziałowych efektów uczenia się dla kierunku studiów TEOHNoLoGlA
ŻywlrloŚct l ŻYWl EN l E czŁowl EKA (studia pierwszego stopnia)
Plan iprogram studiów:

- uchwalony przez Senat PO w dniu nie podano daty

- zaopĺniowany przez samorząd studencki.

dau ełu

PLAN sTUDlÓW RAZEM (ToTAL STUDY PLAN) ECTS

Specjalnośó: Jakość i bezpieczeństwo żywności
Specializatĺon: Quality and Food SaÍety

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów
2s80 210

Total contact hours/ECTS in study plan

Specjalnośó: Żywienie człowieka i dietetyka
Specialization: Human Nutrition and Dietetics

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów
2580 210

Total contact hours/ECTS in study plan

sTAwsTYKA PRoG RAM U KszTAŁcEN lA
Specjalnośé: Jakośé i bezpieczeństwo żywności

Specialization: Quality and Food Safety

Typ Przedmioty p. ECTS liczba godzin

P Podstawowe 36 435

KO Kształcenia ogólnego 17 300

Kr Kierunkowe ramowe 70 975

Ko Kierunkowe ogólne 34 210

HS Humanistyczno - spďeczne 5 60

K Kierunkowe 48 600

Łącznie: 210 2580

Specjalność: Źywienie człowieka i dietetyka
Specialĺzation: Human Nutrition and Dietetics

Tvp PrzedmioĘ p. ECTS liczba godzin

P Podstawowe 36 435

KO Kształcenia ogólnego 17 300

Kr Kierunkowe ramowe 70 975

Ko Kierunkowe ogólne 34 210

HS Humanistyczno - spďeczne 5 60

K Kierunkowe 48 600

Łącznie: 2'to 2580

dr MetelsW
G



Zalącznik nľ 2 do UchwaĘ nr 3ĺ2021

Rady dydaktycznej kierunku studiĺów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

z đnia 9 kwietnia 202I r.

w spľawie zmĺan w pľogramie studiów Technologia żywności ĺ Żywienie Człowieka [-go
stopnia stacjonaľnych i niestacjonaľnych na profĺlu ogólnoakademickim

ob owiązuj ącego od ľo ku akad em ickiego 2021 12022

Zołqcznik nr 11 do Księgi Jakości Kształcenia

KARTA PROGRAMU STUDTOW

Nazwa programu studiów (kierunku studiów) : Technologia Żywnośc i i Żywienĺe Człowieka

Nazwa wydziału: Wydział Inzynierii Produkcji i Logistyki

poziom studiów (I stopnia / I[ stopnia / jednolite
studia magisterskie)

I stopnia

proÍil studiów (ogólnoakademicki l prakty czny)
ogólnoakademicki

forma studiów (stacjonarne / niestacjonarne) ntestac1onaľne

pľogľam studiów obowiązuje od roku
akademickiego

202U2022

datai numeľ uchwały Senatu przyjmującej
progľam studiów

data i numer uchwały Senatu pľzyjmującej
kierunkowe efekty uczenia się

przyporuądkowanie do dziedziny lub dziedzin
nauki

I) Dziedziĺa nauk inŹynieryj no-technicznych.
Dyscyplina - inzynieria mechaniczna.

2) Dziedzina nauk rolniczych. Dyscyplina -
technologia żywności i zywienia.

wskazanie dyscypliny (nauki lub sztuki) lub
dyscyplin (w przypadku kilku wskazać -
podkľeślić - dyscyplinę wiodącą do której
odnosi się minimum 50o/o efektów uczenia się)

Dyscyplina - inżynieria mechaniczna.
Dyscyplina - technologia żywnoŚci i zywienia.

czas tľwania (w semestrach) 7 semestrów

liczbapunktów ECTS 210

tytuł zawodowy otľzymywany przez absolwenta inżynier

klasyťrkacia ISCED 072r

związek z misją uczelni i jej stľategią ľozwoju Kształcenie na danym kierunku łączy naj|epsze
tradycje myśli technicznej z zadaniami dnia
dzisiejszego i wyzwaniem wobec szybkich
pľzemian technologicznych współczesnego
świata. W działalności edukacyjnej i naukowo-
badawczei wydziału łączy to potrzebę



ksztahowania nowoczesnej myśli wobec
pľzemian ekonomicznych i perspektyw
gospodarczych kraju z tworzeniem waľtości
etycznych świata nauki i techniki. Wokół tego
posłannictwa skupiają się nauczyciele
i studenci, badacze oraz pľacownicy
administľacji, jak ľówniez przedstawiciele
otoczenia gospodarczego i społecznego szkoły.
Do podstawolvych składników tak postľzeganej
misji należą: kształcenie, badania naukowe oraz
służba społeczna. Sprzyja to integracji
i ľozwojowi nauki, a takŻe stymuluje
kreatywnośi oruz wzmacnía więzi społeczne
z regionem.

cele kształcenia otaz możliwości zatrudruerua t

kontynuacji studiów
Studia na kierunku mają zapewnii
wykształcenie specjalistów, ktorzy w opaľciu
o nabytą wiedzę z za\<ręsu nauk podstawowych
(matematyka, ťĺzyka, chemia) i nauk
inżynieľski ch oraz umiej ętności praktyc zny ch,
uzyskają podstawy do pracy w obszarzę
pľoblematyki związanej ze studiowanym
kierunkiem, \/ celu techniczno-
technologic znego, ekonomicznego i ekologicznego
zaspakajania potrzeb społecznych. Absolwenci
studiów iľżynierskich (I-go st.) mogą
kontynuowaó studia na studiach magisterskich -
II-go stopnia.

wymagania wstępne - oczekiwane kompetencje
kandydata (szczegolnie w pľzypadku sfudiów
drugiego stopnia)

Preferowani są kandydaci o zainteresowaniach
technicznych' umiejętnościach analitycznych
oraz posiadający wiedzę z zakresu matematyki,
fizyki i chemii. Kandydat powinien również
posiadać umiejętnośé rozwiązywania
problemów i być zorientowany na pracę w
grupie. Mile widziane zainteľesowanie
przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi otaz
zagadĺieniami żywienia człowieka i dietetyki, a
takŻe technologii zywności. Kandydat
zobowiązany jest do posiadania kwalifikacji na
poziomie 4 PRK.

zasady ľekrutacji (zgodne z uchwałą
rekrutacyjną)

Podstawą przyjęcia na studia stanowią wyniki
egzaminu maturalnego (dojrzałości) z języka
obcego nowożýnego, otaz 2 pľzedmiotów
wybľanych z grupy pľzedmiotów: matematyka,
ťĺzyka, chemia, informatyka, biologia, język
polski.

różnice w stosunku do iľmych pľogramów o
podobnie zdefiniowanych celach i efektach
uczenia się pľowadzonych w Politechnice
Opolskiej

Nie stwierdzono w Politechnice
pľogramów kształcenia o
zdefiniowanych celach i efektach.

Opolskiej
podobnie

sposoby weryfi kacj i zakŁadany ch ęfoktów
uczenia się

Zakładane efekty uczenia się będą podlegały
weľyfikacji w sposób określony w kaľtach opisu
przedmiotu. Zaliczaníe zajęć, dydaktycznych
dokonywane jest na podstawie weryťrkacji
efektów uczenia się, w formie: pľac



kontrolnych' spľawdzianów, projektów,
refeľatów oraz innych form sprawdzania
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
studentów (Regulamin Studiów Po).

sumaryczne wskaŹniki
charakteryzujące
program studiów, a w
tym:

łączna liczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ramach zajęć, vĺymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich

190

łączna |iczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ramach zajęć, z zakresu nauk
podstawowych' do których odnoszą się efekty
uczenia się dla określonego programu
stuđiów' poziomu i profilu studiów

36

dla profilu praktyczne go łączna liczba
punktów ECTS pľzypisanych do zajęć
związany ch z pr akty cznym przygoto wani em
zawodowym,
dla profi lu ogólnoakademickiego łączna
liczba punktów ECTS przypisany ch do zajęć,
związany ch z pr ow adzonymi badaniami
naukowymiw dziedzinie nauki lub sztuki
związanei z kierunkiem

r20

liczbapunktów ECTS, któľą student musi
uzyskai w ramach zajęć, z dziedziny nauk
humanistyc znych lub nauk społecznych

5

w pľzypadku studiów stacjonamych I stopnia
lub jednolitych magisteľskich liczba godzin
zai ęć z wYcho wan ia ťlzy czne go

procentowy udziałliczby punktów ECTS dla
dyscypliny nauki (lub sztuki),,i'' w łącznej
liczbie punktów ECTS - konieczny do
okľęślenia dla kazdej dyscypliny, w
przypadku progľamu studiów
pľzy porządkowane go do więcej

niżjednei dyscypliny nauki (lub sztuki)

1.75%
2. 2s%

Program studiów zaopiniowany przęz oľgan samoľządu studenckiego.

tlrb,ffi
przedstawiciela

oľganu samorządu studenckiego

data, podpis,

DZIEKAN
i Logisgki



Załącznl<nr 10 do UchwaĘ nr 3lŻ02l
Radydydaktycznej kierunku studiów Technologia żywności i żywienie człowieka

t\WynzIAŁ IľĺŻľľIERII PnoouKCJI I

LocrsrYKr POLITECHNIKA

OPCLSKA

Prłľv I PRoGRAMY sTUDIow
Srunv PLÁNs A^ID Pľ.aGRAMMEĺ

KlnnuNEK SľuolÓw - FIELD oF sTUDY

. TECHNOLOGIA ZYWNOSCI I NTMIENIE
CZŁ0WIEKA

- FOOD TECHNOLOGYAND HUMAN NUTRITION

Studía nůestacjonarne
pÍemvszego stopnía

Fírst Cycle Programme - Patt-Tíme Studíes

Polĺtechnĺka opolska, 2o2t t.



Politechnika Opolska

Wdziď lnłnieńi Produkcji i Logistyki

Politechnika Opolska
Wýdział lnżynierii Produkcji i LogisĘki
Opole 2021r.

Kierunek sludiów: TEcHNoLoGlA łwNoŚcl l łWlENlE czŁoWlEM
Field ď íudy: FooD TEcHNoLoGY AND HUMAN NUTRlTloN

C HARAKTERYSTYKA OGI LNA

kierunek studiów: Tecnľolocn żYwNoŚcl l żvweNlE czŁowlEKA

profil: oellľołxłDEMlcKl

nazwa wydziału: Wvozłr lľŻvľleruI Pnoouxcĺl l LoGlsTYKl

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daty

obowiązuje od roku
akademickiego

2021t2022

forma stud i órv (stacJo na rne / n iestacjonarne} niestacJonaľne

poziom studiów (l stopnia l ll stopnia) l-go stopnia

czas tľwania (wsem.) 7

tytuł zawodonĺy otrzymywany pruez absolwenta inżynier

liczba punktów EcTs 210

2



Politechnika Opolska
Wydzial lnżynierii Produkcji ĺ Logistyki

Kierunek studiów: TECHNoLoGlA ZYWNoŚcl l ZWVlENlE czŁowlEKA
Field of study: FOOD TEcHNOLOGY AND HUMAN NUTRITIoN

PLAN sTUDtÓW - sTuDY PLAN

Spec.tel-ľośĆ - Speclłl-lzATloN :

JexoŚl ! BEzPIEczEŃsTWo ŻYWNoŚcl
- Quellĺv AND FooD Sereľv

żvweľle czŁowleKA l DIETEwKA
_ Hunĺĺn Nulnrlon aruo Dlerellcs

SEMESTR: 1 (1" Semester)
Liczba godzin zajęćw semestĺze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

1.',|
Matematyka I

20 20 3 P
Mathematics I

1.2
Fizvka dla inżynierów l ío 2 P
Physics for engineers I

í.3
Chemia ogÓlna i nieorganiczna

208 10 20 7 P
General and inorganic chemistry

1.4
Podstawy ekologii i ochrony środowiska

20 10 3 PFundamentals oĺ ecology and environmental
pľotection

't.5

Grafika inżynierska z elementami geometrii
wykreślnej ĺ0 10 3 P
Engineering graphics with elements of descriptive
qeometry

1.6
Technologie informacyjne

20 2 KO
lníormation technology

1.7
Bezpieczeństwo i higiena pracy

20 2 KO
lndustrial safety and hygiene

1.8
Mechanika ogólna i ruch płynów

10 10 3 Ko
General mechanics and Íluids movement

1.9
ogólna technologia żywności

20 2 Kr
General Íood technology

1.10
Gospodarka wodno-ściekowa i energetyczna

208 3 Ko
Water, sewage and energy management

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

170 40 30 í0
30

Razem godzin/ECTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semester)

250

SEMESTR: 2 (2'd Semester)
Liczba godzln zajęćw semestrze; E - egzamin
Woľking time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

a

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDZIAŁ lNŻYNlERtl PRoDuKcJ! t LoclswKt

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND

LOGtSTtCS
Kierunek studiów:
TEcHNoLoGn ŻYWNoścl l żywleNtE czŁoWlEKA

Field of study:
FOOD TECHNOLOGY AND HUMAN NUTRITION

Sĺuolł NlesmcJoľARNE PlERWszEGo Sropľn - lľŻvľlensxle
Flnsr CYcle Pnoon'łľlue - Płnĺ-Tlľvle Sruoles (Engineer's degree)



Politechnika Opolska
Wydział lnżynierii Produkcji i Logistyki

Kierunek studiów: TECHNoLoGlA ŻYWNoŚcl l ŻYWlENlE czŁowlEKA
Field oí study: FooD TECHNoLoGY AND HUMAN NUTRlTloN

2.1
Matematyka ll í0E 'ĺ0 4 P
Mathematics ll

2.2
Fizyka dla inżynierÓw ll

10E 20 3 P
Physics for engineers ll

2.3
Chemia organiczna 20E 10 20 6 P
Organic chemistry

2.4
Kompulerowe wspomaganie projektowania

10 20 4 KO
Computer-aided desĺgn

2.5
Chemia produktóW rolno- spożywczych

10 20 2 Kr
Food chemistry

2.6
Materiały iopakowania w przemyśle spożywczym í0 2 Ko
Materials and packaging in the food industry

2.7
Maszyny i aparaty przemysłu spożywczego í0E 10 10 4 Kr
Machines and appaľatuses of the food industry

PzedmioĘ bloku humanistyczno_spďecznego - wymagana lĺczba p. ECTS w semestŻe
(Optional units - eompulsory ECTS in a semester)

5

2.8
Przedmiot humanistyczno-spďeceny l

20 (2t HS
Humanistic and social course I

2.9
Przedmĺot humanisýczno_spďeczny ll

20 (3) HS
Humanistic and sociaĺ course ll

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

120 120
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

240

SEMESTR: 3 (3'd Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

3.1
Chemia Íizyczna í0 3 P
Physical chemistry

3.2
Język obcy

20 2 KO
Foreign language

3.3
Analiza i ocena jakości żywności

10E 20 4 Kr
Analysis and assessment of food quality

3.4
Biochemia ogÓlna 20E 20 4 Kr
General biochemistry

3.5
Prawo żywnościowe í0 1 Kr
Food law

3.6
Podstawy technologii i przechowalnictwa żywności 208 20 4 Kr
Fundamentals of technology and storage foods

3.7
Podstawy biotechnologii żywności í0E 10 4 Kr
Fundamentals of Íood biotechnology

3.8
Utrwalanie żywności

10 20 3 Kr
Food preservation

3.9
Ekonomika i organizacja przemysłu spożywczego

20 10 í0 5 Kr
Economics and organization oí the Íood industry

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

1í0 40 80 10
30

Razem godzin/ECTS W semestrze (Totaĺ hours/ECTS in a
semester)

240

SEMESTR: 4 (4'h Semester)
Liczba godzin zajęćw semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Semlnar)

4



Politechnika Opolska
Wydział lnżynierii Produkcji i Logistyki

Kierunek studiów: TECHNoLoGlA äWNoŚCl l ŻYWlENlE czŁowlEKA
Field of study: FOOD TECHNOLOGY AND HUMAN NUTRITION

4.1
Język obcy

20 2 KO
Foreign language

4.2
Mikrobiologia techniczna

20E 20 4 Kr
Technical microbiology

4-3
Magazynowanie i transport

'to í0 3 Ko
Storaqe and transport

4.4
Toksykologia żywności 't0 í0 2 Kr
Foods toxicology

4.5
Procesy i operacje jednostkowe

20 í0 2 Kr
Procesess and unit operations

4.6
Procesy cieplno-dyfuzyjne

10 í0 í0 3 Kr
Thermal-diff usion processes

4.7

Żywienie człowieka z elementami anatomii i

fizjologii
20E 10 4 Kr

Human nutrition with elements oĺ anatomy and
phvsioloqv

4.8
Technologia spożywczych produktów
fermenlowanych 10E 10 4 Kr
Technology of fermented food products

4.9

Podstawy produkcji surowców roślinnych i
zwiezęcych

10 't0 3 Kr
Basics oí the production of plant and animal raw
materials

4.10
Metrologia techniczna i technika mikroskopowania

10 í0 3 Ko
Technical metrology and microscopy technique

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

120 50 70 í0
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

250

SEMESTR: 5 (5'h Semester)
Liczba godzin zajęć w semestÍze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

5.í
Statystyka

10 í0 2 P
Statistics

5.2
Język obcy

20 2 KO
Foreign lanquage

5.3
Projektowanie technologiczne

20 3 Ko
Desiqn technology

5.4
Metrologia procesowa

í0 í0 2 Kr
Process metrology

5.5
lnżynieria procesowa w przemyśle spożyvvczym í0E 10 10 3 Kr
Process engineering in the food industry

Specjalność: Jakość i bezpieczeńśtwo żywności
Specialization: Quality and Food Safety

5.6

Technologie przetwarzania produktów roślinnych i
zwierzęcych l

208 í0 10 5 K
Technology pľocessing oÍ plant and animal products
I

5_7
JakoŚi produktów pochodzenia zwierzęcego l

20E í0 5 K
Quality of animal products I

5_8

Dietetyka i suplementacja w aspekcie
bezpieczeństwa 10E í0 3 K
Dietetics and supplementation in terms of safety

5.9
Rolnictwo ekologiczne í0 10 3 K
Organic agriculture

5



Politechnika Opolska
Wydział lnżynierii Produkcji ĺ Logistyki

Kierunek studiów: TECHNoLoGlA ZYWNoŚCl l ŻwvlENlE CZŁoWlEKA
Field of study: FOOD TECHNOLOGY AND HUMAN NUTRITICN

5.í0
Jakość produktÓW pochodzenia roślinnego l

20 10 2 K
Quality of plant products I

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

110 40 70 30 0
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hoursiECTS in a
semester)

250

Specjalnośi: Żywienie człowieka i dietetyka
Specialization: Human Nutrition and Dietetics

5.11

Suplemený i środ ki specjal nego przeznaczenia
żywieniowego í0 10 2 K
Supplements and means for special nutritional
purposes

5.12
ocena żywienia i analiza stanu odżywienia

10E 10 í0 4 K
Nutrition assessment and nutritional status analysis

5.í3
Technologia produktów pochodzenia zwierzęcego 20E í0 í0 6 K
Technology of animal products

5.14
Dietetyka í0E í0 3 K
Dietetics

5.ĺ5

Podstawy przetwÓrstwa surowcóW pochodzenia
roślinnego i zwierzęcego í0 10 3 K
Basics of processing raw materials of plant and
animal origin

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

90 50 70 30 0
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

240

SEMESTR: 6 (6th Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP

Nr
Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

6.1
Język obcy (E) 20 2 KO
Foreign language

6.2
Rachunek kosztów dla inżynierów

10 10 3 Kr
Cost accounting Íor engineers

SpecjalnośĆ Jakość i bezpieczeństwo żywności
Specialization Qualĺty and Food Safeý

6.3
Praca przejściowa

10 í0 3 Kr
Pre-diploma project

6.4

Biologiczne podstawy produkcji surowców
roślinnych i zwierzęcych

10 10 4 K
Biological fundamentals oí production pIant and
animal raw materials

6.5
Jakość produktów pochodzenia roślinnego ll í0E í0 3 K
Quality oĺ plant products ll

6.6

Tech nolog ie przeIw arzania p rod u ktÓw rośl in nych i

zwierzęcych ll í0E í0 10 4 K
Technology processing of plant and animal products
il

6.7
Bezpieczeństwo i higiena żywności, a globalizacja

10 20 3 K
Food safety, hygiene and globalization

6.8
Jakość produktÓw pochodzenia zwierzęcego ll í0E 20 4 K
Quality of animal products ll

6.9
7arządzanie jakością i bezpieczeństwem żywnoŚci

10 10 2 K
Food quality and safety management

6.í0
Mikrobiologia surowców i produktÓw

10 í0 2 K
Microbiology oí raw materials and products



Politechnika Opolska
Wydział lnżynierii Produkcji i Logistykĺ

Kierunek studióW: TEcHNoLoGlA ŻYWNoŚCl l ZYWlENlE czŁowlEKA
Field oĺ study: Fooo TEcHNoLoGY AND HUMAN NUTRlTloN

Liczba godzin W semestrze (Number oí hours in a
semester) 90 50 50 40 0

Razem godzin/ECTS W semestťze (Total hours/ECTS in a
semester)

230
30

Specjalność:
Human Nutrition and Dietetics

człowieka idieteýka

Praca przejściowa
6.ĺ í

Pre-diploma project
í0 10 3 Kr

Biochemia Źywności z elementami Íizjologii
żywienia

6.12
Food biochemistry with elements oí nutrition
physiology

10 10 2 K

JakoŚć surowców pochodzenia roślinnego
6.í 3

Quality of raw materiaĺs of plant origin
't0E 10 3 K

Żywność funkcjonalna
6.14

Functional food
10 10 3 K

Technologia produktów pochodzenia roślinnego
6.í 5

Technology of plant products
20E í0 4 K

Zywĺenie w sporcie
6.16

Nutĺition in sport
10 'ĺ0 2 K

Dietoprofilaktyka i dietoterapia
6.17

Diet-prevention and diet-therapy
20 10 10 5 K

Jakość surowców pochodzenia zwierzęcego
6.í8

Quality of raw materials of animal origin
10E 10 3 K

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

'l í0 40 60 20 0

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

230
30

SEMESTR: 7 (7ĺh Semester} Liczba godzin zajęé w semestrze; E - egzamĺn
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (řraGIlcal
classes)

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

7.1
ochrona własności intelektualnej í0 1 KO
Protection oí intellectual property

7.2
Praca dyplomowa (Projekt inżynierski)

E - godziny niekontaktowe (un-contact hours) í5 Ko
Diploma thesis (Engineeľing project)

7.3
Podstawy technologii gastronomicznej

ĺ0E 20 3 Kr
Fundamentals of gastronomic technology

7.4
Zarządzanie i marketing w przemyśle spożywczym

10 1 Kr
Management and marketing in the food industry

7.5
Praktyka (4 tysodnie)

godzĺny niekontaktowe (un-contact hours) 5 K
Practice (4 weeks)

$pecjalność: Jakośó i bezpieczeństwo żywnoścĺ
Specialization: Quality and Food SaÍeý

7.6
Seminarium dyplomowe

20 2 Ko
Diploma seminar

7.7
Kraiowe systemv iakości w produkcii żywności í0E í0 3 K
National quality systems in íood production

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

40 ĺ0 20 0 20
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

90

Specjalność: Żywienie czlowieka i dietetyka
Specialization: Human Nutrition and Dietetics

7.8
Seminarium dyplomowe

20 2 Ko
Diploma seminar

7



Politechnika Opolska
Wydział lnżynierii Produkcji i Logistyki

Kierunek studiów: TECHNoLoGlA ŻYWNoŚcl l äWlENlE czŁowlEKA
Field of study: FOOD TECHNOLOGY AND HUMAN NUTRITICil

7.9
Technologia produkcji Potraw í0E í0 10 3 K
Food production technologY

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a 40 10 30 0 20
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

100

PLAN sTuDlÓw RAZEM (ToTA L STUDY PLAN) ECTS

Specjalnośó: Jakośó i bezpieczeństwo żywności
Specialization: Qualił and Food Safeý

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów í550 210
Total contact hours/ECTS in study plan

Specjalność: Żywienie człowieka i dieteýka
Nutrition and Dietetĺcs

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów
I 550 210

Total contact hours/ECTS in study plan

STATYSTYKA PRoG RAM U KszTAŁcENlA
Specjalnośi: Jakość i bezpieczeństwo żywności

Specialization: Quality and Food Safety

Tvp Przedmioý p. ECTS liczba

K Kierunkowe 48 330

Kr Kierunkowe ramowe 70 610

Ko Kierunkowe ogólne 34 130

KO Kształcenia ogólnego 17 160

P Podstawowe 36 280

HS H umanistyczno - społeczne 5 40

Łącznie: 210 1 s50

Specjalnośó: Zywienie człowieka idietetyka
Specialization: řu man Nutrĺtion and Dietetics

Tvp Przedmioty p. ECTS !iczba godzin

K Kierunkowe 48 330

Kr Kierunkowe ramowe 70 610

Ko Kierunkowe ogólne 34 130

KO Kształcenia ogólnego 17 160

P Podstawowe 36 280

HS Humanistyczno - spďeczne 5 40

Łącznie: 210 1 550

Program kształcenia dostosowany do wydziałowych efektów uczenia się dla kierunku studiów TEOHNoLoGlA
ŻywľĺoŚcl l ŻYWlEN l E czŁowlEKA (studia pierwszego stopnia)
Plan iprogram studiów:
* uchwalony przez Senat Po w dniu nie podano daý
_ zaopiniowanY przez samorząd studencki.

Politechnika Opolska
Wydział lnżynierii Produkcji i Logistyki
Opole2021 r.

B

dr Metelski



Załącznik nr 8 do UchwaĘ nr 312021

Rady dydaktycznej kieľunku studiów Technologia żywnoścĺ i żywienie Czlowieka

z dnia 9 kwietnia 202I r.

w sprawie zmian w progľamie studiĺĎw Technologia Żywności i żywĺenie Czlowieka l-go
stopnia stacjonarnych i niestacjonaľnych na proÍilu ogólnoakademickim

ob owiązuj ące go od ľoku akad em ickiego 202t ĺ2022

POTITECHNIKA OPOLSKA

WYDztAŁ INżYNlERtl PRoDUKol l LoGlsTYKl

Sylwetka absoIwenta studiów l stopnia kierunku Technologia żywnościiżywienie
Człowieka

Wiedza

Absotwent ma wiedzę z zakresu chemii, biochemii oraz matematyki, fizyki i statystyki

pozwalającą na zrozumienie oraz analizę procesów i istotnych zagadnień z punktu technologii

żywności i żywienia człowieka. Posiada ogólną wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmów

żywych oraz z zagadnień inżynierskich przydatnych w technologii żywności. Absolwent zna

technologie mające zastosowanie w produkcji żywności ijej przechowywaniu co pozwala na

podnoszenie jakości oraz bezpieczeństwa żywności z uwzględnieniem ich wpływu na

środowisko. Posiada wiedzę o procesach fizycznych, chemicznych, biochemicznych i

mikrobiologicznych zachodzących podczas produkcji żywności oraz rozumie ich znaczenie dla

żywienia człowieka. Absolwent dysponuje wiedzą z zakresu analizy żywności pozwalającą na

opisanie zmian zachodzących w przetwórstwie. Zna wybrane operacje i procesy jednostkowe

stosowane w produkcji żywności, jak również dysponuje wiedzą na temat stosowanej

aparatury. Posiada wiedzę z zakresu identyfikacji zagrożeń w łańcuchu produkcji żywności

mających wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość. Absolwent zna zasady projektowania

łańcuchów technologicznych jak również zna zasady funkcjonowania i eksploatacji maszyn

stosowanych w obróbce żywności. Zna wybrane elementy z fizjologii człowieka oraz znaczenie

prawidłowego odżywiania i aktywnościfizycznej dla właściwej kondycjiorganizmu' Absolwent

dysponuje wiedzą z zakresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem

zarządzania' kontroli i nadzoru. Zna polską i angielską terminologię w zakresie technologii

żywności i żywienia człowieka.

Umiejętności

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada umiejętność dokonywania pomiarów i

obserwacji zjawisk chemicznych oraz fizycznych mających miejsce w procesie produkcji

żywności. Uzyskane wyniki potrafi opisać modelem matematycznym i poddać analizie

w stopniu pozwatającym na kontrolę procesów technologicznych. Absolwent potrafi

dokonywać analiz żywności z zakresu fizykochemii, sensoryki i mikrobiologii mających na celu

kontrolę jakości i bezpieczeństwa żywności. Umie wyznaczyć optymalne warunki produkcji



oraz zgodnie zzałoŻeniami dobrać park maszynowy na potrzeby linii technologicznej. W

oparciu o aktualne akty prawne z zakresu bezpieczeństwa żywności potrafi identyfikować

krytyczne punkty kontroli niezbędne do nadzoru procesu produkcji żywności na każdym

etapie. Potrafi przygotowywać dokumentację dobrej praktyki produkcyjnej i dobrej praktyki

higienicznej (GMP/GHP). Posiada umiejętność zastosowania metod oceny sposobu żywienia i

stanu odżywienia pojedynczych osób i różnych grup populacyjnych. Absolwent umie

zastosować metody epidemiologii żywieniowej i przygotowywać potrawy zgodnie z

wytycznymi danych diet. Potrafi formułować cele i hipotezy badawcze. Ponadto posiada

umiejętności rachunkowe W zakresie ekonomii przedsiębiorstwa.

Kompetencje

Absolwent studiów pierwszego stopnia technologii żywności i żywienie człowieka

rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i podnoszenia umiejętności zawodowych oraz

osobistych. Działa w sposób przedsiębiorczY, a także ma świadomość znaczenia społecznej,

zawodowej i etycznej odpowiedzialności za bezpieczne użytkowanie sprzętu technicznego.

Absolwent potrafi współdziałać ipracować w zespole przyjmując w nim różne funkcje, jak

również posiada umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów. Ponadto jest

wrażliwy na estetykę, autentyczność oraz jakość i bezpieczeństwo działań podejmowanych w

zakresie rozwoju technologii żywności przy zachowaniu dobrostanu środowiska naturalnego.

Perspektywy zawodowe i perspektywy rozwoju

Absolwent studiów l stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka
posiada kompetencje do:

. pracy jako specjalista w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i

kontrolijakości żywności w różnych działach przemysłu spożywczego,

. pracy w zakładach żywienia zbiorowego,
o pracy w placówkach kontrolijakości i laboratoriach analizy żywności,

o pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących,

się przetwórstwe m, kontrolą, ob rotem żywności oraz żywieniem człowieka,

o przygotowania potraw zgodnie z wytycznymi danych diet,
o oC€nY stanu odżywienia organizmu,
o posługiwania się techniką komputerową W sterowaniu procesamitechnologicznymi

or az zarządza n i u przedsiębiorstwem,
o organizowania produkcji włącznie z doborem maszyn i urządzeŕl, a także

przeprowadzania kalkulacji ekonomicznych,
o kontynuacji nauki na studiach ll stopnia.

^?:ĺłe/a 
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OPOTE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND LOGISTICS

Profile of a graduate of the first-cycle studies

in the field of Food Technology and Human Nutrition

Knowledge

The graduate has knowledge in the field of chemistry, biochemistry, mathematĺcs, physics and
statistics, allowing for the understanding and analysis of processes and important issues for food
technology and human nutrition. He or she has general knowledge of the living organisms functioning
and engĺneering issues useful in food technology. The graduate knows the technologies used in the
production of food and its storage, which allows to improve the quality and safety of food, takĺng into
account their ĺmpact on the environment. He or she has knowledge of physical, chemical, biochemĺcal
and microbiologĺcal processes occurring during food production and understands their importance for
human nutrĺtion. The graduate has knowledge in the field of food analysis that allows to describe the
changes in processing. He or she knows selected operatĺons and unit processes used in food
production, as well as has knowledge of used equipment and threats identifying in the food production
chain that affect its safety and quality. The graduate knows the principles of designing technologĺcal
chains as well as knows the princĺples of functioning and operation of machĺnes used in food
processing. He or she knows selected elements of human physiology and the importance of proper
nutrition and physical activity for the proper condition of the body. The graduate has knowledge of the
functioning of business entĺties, including management, control and supervision. He or she knows
Polĺsh and English terminology ĺn the field of food technology and human nutrĺtion.

Skills

The graduate of the first-cycle studies has the ability to measure and observe chemical and
physical phenomena taking place in the food production process. He or she can describe the obtained
results wĺth a mathematical model and analyze to extent that allows the control of technological
processes. The graduate is able to analyze food in the field of physiochemistry, sensors and
microbiology aimed at food quality and safety control. He or she can determine the optimal conditions
of production and, ĺn accordance wĺth the good practice, select a machine park for the needs of the
technological line. Based on the current legal acts ĺn the field of food safety, he or she is able to identify
the critĺcal control points necessary to supervise the food production process at every stage. He or she
can prepare documentation of good manufacturing practice and good hygiene practice (GMP / GHP),
as well as has the ability to apply methods of assessing the nutritional status of indĺviduals and different
population groups. The graduate can apply the methods of nutrĺtional epidemiology and prepare
dishes ĺn accordance with the guĺdelines of the given diets. He or she can formulate goals and research
hypotheses and in additĺon, has accounting skills in the field of busĺness economĺcs.



Competencies

The graduate of the first-cycle studies in food technology and humon nutrition understands the
need for continuous learning and improving professional and personal skills. He or she operates in an
entrepreneurial manner and is aware of the ĺmportance of social, professĺonal and ethical
responsĺbility for the safe use of technical equipment. The graduate is able to cooperate and work in a

team, assuming various functĺons, as well as has the ability to solve problems ĺndependently. ln
addĺtĺon, he or she is sensitive to the aesthetics, authenticity, quality and safety of activities
undertaken in the field of food technology development while maintaining the welfare of the natural
environment.

Professional prospects and development prospects

The graduate of the fĺrst-cycle studies in the field oÍ food technology ond humon nutrition is competent
to:

. work as a specialĺst in the field of food processing, preservation, storage and quality control
in various departments of the food industry,

o work in mass catering establishments,
o work ĺn qualĺty control units and food analysis laboratories,
o work at engineering positions in enterprises and institutions dealing with food processing,

control, trade and human nutrition,
. preparation of dishes in accordance with the guidelines of the given diets,
. assessment of the nutritional status of the organism,
. use of computer technology in the control of technologĺcal processes and company

management,
o organizing of the production, ĺncluding the selection of machinery and equipment, as well as

carrying out economic calculations,
o continuingsecond-cyclestudĺes.

ŕałrak

dr Meĺelski



Załącznik nľ 3 do UchwaĘ nr 312021

Rady dydaktycznej kierunku studiĺów Technologia Żywnoścĺ ĺ żywienie Człowieka

z đnia 9 kwietnia 202L r.

w spľawie zmian w pľogľamie studiĺíw Technologia Żywności i żywienie Człowieka l-go
stopnia stacjonaľnych i niestacjonarnych na profilu ogĺólnoakademĺckĺm

o b owiązuj ącego od ľo ku akad em ickiego 202l ĺ2022

Zołqcznik nr 72 do Księgi Jokości Kształcenia

Tabela kierunkowych efektów uczenia się

program studiiw (kierunek studiów): Technologia Żywności i Zywienie Człowieka
poziom studiÓw: studia pierwszego stopnia
profil studiÓW: ogólnoakademicki
symbol
kierunkowych
efektów
uczenia się

efekty uczenia się (treŚć)

Wiedza

Tzizc K1 W0í Ma podstawową Wiedzę z zakresu chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych niezbędną do
rozumienia ziawisk i procesów zachodzacvch W przetwórstwie żvwności

Tzazc Kí W02 Ma ogólną wiedzę z zakresu biologicznych podstaw produkcji oraz o technicznych zagadnieniach
inżvnierskich. pzvdatna w technoloqiach pzetwórstwa żvwności

Tzazc Kí W03 Zna typowe technologie pzetwórstwa i pzechowalnictwa żywności

TZiZC_K1_W04 Zna podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem inżynierskim i wykozystaniem grafiki
komputerowei

Tzizc-Kí-W05 zna podstawowe zasady funkcjonowania gospodarkĺ energetycznej w kontekście wykozystania
potenciałU bazv pzetwórstwa żvwności

Tzazc Kí W06 Żna zasady identyfikowania zagĺożeĺi, bezpieczeństwa przemysłowego i higieny pÍacy oraz
erqonomii w zakresie technoloqii żvwności

TZilZC_KI_W07
Ma podstawową wiedzę o stosowaniu pzepisów prawa żywnościowego, norm oraz wýycznych w
projektowaniu i eksploatacji obiektów technicznych służących bezpieczeństwu produkcji
i pzechowalnictwa żVwności

Tzizc-Kí-W08
Posiada podstawową wiedzę z zakresu materiałoznawstwa, mechaniki i mechaniki płynów'
wymaganą w procesie projektowania konstrukcji sprzętu technicznego na potrzeby produkcji
żvwności

TZ\ZC_KI_W09 Posiada podstawową wiedzę ekonomiczną' prawną i społeczną odnoszącą się do obszaru
technolooii żvwności i żvwienia człowieka

TZ\ZC_K1_W10 Ma wiedzę w zakresie funkcjonowania organizmów gospodarczych, ich zarządzania' nadzoru
looistvki. kontroli i certvfikacii z uwzolednieniem technoloqii żvwności

Tzazc K1 W1í Zna zasady zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i produkcji ekologicznej oraz ich wpľyw
na iakoŚć i bezoieczeństwo orodukcii żvwności

TZaZC K1 W12 Zna podstawowe metody statystyczne i nazędzia informatyczne do analizy i oceny zjawisk oraz
orocesów zachodzacvch w orocesie orodukcii żvwności

TZaZC K1 W13 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady związane z ochroną własnoŚci intelektualnej

TZaZC_K1_W14
Absolwent zna i rozumie teorie i terminologię z zakresu języka obcego umożliwiającą posługiwanie
się językiem obcym na poziomie 82 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego. Zna
polska i anqielska terminolooie zwiazana z produkcia żvwnoŚci iżvwieniem człowieka

TZaZC_K'.l_W15 Wykazuje znajomość anatomii i Íizjologii człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu
ookarmoweoo oraz procesów trawienia i wchłaniania

TZaZC K1 W16 Zna, rozumie i potrafi wykozystać w praktyce wiedzę z zakresu biochemii ogólnej, chemii żywności,
mikrobiolooii ooólnei i żVwności oraz toksvkolooii

TZaZC K1 W17 Zna technoĺogię potraw

TZiZC K1 W18 Zna zasady zdrowego żywienia oÍaz pÍzyczyny i skutki zabuzeń odżywiania

TZaZC K1 W19 Ma upoządkowaną oraz podbudowaną teoretycznie wiedzę z biotechnologii żywności

TZaZC K1 W20 Zna zasady i metody oceny jakoŚci żywności oraz jej bezpiecznej produkcji



Posiada wiedzę w zakresie podstaw Żywienia człowieka i dietetyki oraz technologĺi gastronomicznejTZ\ZC R1 W21
TZaZC K1 W22 Posiada wiedzę w zakresie technologii produktów roślinnych i zwiezęcych

TZi,ZC K1 W23 Zna podstawowe metody, techniki, nazędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych
zadań inżvnierskich z zakresu technologii żywności ijei pzechowalnictwa

UmiejętnoŚci

TZaZC_K1_UO1 Potrafi kozystać z podstawowych technologii informatycznych do pozyskiwania, pzetł,laĺzania,
analizv i vvYkorzYstwania danych odnoszących się do technologii żywnoŚci

Potrafi dokonać wstępnej syntezy i analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskichTZ\ZC K1 UA2

TZaZC K1 U03
samodzielnie planować i realizować proces uczenia się pzez całe życie. Potrafi

pzygotować w języku polskim i obcym dobze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu
Absolwent potrafi

studiowanei dvscvplinv inżvnierskiei
Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie 82 Europejskiego Systemu
opisu Kształcenia Językowego. Posiada umiejętności komunikowania się pay użyciu różnych
technik w środowisku zawodowym w obszaze problemowym technologii żywnoŚci i żywienia
człowieka - ooorawione

TZaZC_K1_U04

Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku
szczeoółowvch studiowanei dvscvplinv inżvnierskiei

polskim i języku obcym dotyczących zagadnień
TZaZC_KI_UOs

TZaZC_K'.t_U06 Posiada umiejętności wyszukiwania, interpretacji
z technoloqia produkcii żywności iżywienia człowieka

i oceny pÍzydatności danych zlłliązanych

Potrafi identýkować zagrożenia biologiczne, chemiczne i fizyczne oraz żĺódła ich pochodzenia
środowiskowego i związanego z użytkowaniem spzętu technicznego w produkcji i pÍzetwórstwie
żvwności

TZaZC_K'.l-U07

TZaZC_K1_U08 Potrafi pÍzeprowadzil analizę ryzyka i kozyści oraz umie sformułować
iakościa i bezpieczeństwem użytkowania środków technicznych w

do zaządzania

TZ.ZC_K1_U09 Umie pzygotować udokumentowane źródłowo opracowania dotyczące bezpiecznego użytkowania
i obsłuqi spŻetu techniczneqo w technologii żywności
PotÍafi ocenić i zaplanować zakres zadań związanych z recyklingiem sprzętu technicznego
i materiałów eksploatacyjnych' zagospodarowaniem ścieków i odpadów, uwzględniając zintegrowane
zarzadzanie ś rodowiskiem i kMeria zrówn oważoneqo rozwoiu

TZ1ZC_K1_U10

TZaZC K1 U11

Posiada umiejętności wykonywania obserwacji i pomiarów, wyznaczania wartoŚci oraz oceny
dokładności pomiarów w odniesieniu do wielkości biologicznych, chemicznych i fizycznych
związanych z użytkowaniem spÍzętu technicznego w produkcji żywnoŚci i oceny jakości surowców
oraz produktów żywnościowYch

TZ1ZC_K1_U12 Potrafi wykonywać proste zadania badawcze związane z identyfikacją jakości materiałów oraz zmian
zachodzącvch podczas ich pzetwazania
Potrafi planować i przeprowadzać analizy chemiczne związane z oceną żywności, wykorzystuje
metody matematyczno-statystyczne oraz informatyczne do opisu i analizy zjawisk w procesach
technolooicznvch orodukcii żywności

TZaZC_K1_U13

Posiada umiejętności praktycznego wykozystywania wiedzy w zakresie pzetwa
słUżacvch doskonaleniu eksploatacii technicznei infrastruktury technoloqii żywności

zania informacji
TZaZC_K1_U14

Potrafi okreŚlii i ocenić wartość wdrażania innowacyjnych rozwięań służących podnoszeniu
efektvwności oracv środków technicznvch w produkcii żywnościTZIZC_K1_U15
PotraÍi ocenić istniejące operacje i procesy jednostkowe i zaproponować rozwiązania alternatywne,
uwzględniające doskonalenie jakości, bezpieczeństwa użytkowania spízętu technicznego oraz
efektvwności procesów technoloqicznvch w produkcii żywności

TZaZC_K1_U16

Posiada umiejętności samodzielnej interpretacji uzyskanych danych empirycznych i wyciągania
wnioskówTZaZC_K1_U17

Tzizc K{ Uí8 Potraŕi pŻeprowadzić wywiad żywieniowy i dokonać oceny stanu odżywiania

Potrafi obliczyć indywidualne
i eneroetvczna diet

zapotzebowanie na energię oraz określić wartość odŻWczą
TZ\ZC K1 U19

TZ\ZC K1 UzO Umie posługiwać się zalecenłami żywieniowymi i normami żwnościowymi

Potrafi ocenić jakość żywnoŚci pod kątem zagrożeŕl mikrobiologicznych i toksykologicznychTZ,ZC R1 U21
Kompetencje społeczne

Ma świadomość znaczenia spďecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za
w

bezpieczne
TZ\ZC_K1_K01

TZaZC_K1_K02 Ma świadomość ryzyka i potraÍi oceniĆ skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko
rozumianei eksploatacii splzętu technicznego w produkcji żywności

TZaZC_K1_K03 Rozumie potaebę ciągłego uczenia się i podnoszenia umiejętności zawodowych oraz osobistych'
a także działania w sposób pŻedsiębiorczy

TZiZC_K'.l_K04 PotraÍi identyfikować problemy zawodowe i określać priorytety ich rozwiązywania. Absolwent jest
ootów do kMvcznei oceny posiadanei wiedzy

Posiada umiejętności pracy indywidualnej isamodzielnego rozwiązywania problemówTZiZC K1 K05
Potrafi wspďdziałać i pracować w zespole pzyjmując w nim różne funkcjeTzazc Kí K06

na estetykę, autentyczność oraz jakość i bezpieczeństwo działań podejmowanych w
zakresie rozwoiu technoloqii żvwności przv zachowanĺu dobrostanu środowiska naturalnego
Jest wrażliwyTzazc Kí K07
Rozumie wagę zapewniania odpowiednich warunków pracy W procesie obsługi spaętu technicznego
oÍaz DÍzestĺzeoania zasad hioienv pracv ITZ\ZC_K1_K08

drA Metelski

ŕryre


