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Załącznĺk nr 70 do Ksĺęgĺ ]akoścĺ Kształcenia

KARTA PRoGRAMU sTuolów 1

Nazwa programu studiów (kierunku studiów) Technologia Żywności i Zywienie
Człowieka

Nazwa wydziału Wydział Inżynĺerĺĺ Produkcji i Logistyki

pozĺom studiów (I stopnĺa / II stopnia / jednolite
studia maqiste rskĺe)

I stopnia

profĺl studĺów (ogólnoakademicki / praktyczny) ogólnoakademicki
forma studiów
sta narne niesta onarne

stacjonarne

program studiów obowiązuje od roku
akademĺckie o 2023/2024

data i numer uchwały Senatu przyjmującej program
studiów 2

data i numer uchwały Senatu przyjmującej
kierunkowe efekty uczenia się 3

dyscyplina wiodąca (w ramach której będzie
uzyskĺwana ponad połowa efektów uczenia s ię) _
podać udziałprocentowy

Dyscyplĺna - technologia
żywności i żywienia _ 57o/o

pozostałe dyscyplĺny - podać udzĺał procentowy Dyscyplĺna - ĺnzynieria
mechaniczna - 43o/o

czas trwania studióW (W semestrach) 7 semestrów

łączna liczba punktów ECTS (w tym praktyki) 2ro

łączna liczba godzin w planie studĺów (w tym
ra ki 2740 (160)

wymĺar (godzinowy) praktyk zawodowych, zasady ĺ

forma ich odbywania oraz liczba punktów ECTS,
jaką student musĺ uzyskać w ramach tych praktyk
(jeśli program studĺów przewiduje praktykĺ)

4 tyg. (160h) 5 pkt. ECTS
Zasady i formy odbywania
praktyk są zgodne z punktem
6.3.3. Ksĺęgi Jakości
Kształcenia Po oraz
Regulaminem praktyk ĺ

wydziałowymi zasadami
określanĺa praktyk

tytuł zawodowy otrzymywany przez absolwenta Inżynier
klasyfĺka a ISC ED 4 072r

związek z misją uczelni ĺ jej strategĺą rozwoju

Kształcenie na danym kierunku
łączy najlepsze tradycje myśli
technicznej z zadaniami dnĺa
dzisiejszego i wyzwanĺem
wobec szybkich przemian
tech nolog icznych
współczesnego śwĺata. W
działalnoścĺ edukacyjnej i

nau kowo-badawczej wydziału
łączv to potrzebę kształtowania



nowoczesnej myśli wobec
przemian ekonomicznych i

perspektyw gospoda rczych
kraju z tworzenĺem wartości
etycznych świata naukĺ i
technĺkĺ. Wokół tego
posłannictwa skupiają się
nauczyciele i studenci, badacze
oraz pracownicy administracji,
jak równĺeż przedstawiciele
otoczenia gospodarczego i

społecznego szkoły. Do
podstawowych składników tak
postrzeganej mĺsji należą:
kształcenie, badania naukowe
oraz służba społeczna. Sprzyja
to ĺntegracji i rozwojowi nauki,
a także stymuluje kreatywność
oraz wzmacnia więzi społeczne
z reqionem.

Wymagania wstępne - oczekiwane kompetencje
kandydata (szczególnie w przypadku studiów
drugiego stopnia)

Preferowani są kandydaci o
zainteresowanĺach
technicznych, umiejętnościach
analitycznych oraz posiadający
wiedzę z zakresu matematyki,
fizyki i chemii. Kandydat
powinien równieŻ posiadać
u m i ejętn o ść r ozwiązywa n i a
problemów i być zorientowany
na pracę w grupie. Mĺle
widzĺane zainteresowanie
przedmiotami ścisłymi i,
przyrodniczymi oraz
zagadnĺeniami z zakresu
technologii Żywności, żywienia
człowieka oraz dietetyki.
Kandydat zobowĺązany jest do
posĺadania kwalifĺkacji na
poziomie 4 PRK.

zasady rekrutacji (w tym: przedmioty
kwalifikacyjne oraz ustalone dla nich współczynniki
wagowe)

Zgodnie z warunkami i trybem
rekrutacji, podstawą przyjęcĺa
na studia I stopnia stanowią
wyniki egzamĺnu maturalnego
(dojrzałości). Kryteriu m
decydującym o przyjęciu na
studĺa I stopnia jest wartość
wskaźnĺka rekrutacyjnego
obliczanego W oparciu o liczbę
punktów uzyskanych na
egzaminie maturalnym
(dojrzałości) z języka obcego
nowożytnego oraz 2
przedmiotów wybranych z
wykazu zestawionego w
warunkach rekrutacji.
Przedmioty kwalifikacyjne ĺ

współczynnikĺ waqowe:



język obcy nowożytny (z wagą
0,5);
matematyka, fizyka, chemia,
informatyka, biologia (kaŻdy z
Wagą 2,o);
język polskĺ (z wagą 0'5).
Więcej ĺnformacjĺ na stronie
https : //rekrutacja. po.edu. pll.

sposoby weryfikacji zakładanych efektów uczenia
się

Zakładane efekty uczenia się
będą podlegały weryfikacji w
sposób określony w kartach
opisu przedmĺotu. Zaliczanie
zajęć dydaktycznych
dokonywane jest na podstawie
weryfikacji efektów uczenia się,
w formie: prac kontrolnych,
sprawdzianów, projektów,
referatów oraz innych form
sprawdzania wiedzy,
umiejętności i kompetencji
społecznych studentów
(Requlamin Studiów Po).

sumaryczne
wskaŹnikĺ
charakteryzujące
program studiów,
a w tym:

łączna liczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ramach zajęć z bezpośrednĺm
udziałem nauczycieli akademickich lub ĺnnych
osób prowadzących zaięcia

195

łączna liczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ramach zajęć z zakresu nauk, do
których odnoszą sĺę efekty uczenia się dla
określonego programu studĺów, poziomu ĺ

profilu studiów

36

dla profilu praktycznego łączna liczba
punktów ECTS przypisanych do zajęć
związanych z praktycznym przygotowanĺem
zawodowym,
dla profilu ogólnoakademĺckiego łączna liczba
punktów ECTS przypisanych do zajęć
związanych z prowadzonymi w uczelni
badaniami naukowymĺ w dyscyplĺnie lub
dyscyplinach, do których przyporządkowany
iest kĺerunek studiów

t20

liczba punktów ECTS, którą student musi
uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk
humanistycznvch lub nauk społecznych

5

w przypadku studiów stacjonarnych I stopnia
lub jednolitych magisterskich liczba godzĺn
zaieĆ z wvchowania fizvczneqo

60

liczba punktów ECTS objętych programem
studiów uzyskiwana W ramach zajęć do
wyboru

32o/o pkt. ECTS
w tym:
42 pkt. ECTS -
specjalność, 5
pkt. ECTS
praktyka, 5 pkt.
ECTS
przedmioty
humanistvczno-



społeczne' 15
pkt. ECTS praca
dyplomowa

Karta programu studiów osobna dla studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych (jeżeli występują)
2 data inumer uchwały Senatu uzupełniane przezDziekana po uchwaleniu programu przez Senat
3 data i numer uchwały Senatu przyjmującej program studiów-w którym uchwalane (zmieniane) były
efekty uczenia się
a należy wpisać jeden kod klasyfikacji IscED

Program studiów zaopiniowany przez organ samorządu studenckiego.
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Załącznĺk nr 70 do Ksĺęgi ]akoścĺ Kształcenia

KARTA PROGRAMU STUOIOW 1

Nazwa programu studiów (kĺerunku studiów) Technologia Żywności i Zywienie
Człowieka

Nazwa wydziału Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

poziom studiów (I stopnia / II stopnia / jednolite
studia maqisterskie)

I stopnia

profĺl studíów (ogólnoakademickĺ / praktyczny) ogólnoakademicki

forma studiów
(staciona rne / niestacjona rne)

niestacjonarne

program studiów obowiązuje od roku
akademĺckieqo 2023/2024

data i numer uchwały Senatu przyjmującej program
studiów 2

data i numer uchwały Senatu przyjmującej
kierunkowe efekty uczenia się 3

dyscyplina wĺodąca (w ramach której będzie
uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się) -
podać udział procentowy

Dyscyplina - technologia
żywności i Żywienia _ 57o/o

pozostałe dyscypliny _ podać udział procentowy Dyscyplina - inżynieria
mechaniczna - 43o/o

czas trwania studióW (W semestrach) 7 semestrów

łączna liczba punktów ECTS (w tym praktyki) 2r0

łączna liczba godzĺn w planie studiów (w tym
praktyki) L7L0 (160)

wymiar (godzinowy) praktyk zawodowych, zasady i

forma ich odbywania oraz liczba punktów ECTS,
jaką student musi uzyskać w ramach tych praktyk
(jeśli program studiów przewiduje praktyki)

4 tyg.(160h) 5 pkt. ECTS
Zasady ĺ formy odbywania
praktyk są zgodne z punktem
6.3.3. Księgi Jakości
Kształcenia Po oraz
Regulaminem praktyk i

wydziałowymi zasadami
określanĺa praktyk

tytuł zawodowy otrzymywanY przez absolwenta Inzynier

klasyfikacia ISCED4 072L

związek z misją uczelni ijej strategią rozwoju

Kształcenie na danym kierunku
łączy najlepsze tradycje myśli
technicznej z zadaniami dnia
dzisiejszego i wyzwaniem
wobec szybkich przemian
technologicznych
współczesnego świata. W
działalności edukacyjnej i

nau kowo-badawczej wydziału
łączv to potrzebę kształtowania



nowoczesnej myśli wobec
przemian ekonomĺcznych i
perspe ktyw gospoda rczych
kraju z tworzeniem waľtoścĺ
etycznych świata nauki i

technĺki. Wokół tego
posłannictwa skupiają się
nauczyciele i studenci, badacze
oraz pracownicy ad m i nistracji,
ja k również przedstawiciele
otoczenia gospodarczego i

społecznego szkoły. Do
podstawowych składnĺków tak
postrzeganej misji należą:
kształcenie, badania naukowe
oraz słuŻba społeczna. Sprzyja
to integracji i rozwojowi naukĺ,
a także stymuluje kreatywność
oraz wzmacnĺa więzi społeczne
z reqionem.

Wymagania wstępne _ oczekiwane kompetencje
kandydata (szczególnie w przypadku studiów
drugiego stopnĺa)

Preferowani są kandydaci o
zainteresowaniach
technicznych, u miejętnościach
analitycznych oraz posiadający
wiedzę z zakresu matematyki,
fizyki i chemĺi. Kandydat
powinien również posiadać
u m iej ętn o ść rozw tązywa n i a
problemów i być zorieňtowany
na pracę w grupie. Mile
widziane za ĺnteresowanie
przedmiotami ścisłymi i
przyrodniczymi oraz
zagadnĺeniami z zakresu
technologii żywności, żywĺenĺa
człowĺeka oraz dietetyki.
Kandydat zobowiązany jest do
posiadania kwalifĺkacji na
pozĺomie 4 PRK.

zasady rekrutacji (w tym: przedmioty
kwalifĺkacyjne oraz ustalone dla nich współczynniki
wagowe)

Zgodnie z warunkami i trybem
rekrutacji, podstawą przyjęcia
na studĺa I stopnĺ'a stanowią
wyniki egzaminu maturalnego
(dojrzałości). Kryterium
decydującym o przyjęciu na
studĺa I stopnia jest wartość
wskaźni ka rekrutacyjnego
obliczanego W oparciu o liczbę
punktów uzyskanych na
egzamĺnie maturalnym
(dojrzałości) z języka obcego
nowożytnego oraz 2
przedmiotów wybranych z
wykazu zestawĺonego W
warunkach rekrutacji,
Przedmioty kwalifĺkacyjne i
współczynnikĺ waqowe:



język obcy nowożytny (z wagą
0,5);
matematyka, fizyka, chemĺa,
informatyka, bĺologia (kaŻdy z
Wagą 2,0);
język polski (z wagą 0'5).
Więcej informacjĺ na stronie
httos : //rekrutacja. po.ed u. pll.

sposoby weryfĺkacji zakładanych efektów uczenia
sĺę

Zakładane efekty uczenia się
będą podlegały weryfikacji w
sposób określony w kartach
opisu przed miotu. Zaliczanie
zajęć dydaktycznych
dokonywane jest na podstawie
weryfikacji efektów uczenia się,
w formie: prac kontrolnych,
sprawdzĺanów, projektów,
referatów oraz innych form
sprawdzania wiedzy,
umiejętności i kompetencjĺ
społecznych studentów
(Requlamin Studiów Po).

sumaryczne
wskaŹniki
charakteryzujące
program studiów,
a w tym:

łączna lĺczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ramach zajęć z bezpośrednim
udziałem nauczycieli akademickich lub innych
osób prowadzacvch za'iecia

195

łączna liczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ramach zajęć z zakresu nauk, do
których odnoszą sĺę efekty uczenia się dla
określonego programu studiów, poziomu i

profilu studiów

36

dla profĺlu praktycznego łączna liczba
punktów ECTS przypisanych do zajęć
związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym,
dla profilu ogólnoakademickiego łączna liczba
punktów ECTS przypisanych do zajęć
związanych z prowadzonymi w uczelni
badaniami naukowymi w dyscyplinie lub
dyscyplinach, do których przyporządkowany
jest kierunek studĺów

L20

liczba punktów EcTs, którą student musi
uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk
humanĺstycznych lub nauk społecznych

5

w przypadku studiów stacjonarnych I stopnia
lub jednolitych magisterskich liczba godzĺn
zaĺęć z wvchowanĺa fĺzyczneqo
liczba punktów ECTS objętych programem
studĺów uzyskiwana W ramach zajęć do
wyboru

32o/o pkt. ECTS
w tym:
42 pkt. ECTS -
specjalność, 5
pkt. ECTS
praktyka, 5
pkt. ECTS
przedmioty
humanistyczno-



społeczne, 15
pkt. ECTS praca
dyplomowa

Karta programu studiów osobna dla studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych (jezeli występują)
2 data i numer uchwały Senatu uzupełniane przez Dziekana po uchwaleniu programu przez Senat
3 data i numer uchwały Senatu przyjmującej program studiów w którym uchwalane (zmieniane) były
efekty uczenia się
a należy wpisać jeden kod klasyfikacji ISCED

Program studiów Zaopiniowany przez organ Samorządu studenckiego.
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POLITECHNIKA OPOLSKA

WYDZIAŁ nĺżYNIERIĺ PRoDUKCJI I LoGISTYKI

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia kierunku:

Technologia ŻywnoŚci i Żywienie Człowieka

obowiązuj ąca studentów t ozpo czy nających studia

od roku akademicki ego Ż023 /2024.

Wiedza

Absolwent ma wiedzę z zal<resu chemii, biochemii oľaz matematyki, fizyki i

statystyki oľaz mechaniki pozwalaj ącą na zľozumienie oraz analizę pľocesów istotnych z

punktu technologii żyľności i zywienia człowieka. Posiada ogólną wiedzę z zabęsu

funkcjonowania oľganizmów Żywych oraz Z zagadnieŕ' inżynierskich pľzydatnych w

technologii żywności. Zna w stopniu ZŹutwansowanym technologie mające zastosowanie w

pľodukcji żywności i jej pľzechowywaniu (takirc w zakľesie inżynieľii mechanicznej) co

pozvła|a na podnoszenie jakoścí oraz bezpieczeństwa żywności z uvłzględnieniem ich

wpływu na śľodowisko. Posiada wiedzę o procesach ťlzycznych, chemicznych'

biochemicznych i mikľobiologicznych zachodzących podczas 'produkcji Żľwności oraz

rozumie ich znaczęnie dla żywienia człowięka. Dysponuje zaawansowaną wiedząz zakręsu

ana|izy żywności pozwalającą na opisanie zmian zachodzących w przetwórstwie. Zna

wybľane opeľacje i procesy jednostkowe stosowane w produkcji żywności, jak ľównieŹ

dysponuje wiedzą na temat stosowanej aparutury. Posiada wiedzę z zaVłęsu identyfikacji

zagľoŻeÍĺ w łańcuchu produkcji żywności mających wptyw na jej bezpięczeństwo i jakośó.

Zna zasady projektowania łańcuchów technologicznych jak ľównież Zna zasady

funkcjonowania i eksploatacji maszyn stosowanych w obróbce żywności. Zna wybrane

elementy z fizjolrogii człowieka oÍaz w stopniu Zaawansowanym zna znaczenie

prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej dla właściwej kondycji oľganizmu.

Dysponuje wiedzązzal<resu funkcjonowania podmiotów gospodarczychzuwzględnieniem

zarządzanía' kontľoli i nadzoľu.

Zna polską i angielską terminologię w zakľesie technologii żywności i zywienia człowieka.



Umiejętności

Absolwent studíów pieľwszego stopnia posiada umiejętność dokonywania pomiaľów

i obseľwacji zjawisk chemicznych oruz fizycznych mających miejsce w pľocesie produkcji

żywności oraz ptacy urządzen przemysłu spoż1łvczego. Uzyskane wyniki potľafi opisać

modelem matematycznym i poddaó analizte w stopniu pozwalającym na kontrolę procesów

technologicznych. Posiada umiejętności pľaktycznego wykorzystywania wiedzy w zakresie

przetwarzania informacji słuŻących doskonaleniu eksploatacji technicznej infrastľuktury

technologii Żywności Potrafi dokonywać ana|iz żywności z zahesu fizykochemii' sensoľyki i

mikľobiologii mających na celu kontrolę jakości i bezpieczeństwa żywności. Umie

wyznaczyó optymalne waľunki produkcji i zgodnie z założeniami dobraó park maszynowy

na potrzeby linii technologicznej oraz oszacować paľametry eksploatacyjne maszyn i

urządzefi. W oparciu o aktualne akty pľawnę z zabesu bezpieczeństwa żywności potľafi

identyfikować,V'rytyczne punkty kontľoli niezbędne do nadzoru procesu pľodukcji żywności

na każdym etapie. Potľafi przygotowywać dokumentację dobľej praktyki produkcyjnej i

dobrej praktyki higienicznej (GMP/GFIP). Posiada umiejętnośó Zastosowania metod oceny

sposobu żywienia i stanu odżywienia pojedynczych osób i ľóżnych grup populacyjnych.

Umie zastosować metody epidemiologii zywieniowej i pľzygotowywaó potrawy zgodnie z

wýycznymi danych diet. Potrafi formułowai cele i hipotezy badawcze. Ponadto po;iada

umiej ętności ľachunkowe w zakľesie ekonomii przedsiębiorstwa.

Kompetencje

Absolwent studiów pieľwszego stopnia technologii żywności i żywienie człowieka

rozumie potľzebę ciągłego uczenia się i podnoszenia umiejętności zawodowych oraz

osobistych. Działa w sposób przedsiębiotczy' atakŻę ma świadomość znaczenia społecznej,

zawodowej i etycznej odpowiedzialności zabezpieczne użýkowanie spľzętu technicznego'

Potraťr współdziałać i pľacować w zespole przyjmując w nim różne funkcje, jak ľównieŻ

posiada umiejętnośó samodzielne go rozwiązywania problemów. Ponadto jest wľażliwy na

estetykę' autentycznośi oraz jakość i bezpieczeństwo działań podejmowanych w zakľesie

rozwoju technologii żywności przy zachowaniu dobľostanu śľodowiska naturalnego.

Perspektywy zawodowe i peľspektywy ľozwoju

Absolwent studiów I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowiekĺl

posiada kompetencje do:



pľacy jako specjalísta w zakľesie przetwarzania' utľwalania, pľzechowywania i

kontľol i j ako śc i żywności w ľóżnyc h działash przemysłu spożywcze go,

pracy w zakładach Żyw ienia zb iorowe go,

pracy w placówkach kontľolijakości i laboratoriach ana|izy żywności,

pľacy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębioľstwach i insĘ'tucjach

zajmujących, się przetwóľstwem, kontrolą, obľotem żywności oľaz żywieniem

człowieką

przygotowania potľaw zgodnie zwýycznymi danych diet,

oceny stanu odżywienia organizmu,

posługiwania się techniką komputeľową w sterowaniu procesami technologicznymi

or az zar ządzan iu pľzeds iębioľstwem,

oľganizowania produkcjiwłącznie z doboľem maszyn iurządzeń, atakŻe

przeprowadzania kalkulacj i ekonom iczny ch,

kontynuacji nauki na studiach II stopnia.

a

V* ť9l*"-ľg'
TŁsĺłrł

',/pRonzlpxłN(fu4pffiu.łyui
,/

i/r 
Żaneta Grzywacz



OPOLE UNIVERSITY OF' TECHNOLOGY

FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND LOGISTICS

Pľofile of a gľaduate of the fiľst degľee studies in the field of Food Technology and

Human Nutľition

Knowledge

The gľaduate has knowledge in the field of chemistľy, biochemistry, mathematics'
physics, statistics and mechanics, allowing for the understanding and analysis of pľocesses
and impoľtant from the point of view of food technology and human nutľition. Has a geneľal
knowledge of the functioning of living organisms anđ engineering issues useful in food
technology. Knows at an advanced levęl the technologies used in the pľoduction of food and
its storage (also in mechanical engineering), which allows to impľove the quality anđ safety of
food, taking into account their impact on the environment. Has knowledge of physical,
chemical, biochemical and microbiological pľocesses occurring during food pľoduction and
understands thęiľ importance for human nutrition. Has advanced knowledge in the field of
food analysis that allows to describe the changes in pľocessing. Knows selected operations
and unit processes used in food pľoduction, as well as has knowledge of the equipment used.
Has knowledge of identifying thľeats in the food production chain that affect its safety and
quality. Knows the principles of designing technological chains as well as knows the
pľinciples of functioning and opeľation of machines used in food'pľocessing. Knows selected
elements of human physiology and knows an advanced level the impoľtance of proper
nutľition and physical activity foľ the proper condition of the bođy. Has knowledge of the
functioning of business entities' including management, contľol and supervision. Knows
Polish and English teľminology in the field of food technology and human nutľition.

Skills

Gľaduate of thę fiľst degľee studies has the ability to measure and obserue chęmical and
physical phenomena taking place in the food production pľocess and operation of food
industry equipment. Can describeđ the obtained results with a mathematical model and
analyzeđ to extent that allows the control of technological processes. Has the ability to
pľactically usę knowledge in the field of information pľocessing to improve the opeľation of the

technical infľastľucture of food technology. Caĺ ana|yze food in the field of physiochemistry,
Sensors and microbiology aimed at food quality and safety control. Is able to deteľmine the
optimal conditions of pľoduction and, in accordance with the good pľactice' select a machine
park for the needs of the technological line as well as ęstimate the operating paľametęrs of
machineľy anđ equipment. Based on the cuľrent legal acts in thę field of food safety' he is able
to identify the cľitical control points necessary to supervise the food production process at
eveľy stage. Can pľepaľe documentation of good manufacturing practice anđ good hygiene
pľactice (GMP / GHP). Has the ability to apply methods of assessing the nutritional status of
individuals and different population gľoups. Can apply the methods of nutritional
epidemiology and pľepare dishes in accoĺđance with the guidelines of the given diets. Can



formulate goals and ľęseaľch hypotheses. In addition, he has accounting skills in the field of
business economics.

Competencies

Graduate of the first degľee studies infood technologl and human nutrition undęľstands
the need for continuous leaľning and impľoving professional and personal skills. It operates in
an entľepreneuľial manneľ and is aware of the importance of social, professional and ethical
responsibility foľ the safe use of technical equipment. He is able to coopeľate and woľk in a
team, assuming vaľious functions in it, as well as has the ability to solve pľoblems
independently. In addition, he is sensitive to the aesthetics, authenticity, quality anđ safety of
activities undertaken in the fięld of food technology developnrent while maintaining the
welfare of the natural enviľonment.

Professional pľospects and development pľospects

A gľaduate of the first degľee studies in the field oť food technologł and human nutrition is
competent to:

o woľk as a specialist in the ťreld of food processing, pľeservation, storage and quality
control in vaľious depaľtments of the food industry'

o work in mass catering establishments,
o work in quality contľol units and food analysis laboľatories,
o work at engineering positions in.enterpľises and institutions dealing with food

pľocessing, contľol, tľade and human nutrition,
o preparation of dishes in accordance with the guidelines of the given diets,
. assessment of the nutľitional status of the oľganism'
. use of computeľ technology in the control of technological processes and company

management,
. otganizing of the pľoduction, including thę sęlection of machinery and equipment, as

well as carrying out economic calculations,
o continuing second degree studies.
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Zołqcznik nr 77 do Księgi takości Kształcenia

Tabela kierun h efektów uczenia się
program studiów (kierunek studiów): Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Pozĺom studiów: studia pĺerwszego stopnia
Profi l studiów: ooólnoakademicki
symbol
kierunkowych
efektów
uczenia się

efeký uczenia się (treŚć)

Wiedza w)

TZiZC_K1_W01
Ma wiedzę z zakresu chemii, matemaĘki, fizyki ĺ nauk pokewnych nieäędną do rozumienia zjawisk i

procesów zachodzących w pzetwÓrstwie żywności

TZ1ZC K1 W02
Ma ogđną wiedzę z zakresu biologicznych podstaw produkcji oraz o technĺcznych zagadnĺeniach

in{nierskich, przydałną w technologiach plzetwlrstwa żywności

TZaZC_KI_W03 zna w stopniu zaawansowanym typowe technologie pzehłórstwa i pzechowalnictwa żywnoŚci

Zna zagadnieniaAliązane z projektowaniem inłnierskim i wykor4ystaniem graÍiki komputerowejTzizc Kí W04

Zna zasady funkcjonowania gospodarki energeýcznej w kontekŚcie wykorzystanĺa potencjďu bazy
przetwórstwa żylvnoŚciTzizc Kí W05

TZTZC Kl W06
Zna zasady idenĘlikowania zagíoŻeń, bezpieczeństwa pzemysłoułego i higieny pÍacy oÍaz ergonomii

w zakresie technologii żywnoŚci

Ma wiedzę o stosorłaniu pzepislw pÍawa żywnościowego, noľm oraz vyyĘcznych w projektowaniu
i eksploatacji obiektÓw technicznych sfużąrych bezpieczeństwu produkcji i pzechowalnictwa żyvýnościTZĺZC_KI_W07

Tz,zc Kí w08 Posiada wiedzę z zakresu mateľiďoznawstwa, mechaniki i mechaniki pĘnóq wymaganą w procesie
projektowania konstrukcji spzętu technicznego na potrzeby produkcji Ą^ľności

Tzizc-Kĺ-W09
Posiada wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną odnosząą się do obszaru technologii żywności

iżywienia człowieka

TZaZC_R1_W10
Ma wiedzę w zakresie funkcjonowania organizmów gospodarcŽych, ich zaÍządzania, nadzoru,

logistyki' kontroli i ceffkacji z uwzględnĺeniem technologii Źywności

TZ1ZC_K1_W11
Zna

jakość
zasady zrlwnoważonego rozwoju, ochrony środowĺska i produkcji ekologicznej oraz ich wplyw na
i bezpieczeństwo produkcjĺ żywności

zna metody statystyczne i nazędzia informaýczne do analizy i oceny zjawisk oraz proceslw
zachodzących w procesie produkcjĺ żyv'nościTZĺZC Kl W12

TZĺZC_R1_W13 Zna i rozumie pojęcia i zasady zv,llązane z ochroną rłłasnoŚci intelektualnej

TZiZC K1 W14
Absolrryent zna i rozumie teorie i terminologię z zakresu języka obcąo umoäiwiającą posługiwanĺe

się jęrykiem obo7n na poziomie 82 Europejskĺego Systemu opisu KsŹałcenia Językowego. Zna
polska ĺ anqielska terminoloqie zwiazana z produkcią żvwności i żWieniem czlowieka

Tzizc Kí W15 \Ąlkazuje znajomość anatomii i fizjologii człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu
pokaÍmorĺ\rego oraz procesów trawienia i wchłaniania

Zna, rozumie i potrafi wykorzystać w praktyce wledzę z zakľesu biochemii ogÓlnej' chemii żywności,
mikrobiologii ogólnej i żywności oraz toksykologiiTZ1ZC K1 W16

TZIZC_KI_W17 zna w stopniu zaawansowanym technologię potraw

Tzizc Kí Wí8 zna w stopniu zaawansowanym zasady zdrowego żywienia oÍaz prryczyny i skutki zabuŻeń
odłwiania

Ma zaawansowaną wiedzę z biotechnologii ŹywnościTZaZC_K1_W19

TZaZC_KI_W20 Zna w stopniu zaawansowanym zasady i metody oceny jakoŚci żyĄJvnoŚci oľaz jej bezpiecznej
produkcji

TZĺZC_K1_W21
Posiada zaawansowanĘ wĺedzę w zakresie Ąvienia człowieka i dieteýki oraz technologii

gastronomicznej



TZ\ZC_K1_W22 Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie technologĺi produktów roślĺnnych í a niezęcych

TZiZC_K1_W23 Zna metody, technikí, narzędzia i materĺały stosowane pnry rozwiązywaniu zadań inŹynierskich
zakresu technologiĺ żywności i jej pzechowalnictwa

Umiejętności (U)

Tzlzc Kí U0í
Potrafi kozystać z

ĺ wykorzystyľanĺa danych
technologii inÍormaýcznych do pozyskiwania,
odnosących sĘ do technologii żywności

przetwaĺzanía'

TZiZC_K1_U02
Potrafi dokonać wstępnej syntezy ianalzy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich

TZiZC_K1_U03
Absotwent potĺaÍi samodzielnie planować realuować uczenta całeproces PotraÍiprzezsĘ zycE.

wprzygotować języku polskim dobze udokumentowaneobcyn z zakresuopracowanle problemów
studiowa neJ dyscypliny inżynieĺskiej

TZ\ZC_R1_U04
Absolwent potrafi posługiwać na 82sĺę obcymjęzykiem poziomie Europejskiego OpisuSystem

Ksáałcenia Posiada komJęzykowego. unikowaniaumiejętności wtechnikprzyslę różnychużyciu
środowisku obszarŽewzawodouym człowiekatechnologiĺproblemowym żywności 4wrcnta

Tzizc Kí U05
iadaPos umiejętność wl4ysĘpień ustnych polskimjęzyku języku doýczącychobcym

studĺowanejszczegołowych dyscypliny inzynierskiej.

Tzizc Kí U06
Posiada umiejętności wyszukiwania'

technologią produkcji Ź.]nľności i Źywienia
interpretacji i oceny przydatnośđ danych związanych

człowieka

TZTZC_K1_U07
Potrafi ĺdenĄlikować zagrożenia biologiczne'

środowiskowego i zwiąanąo z uŹýkowaniem
żywności

chemiczne i fzyc.zne oĺaz źródła ich pochodzenia
splzętu technicznego w produkcji i przetwórstwie

Tzizc Kí U08
Potrafi pzeprowadzĺć analizę ryzykajakością i bezpieczeństwem użytkowania

i korzyści oraz umĺe sÍormułować wytyczne do
środków technicznych w technoĺogii żYwności

TZTZC K1 U09
Umie przygotować źródłowoudokumentowane doýcząceopracowania użytkowanĺabezpiecznąo

i obsfugí spzętu technĺcznego technoIogiĺ żywności

TZ\ZC K1 U10
Potĺafi ocenii i zada(tzakreszaplanować zzĺięanych splzętureryklingiem technicznąo

mateńałów ściekóweksploatacyjnych, zagospodarowanieĺn odpadów' zintegrowaneuwzględniając
środowiskiem1aÍządzanie kýeria zrównoważonego rozwĄu

TZTZC K1 U11

Posiada umiejętności wykonywania
dokładności pomiarów w odniesĺeniu do
z uŹýkowaniem spŻętu technicznego w
Źywnoścĺowych

obserwacji ĺ pomiarów' wyznaczania wartości oÍaz oceny
wielkośđ biologĺcznych, chemĺcznych i fzycznych związanych
produkcji żywności i oceny jakości surowców oraz produkt,ów

TZTZC_R1_U12
Potrafi wykonywać

zachodzących podczas
zadania badawcze zrlĺńą>ane z idenĄđkacją jakości materiałów oraz
ich pzetwazania

Tzizc Kí Uí3
' Potrafi 'planować i przeprowadzać

metody matematyczno-statystyczne
technologicznych produkcjĺ Źywności

analży chemiczne związane z oceną żywności, wykorzystu.ie
oraz inŕormatyczne do opisu i analży zjawisk w procesach

TZiZC K1 U14
Posiada umiejętności praĘcznąo zakresiewykozystywanĺa wiedzy przetwarzania

doskonasłużących leniu technicznejeksploatacji technologiiinfrastruKury zywnoscr

TZ\ZC_K1_U15
Potrafi określić

efekýwności pracy
i ocenić wartość wdraŻania innowacýnych ĺoanlĺązań służących
środków technicznych w produkcji żywności

TZ\ZC K1 U16

TZiZC_R1_U17
Posiada umiejętności

wniosków
sam odzielnej interpretacji uzyskanych danych empirycanych i wyciąga nia

Tzizc Kĺ Uí8 Potrafi pzeprowadzić wywiad żywienĺowy ĺdokonać oceny stanu odżywiania

TZ|ZC_R1_U19
Potrafi obliczyć indywidualne

i energetyczną diet
zapotzebowanie na energię oraz określić wartość

TZ\ZC_K1_U20 Umie posfugiwać się zaleceniami Żywieniowymi i normami żywnościowymi

TZĺZC_K1_U21 Potrafi ocenić jakość żywności pod kątem zagroże(lmikrobĺologicznych itoksykologic.znych

2



Tzazc Kí K0{
Ma Świadomośćznaczenia społecznej, zawodowej ietycznej odpowiedzialnoŚci za bezpieczne

użytkowanie sprzętu technicznego w technologii żywności

TZaZC_K1_K02
Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalnoŚci w zakresie szeroko

rozumianej ekspłoatacji spzętu technicznego w produkcji żywnoŚci

Tzazc Kí K03
Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i podnoszenia umiejętności zawodowych oraz osobistych, a

także działania w sposób przedsiębiorczy

TZaZC_K1_K04 Absolwent jest gotów do identýikowania problemów zawodowych, określania priorytetów i ich
rozwiazywania. W sposób krytycznv ocenia posiadaną wiedzę.

Tzizc Kí K05 Absolwent jest gotów do samodzielnej pracy i rozwiązywania problemów zawodowych

Ízizc_K1_K06 Absolwent jest gotów do wspÓłdziałania i pracy w zespole przyjmując w nim różne funkcje

TZ\ZC Rl K07
Jest wrażliwy na estetykę, autentycznośĆ oraz jakość i bezpieczeństwo działań podejmowanych W

zakresie rozwoju technologii żywności przy zachowaniu dobrostanu środowiska naturalnego

Tzizc Kí K08
Rozumie wagę zapewniania odpowiednich warunków pracy w procesie obsługi sprzętu technicznego

oraz pzestrzegania zasad higieny pracy

objaśnienia
Symbol efektu tworzą:
- litera K_vĺyrőŻnik efektów kierunkowych,
- liczba 1 - studia pienľszego stopnia,
- znak _ (podkreślnik),
- litery W, U lub K - oznaczenie kategorii efektiw (W - wiedza, U - umiejętności,

K - kompetencje społeczne),
- 01, ... - numer efektu W obrębie danej kategorii, zapisany W postaci dwóch cyfr
(numery 1-9 naleŻy poprzedzić cyfrą 0).
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