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SEMESTRY 

2 

GODZINY 

152 

W tym: 

Wykłady: 72 

Ćwiczenia: 80 

Laboratoria: - 

E-learning: - 

ECTS 

30 

 

CELE STUDIÓW 

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowiskach związanych  

z szeroko pojętym rozwiązywaniem problemów zarządzania procesami projektowania 

produktów i usług. Słuchacze będą doskonalić praktyczne umiejętności potrzebne  

w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań dla branży spożywczej, w oparciu o najnowszą 

wiedzę z zakresu zarządzania, marketingu, dietetyki i technologii żywności. 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol efektu  

uczenia się dla 

kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z rozporządzenia1* 

ZPBS_W01 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu fakty, zjawiska  

i procesy z zakresu zarządzania produktami  

i usługami dla branży spożywczej. 

P7S_WG 

ZPBS_W02 Zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 

uwarunkowania działalności w zakresie 

projektowania i zarządzania produktami i usługami 

dla branży spożywczej. 

P7S_WK 

                                                           
1* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 
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ZPBS_W03 
Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia  

i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w branży 

spożywczej. 

P7S_WK 

Symbol efektu  

uczenia się dla 

kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

ZPBS_U01 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do 

formułowania i rozwiązywania złożonych  

i nietypowych problemów w procesie zarządzania 

produktami i usługami dla branży spożywczej.  

P7S_UW 

ZPBS_U02 Potrafi dokonać wyboru właściwych źródeł, metod  

i narzędzi gromadzenia informacji, dokonać ich 

oceny i krytycznej analizy, syntezy i twórczej 

interpretacji i prezentacji tych informacji. 

P7S_UW 

ZPBS_U03 Potrafi formułować i testować hipotezy związane  

z prostymi problemami badawczymi i 

wdrożeniowymi w branży spożywczej. 

P7S_UW 

ZPBS_U04 Potrafi kierować pracą zespołu, współdziałać  

z innymi osobami w ramach prac zespołowych, 

potrafi prowadzić dyskusję i podejmować wiodącą 

rolę w zespołach, a także potrafi samodzielnie 

planować i realizować własne uczenie się przez całe 

życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie. 

P7S_UO 

Symbol efektu  

uczenia się dla 

kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

ZPBS_K01 
Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy  

w rozwiązywaniu problemów poznawczych  

i praktycznych w obszarze projektowania produktów 

i usług dla branży spożywczej oraz zasięgania opinii 

ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązaniem problemu. 

P7S_KK 

ZPBS_K02 Jest gotów do myślenia i działania w sposób 

przedsiębiorczy. 
P7S_KO 

ZPBS_K03 Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról 

zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się 

potrzeb społecznych, w tym przestrzegania  

i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na 

rzecz przestrzegania tych zasad. 

P7S_KR 

minimum po dwa efekty, nie więcej niż po 4 w każdym obszarze 

 



 

 

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu Forma 

zajęć 

Liczba godzin Punkty ECTS 

1. Wprowadzenie do żywności przyszłości w/ćw. 4/4 1 

2. Technologie wytwarzania żywności w/ćw. 14/0 1 

3. Technologie w gastronomii w/ćw. 4/0 1 

4. Analiza i ocena jakości i składu żywności w/ćw. 4/4 1 

5. Aktualne teorie żywieniowe w/ćw. 12/4 1 

6. Nowa żywność - funkcjonalna, 

atrybucyjna, superfoods, prozdrowotna 

w/ćw. 14/0 

 

1 

7. Rozpoznawanie potrzeb nabywcy w/ćw. 4/8 3 

8. Definiowanie problemu w/ćw. 4/8 3 

9. Generowanie pomysłów w/ćw. 4/8 3 

10 Analiza technologicznej wykonalności 

prototypu 

w/ćw. 0/4 2 

11. Dodatki do żywności w/ćw. 8/0 1 

12. Budowanie prototypu w/ćw. 0/8 3 

13. Testowanie prototypu w/ćw. 0/8 3 

14. Koncepcja marketingu 4.0 w/ćw. 0/12 3 

15. Plan marketingowy dla prototypu w/ćw. 0/12 3 

Razem 72/80 30 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 15  (karty należy sporządzić wg 

wzoru określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2) 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Ukończenie studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich. 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW (praca końcowa/egzamin/inne) 

Ustny egzamin końcowy – prezentacja zrealizowanych projektów. 

Obecności na wykładach i ćwiczeniach min. 80% 

 


