
           Załącznik nr 1 do uchwały Senatu 
 
 

Efekty kształcenia dla kierunku Menadżer produkcji i dystrybucji żywności 
 

Podstawowa jednostka organizacyjna 
prowadząca kierunek studiów: Wydział Przyrodniczy 

Nazwa kierunku: menadżer produkcji i dystrybucji żywności  

Poziom kształcenia: 
(studia pierwszego, drugiego stopnia) 

studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: 
(profil ogólnoakademicki, praktyczny) 

ogólnoakademicki   

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 
absolwenta: inżynier  

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 
(poziom 6, poziom 7) poziom 6 

Obszar/obszary kształcenia do których 
przyporządkowany został kierunek: 

obszar nauk: rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (85%) 
obszar nauk społecznych (15%) 

Dziedzina/dziedziny nauki i dyscyplina/dyscypliny 
naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: 

1) dziedzina -  nauki rolnicze, dyscypliny: zootechnika (wiodąca), 
agronomia, technologia żywności i żywienia  
2) dziedzina - nauki ekonomiczne, dyscypliny: ekonomia, nauki o 
zarządzaniu. 

Odniesienie do uniwersalnej charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Absolwent kierunku Menadżer produkcji i dystrybucji żywności   
  

Odniesienie do 
charakterystyk 
uniwersalnych 

pierwszego stopnia na 
poziomie 6 PRK 

zna i rozumie: 

- specjalistyczne technologie produkcji surowców żywnościowych oraz 
metody ich przetwarzania, utrwalania i przechowywania, standaryzacji, 
kontroli jakości surowców i jego przetworów; 

- mechanizmy prowadzenia działalności gospodarczej  z zakresu 
ekonomiki, finansów, zarządzania; 

- uwarunkowania prowadzenia działalności w branży żywnościowej.  
 

P6U_W  

potrafi: 

- planować proces produkcji i dostosować go do potrzeb rynku żywności 
wykorzystując nowoczesne technologie; 

- organizować i kierować procesami  produkcyjnymi w 
przedsiębiorstwach sektora żywnościowego w zależności od 
panujących trendów i oczekiwań konsumenta; 

- samodzielnie zgłębiać wiedzę w odniesieniu do studiowanego 
kierunku, wykorzystując najnowocześniejsze rozwiązania w sposób 
przedsiębiorczy. 

 

P6U_U  

jest gotów do:  

- zarządzania zespołem pracowników w instytucjach i podmiotach 
działających w branży żywnościowej. Zna mechanizmy funkcjonujące 
w sferze ekonomicznej, handlowej i marketingowej;  

- stosowania właściwych normy etycznych w pracy zawodowej w 
odniesieniu do bezpieczeństwa produktu żywnościowego w aspekcie 
zdrowia konsumenta.  

 

P6U_K  



 
 

Absolwent kierunku Menadżer produkcji i dystrybucji żywności posiada Odniesienie do 
charakterystyki drugiego 
stopnia PRK, w tym wybrane 
efekty kształcenia z obszaru 
kształcenia, do którego został 
przyporządkowany kierunek – 
kod składnika opisu PRK dla 
Szkolnictwa Wyższego 

Wiedza 
zna i rozumie: 

K_W01 
zna elementy nauk podstawowych i  społecznych dla prowadzonego 
kierunku studiów oraz rozumie zasady działania struktur instytucji 
społecznych i wzajemnych relacji między nimi.  

P6S_WG 
P6S_WG_PO(S_1)  

K_W02 zna i rozumie budowę żywności i składników odżywczych determinujących 
produkcję żywności i wartość odżywczą produktów żywnościowych. 

P6S_WG 
P6S_WG_PO(R_2)  

K_W03 zna technologie produkcji surowców żywnościowych pochodzenia 
zwierzęcego i roślinnego przeznaczonych do przetwórstwa. 

P6S_WG_PO(R_1) 
 

K_W04 zna metody oceny i diagnozowania surowców pochodzenia roślinnego i 
zwierzęcego oraz możliwości ich wykorzystania do celów spożywczych.  

P6S_WG_PO(R_1) 
P6S_WG_PO(Inz_1) 

K_W05 zna i rozumie zasady i  metody procesów poszczególnych etapów łańcucha 
żywnościowego.  

P6S_WG_PO(R_1) 
P6S_WG_PO(Inz_1) 

K_W06 zna podstawy żywienia człowieka oraz metody i sposoby przygotowania i 
wykorzystania surowca żywnościowego dla potrzeb konsumenta. 

P6S_WG_PO(R_1) 
P6S_WG_PO(Inz_1) 

K_W07 
zna i rozumie znaczenie zrównoważonej produkcji żywności w środowisku 
przyrodniczym. Ma wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i zagrożeń  na etapie 
produkcji i przetwórstwa żywności.  

P6S_WG (R_2) 
P6S_WG_PO(Inz_1) 

K_W08 
zna i rozumie metody konserwacji i przechowywania żywności oraz jej 
przetworów. Zna podstawy normalizacji produktu żywnościowego oraz 
zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. 

P6S_WG_PO(R_2) 
P6S_WG_PO(Inz_1) 

K_W09 
zna zasady BHP w sektorze pozyskiwania surowca w przetwórstwie 
żywności, podstawy prawa żywnościowego, ochrony własności przemysłowej 
i prawa autorskiego. 

P6S_WG_PO(R_2) 
P6S_WK_PO(S_1) 

K_W10 

zna podstawy  ekonomii, ekonomiki,  marketingu, organizacji oraz 
zarządzania produkcją i zasobami ludzkimi w sektorze przemysłu rolno-
spożywczego. Rozumie zasady funkcjonowania rynków żywności oraz 
dystrybucji w branży żywnościowej i poszczególnych jej sektorach. 

P6S_WG_PO(R_3) 
P6S_WG_PO(S_2) 
P6S_WG_PO(S_3) 
P6S_WK_PO(Inz_1) 

K_W11 zna maszyny i urządzenia wykorzystywane na poszczególnych etapach 
produkcji żywności i jej przetwarzania.   

P6S_WG_PO(R_4) 
P6S_WG_PO(Inz_1) 

K_W12 zna technologie produkcji surowców żywnościowych z uwzględnieniem 
różnych systemów. 

P6S_WG_PO(R_4) 
P6S_WG_PO(Inz_1) 

K_W13 

zna zasady tworzenia i zarządzania w różnych formach organizacyjno-
prawnych przedsiębiorczości z zakresu gospodarki żywnościowej, 
wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
właściwych dla studiowanego kierunku studiów. 

P6S_WK 
P6S_WK_PO(S_1) 

P6S_WK_PO(Inz_1) 
 
 

K_W14 zna i rozumie zasady promocji żywności i komunikacji z otoczeniem oraz 
negocjacji w obrębie branży żywnościowej.  

P6S_WK_PO(R_1) 
P6S_WG_PO(S_2) 

K_W15 zna kluczowe zagadnienia z zakresu psychologii podejmowania decyzji 
gospodarczych oraz rozumie zagadnienia własności intelektualnej. 

P6S_WK_PO(R_1) 
P6S_WG_PO(S_1) 



K_W16 
zna specyfikę funkcjonowania rynku żywności w ujęciu krajowym i 
globalnym. Zna uwarunkowania etyki zawodowej w łańcuchu żywnościowym  
i rozumie potrzebę ciągłego zdobywania wiedzy fachowej.    

P6S_WK_PO(R_1) 
P6S_WK_PO(S_1) 

Umiejętności 
potrafi:  

K_U01 
potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł 
i form przekazu w zakresie studiowanego kierunku. 
 

P6S_UW 
P6S_UW_PO(R_1) 

K_U02 

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska prawne i ekonomiczne. 
Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do opisu i praktycznego analizowania 
jednostkowych procesów oraz zjawisk prawnych i gospodarczych 
specyficznych dla kierunku studiów. 

P6S_UW 
P6S_UW_PO(R_1) 
P6S_UW_PO(R_3) 
P6S_UW_PO(S_1) 

K_U03 potrafi analizować potrzeby pokarmowe zwierząt i roślin oraz projektować 
etapy technologii produkcji.  

P6S_UW_PO(R_2) 
P6S_UW_PO(Inz_1) 

K_U04 potrafi właściwie dobrać odpowiednie receptury produkcji różnych rodzajów 
przetworów żywnościowych.   

P6S_UW_PO(R_2) 
P6S_UW_PO(Inz_1) 

K_U05 

potrafi analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk  
gospodarczych  specyficznych dla studiowanego kierunku studiów. Potrafi 
prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów i zjawisk  
ekonomicznych z wykorzystaniem standardowych metod, właściwych dla 
studiowanego kierunku. 

P6S_UW_PO(R_1) 
P6S_UW_PO(S_2) 

P6S_UW_PO(Inz_2) 

K_U06 

potrafi posługiwać się systemami normatywnymi, wybranymi normami i 
regułami prawnymi, zawodowymi, etycznymi w celu rozwiązania konkretnego 
zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych studiowanego 
kierunku. 

P6S_UW_PO(R_1) 
P6S_UW_PO(S_1) 

K_U07 
potrafi ocenić jakość  surowca (mięso, mleko, warzywa, owoce) oraz trafnie 
wskazać jego przeznaczenie. Potrafi wykorzystać produkty uboczne z 
przemysłu rolno-spożywczego i zaplanować ich zagospodarowanie. 

P6S_UW_PO (R_3) 
P6S_UW_PO(Inz_1) 

K_U08 
potrafi opracować procedury i instrukcje dotyczące systemów zapewnienia 
bezpieczeństwa zdrowotnego w branży żywnościowej. Posiada umiejętność 
audytowania w przetwórstwie żywności. 

P6S_UW_PO (R_3) 
P6S_UW_PO(S_2) 

P6S_UW_PO(Inz_2) 

K_U09 potrafi wykonywać zadania projektowe w zakresie przedmiotu studiów, 
interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski. 

P6S_UW_PO (R_1) 
P6S_UW_PO(Inz_4) 

K_U10 potrafi planować i organizować produkcję żywności i jej przetworów oraz 
promować produkty na rynku lokalnym i globalnym. 

P6S_UW_PO (R_3) 
P6S_UW_PO(S_3) 

P6S_UW_PO(Inz_2) 

K_U11 potrafi dobrać odpowiednie technologie do produkcji wysokiej jakości 
produktów żywnościowych w celu spełnienia wymagań konsumenta.   

P6S_UW_PO(R_2) 
P6S_UW_PO(Inz_3) 

K_U12 potrafi dobrać maszyny i urządzenia  stosowane w produkcji surowca i  
przetwórstwie żywności. 

P6S_UW_PO(R_2) 
P6S_UW_PO(Inz_4) 

K_U13 potrafi obliczyć i analizować wskaźniki ekonomiczne w branży żywnościowej 
i poszczególnych jego sektorach.  

P6S_UW_PO(R_2) 
P6S_UW_PO(S_2) 

P6S_UW_PO(Inz_3) 

K_U14 potrafi projektować produkcję surowca i przetwórstwo żywności na konkretne 
potrzeby rynku i konsumenta. 

P6S_UW_PO(R_2) 
(P6S_UW_PO(S_1) 
P6S_UW_PO(Inz_4) 

K_U15 

potrafi dokonać obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych 
i marketingowych zachodzących w gospodarce oraz oceniać decyzje 
konsumentów i podmiotów gospodarczych. Potrafi analizować informacje z 
rynku i wykorzystywać je w praktyce gospodarczej dla procesów 
podejmowania decyzji. 

P6S_UW_PO(R_2) 
P6S_UW_PO(S_3) 

P6S_UW_PO(Inz_2) 

K_U16 
potrafi posługiwać się fachową terminologią, przygotowywać raporty z 
powierzonych zadań. Potrafi wykorzystać zasoby wiedzy i umiejętności do 
opracowania pracy dyplomowej. 

P6S_UK 
 



K_U17 

potrafi przygotować prace pisemne i wystąpienia ustne w zakresie dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, 
dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych 
ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł. 

P6S_UK 
P6S_UK_PO(R_1) 

 

K_U18 

potrafi posługiwać się wybranym językiem obcym w zakresie dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych oraz studiowanego kierunku zgodnie z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego. 

P6S_UK 
P6S_UK_PO(R_1) 

 

K_U19 
potrafi analizować rozwiązania konkretnych problemów i proponować 
odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie. Posiada umiejętność wdrażania 
proponowanych rozwiązań. 

P6S_UO 
 
 

K_U20 
potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje z różnych źródeł w celu 
pogłębienia swojej wiedzy i wyciągania właściwych wniosków. Potrafi 
wykorzystać umiejętności nabyte podczas praktyki zawodowej. 

P6S_UU 

K_U21 potrafi analizować informacje z rynku i wykorzystywać je w praktyce 
gospodarczej przy podejmowaniu decyzji. P6S_UU 

Kompetencje społeczne 
jest gotów do:  

K_K01 jest gotów do ciągłego dokształcania się w zakresie studiowanej dyscypliny.  P6S_KK 

K_K02 jest gotów do określenia priorytetów planowanych zadań i oceny ich efektów 
ekonomicznych w łańcuchu żywnościowym.  P6S_KK 

K_K03 
jest gotów do dostrzegania zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych 
z produkcją i przetwórstwem żywności. Jest pozytywnie nastawiony do 
inicjowania zmian w przedsiębiorstwie i organizacji. 

P6S_KK 
 

K_K04 jest gotów do rozwiązywania problemów związanych z ryzykiem i skutkami 
działalności w zakresie produkcji i przetwórstwa żywności. 

P6S_KK 
 

K_K05 
jest gotów do ponoszenia społecznej i etycznej odpowiedzialności za 
produkcję żywności oraz stan środowiska naturalnego. Wykazuje gotowość 
przekazywania fachowej wiedzy zespołowi oraz społeczeństwu. 

P6S_KO  
 

K_K06 
jest gotów do działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, 
przestrzegania zasad praworządności i przepisów prawa w działalności 
rolniczej i gospodarczej. 

P6S_KO  

K_K07 jest gotów do pracy związanej z produkcją i dystrybucją żywności.  P6S_KR 

K_K08 jest gotów do ciągłego dokształcania się i doskonalenia warsztatu pracy. Jest 
przygotowany do konkurowania w obszarze gospodarki żywnościowej. 

P6S_KR  
 

K_K09 
jest gotów do zorganizowania stanowiska pracy, posiada kompetencje do 
kierowania zespołem, umie współpracować w zespole przejmując różne role 
oraz przekonywać innych do kreatywnych rozwiązań.   

P6S_KR  

K_K10 

jest gotów do uczestniczenia  w tworzeniu projektów gospodarczych,  
uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne. Jest gotów do doskonalenia 
nabytej wiedzy i umiejętności, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. 
Ma świadomość ważności problemów personalnych w funkcjonowaniu 
przedsiębiorstwa i organizacji. 

P6S_KR  

 
 
W przypadku uwzględniania efektów kształcenia właściwych dla obszaru/obszarów kształcenia 

oraz profili kształcenia proponuje się następujące zapisy: 

PO – przy kierunkach o profilu ogólnoakademickim, 

PP – przy kierunkach o profilu praktycznym, 

H - obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, 



S – obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych, 

X – obszar kształcenia w zakresie nauk ścisłych, 

P – obszar kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych, 

T – obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych, 

M – obszar kształcenia w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze 

fizycznej, 

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

A – obszar kształcenia w zakresie sztuki, 

Inz – przy kierunkach uwzględniających kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Legenda/stosowane opisy - zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 26 

września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla 

kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

– poziomy 6-8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1594) 

P6S_WG ogólna charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 (studia 

pierwszego stopnia) w zakresie wiedzy – zakres i głębia 

P7S_WG ogólna charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 7 (studia 

drugiego stopnia) w zakresie wiedzy – zakres i głębia 

P6S_WK ogólna charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 (studia 

pierwszego stopnia) w zakresie wiedzy – kontekst – uwarunkowania, skutki 

P7S_WK ogólna charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 7 (studia 

drugiego stopnia) w zakresie wiedzy – kontekst – uwarunkowania, skutki; 

P6S_UW ogólna charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 (studia 

pierwszego stopnia) w zakresie umiejętności – wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane 

problemy i wykonywane zadania  

P7S_UW ogólna charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 7 (studia 

drugiego stopnia) w zakresie umiejętności – wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane problemy 

i wykonywane zadania 

P6S_UK ogólna charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 (studia 

pierwszego stopnia) w zakresie umiejętności – komunikowanie się  

P7S_UK ogólna charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 7 (studia 

drugiego stopnia) w zakresie umiejętności – komunikowanie się  

P6S_UO ogólna charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 (studia 

pierwszego stopnia) w zakresie umiejętności – organizacja pracy – planowanie i praca 

zespołowa 

P7S_UO ogólna charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 7 (studia 

drugiego stopnia) w zakresie umiejętności – organizacja pracy – planowanie i praca 

zespołowa 

P6S_UU ogólna charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 (studia 

pierwszego stopnia) w zakresie umiejętności – uczenie się – planowanie własnego rozwoju i 

rozwoju innych osób 

P7S_UU ogólna charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 7 (studia 

drugiego stopnia) w zakresie umiejętności – uczenie się – planowanie własnego rozwoju i 

rozwoju innych osób 



P6S_KK ogólna charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 (studia 

pierwszego stopnia) w zakresie kompetencji społecznych – ocena – krytyczne podejście 

P7S_KK ogólna charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 7 (studia 

drugiego stopnia) w zakresie kompetencji społecznych – ocena – krytyczne podejście 

P6S_KO ogólna charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 (studia 

pierwszego stopnia) w zakresie kompetencji społecznych – odpowiedzialność -  wypełnianie 

zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 

P7S_KO ogólna charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 7 (studia 

drugiego stopnia) w zakresie kompetencji społecznych – odpowiedzialność – wypełnianie 

zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 

P6S_KR – ogólna charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 (studia 

pierwszego stopnia) w zakresie kompetencji społecznych – odniesienie do roli zawodowej 

P7S_KR ogólna charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 7 (studia 

drugiego stopnia) w zakresie kompetencji społecznych – odniesienie do roli zawodowej 

 

W przypadku uwzględniania efektów kształcenia właściwych dla obszaru/obszarów kształcenia 

oraz profili kształcenia proponuje się następujące zapisy: 

PO – przy kierunkach o profilu ogólnoakademickim, 

PP – przy kierunkach o profilu praktycznym, 

H - obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, 

S – obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych, 

X – obszar kształcenia w zakresie nauk ścisłych, 

P – obszar kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych, 

T – obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych, 

M – obszar kształcenia w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze 

fizycznej, 

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

A – obszar kształcenia w zakresie sztuki, 

Inz – przy kierunkach uwzględniających kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie. 

UWAGA 

 Przy kierunkach studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub 

magistra inżyniera należy uwzględnić pełny zakres efektów kształcenia dla studiów o profilu 

ogólnoakademickim lub praktycznym. 

 Jeżeli w zakresie poszczególnych obszarów kształcenia rozwinięcia opisów w zakresie wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji społecznych występują więcej niż jeden raz, to dopisujemy 

kolejną liczbę porządkową do kodu składnika opisu. 



Np.: w opisie efektów kierunkowych na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym 

odnosimy się do zakresu i głębi wiedzy z obszaru nauk humanistycznych, to stosujemy zapis 

z rozszerzeniem kodu: P6S_WG_PP (H_1) 


