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Efekty kształcenia dla kierunku bioinżynieria produkcji żywności 
 

Nazwa kierunku bioinżynieria produkcji żywności 

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia ogólnoakademicki 

Obszar/obszary kształcenia, w których 
umiejscowiony jest kierunek studiów: nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 

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

 
dziedzina – nauki rolnicze 
dyscyplina – zootechnika (wiodąca)  
i agronomia 
 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku 

bioinżynieria produkcji żywności 
 

absolwent zdobywa 
Symbol 

WIEDZA  

Odniesienie 
do 

obszarowych 
efektów 

kształcenia 

K_W01 ma wiedzę ogólną w zakresie nauk podstawowych 
właściwych dla prowadzonego kierunku studiów R1A_W01 

K_W02 
ma  wiedzą ogólną w zakresie najważniejszych 
problemów społeczno-ekonomicznych w obszarze 
gospodarki żywnościowej. 

R1A_W02 
R1A_W07 
R1A_W09 
InzA_W03 

K_W03 

ma wiedzę ogólną o uwarunkowaniach środowiskowych, 
funkcjonowaniu organizmów żywych oraz o biologicznych, 
biochemicznych i fizjologicznych procesach w nich 
zachodzących  

R1A_W03 
R1A_W04 
R1A_W06 

K_W04 

zna i rozumie podstawy genetyki, metody doskonalenia 
roślin 
 i zwierząt oraz  technologii produkcji roślinnej i produkcji 
zwierzęcej  

R1A_W05 
InzA_W05 

K_W05 

ma ogólną wiedzę o zwierzętach gospodarskich; rozumie 
podstawowe zagadnienia chowu i hodowli zwierząt 
gospodarskich; zna technologie produkcji surowców 
żywnościowych pochodzenia zwierzęcego 

R1A_W05 
InzA_W02 
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UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 
potrafi  zastosować odpowiednie technologie uprawy 
roślin i chowu zwierząt do produkcji żywności o wysokiej 
jakości  

R1A_U06 
InzA_W05 
InzA_U07 

K_U02 wykorzystuje techniki bioinżynierii surowców 
żywnościowych pochodzenia rolniczego  

R1A_U06 
InzA_U02 
InzA_U06 

K_U03 
umie zastosować wiedzę z zakresu ekologii  w produkcji 
żywności; potrafi ocenić wpływ zanieczyszczeń 
środowiska na jakość surowców roślinnych i zwierzęcych 

R1A_U05 
R1A_U06 

K_U04 
zna zasady zagospodarowania produktów ubocznych 
związanych z wytwarzaniem i konfekcjonowaniem  
żywności  

R1A_U05 
R1A_U06 

K_U05 potrafi  analizować i ocenić wartość odżywczą żywności R1A_U05 
R1A_U06 

K_U06 umie  planować  i organizować produkcję  surowców 
żywnościowych pochodzenia rolniczego 

R1A_U06 
InzA_U01             
InzA_U04 

K_U07 
potrafi wyszukiwać, analizować  i wykorzystywać  
niezbędne  informacje z  różnych źródeł i form właściwych 
dla studiowanego kierunku  

R1A_U01 
R1A_U02 

K_W06 

ma ogólną wiedzę o produkcji roślinnej; rozumie 
podstawowe zagadnienia uprawy roli i roślin; zna 
technologie produkcji surowców żywnościowych 
pochodzenia roślinnego 

R1A_W05 
InzA_W02 

K_W07 zna podstawy anatomii i fizjologii człowieka  w aspekcie 
żywienia  R1A_W04 

K_W08 
ma wiedzę o właściwościach surowców roślinnych i 
zwierzęcych w aspekcie ich wykorzystania  w produkcji 
żywności  

R1A_W03 
InzA_W02 

K_W09 ma  wiedzę z zakresu  konserwacji i przechowywania 
żywności 

R1A_W05 
InzA_W02 

K_W10 
ma wiedzę na temat czynników determinujących wartość 
odżywczą, jakość, funkcjonalność i bezpieczeństwo 
żywności. 

R1A_W05 
R1A_W06 
InzA_W02 

K_W11 
zna metody oceny przydatności technologicznej i  jakości  
surowców żywnościowych oraz  biodostępności 
składników odżywczych żywności 

R1A_W05 
InzA_W02 

K_W12 

ma wiedzę dotyczącą uwarunkowań ekonomicznych, 
marketingu i zarządzania w zakresie produkcji żywności 
pochodzenia rolniczego; zna zasady tworzenia i rozwoju 
form indywidualnej przedsiębiorczości w obszarze 
produkcji żywności; potrafi działać i analizować potrzeby 
społeczne w tym zakresie; rozumie potrzebę właściwego 
komunikowania się i propagowania zasady fair play      

R1A_W05 

K_W13 
ma wiedzę o maszynach stosowanych do wstępnego 
przetwórstwa żywności; zna i rozumie zasady BHP w  
produkcji żywności, podstawy prawa żywnościowego, 
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego  

R1A_W08 
InzA_W03 
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K_U08 potrafi dobrać odpowiednie metody i dokonać oceny 
jakości surowców zwierzęcych   R1A_U05 

K_U09 
rozumie potrzebę komunikacji w obszarze public relations; 
potrafi prawidłowo zorganizować pracę zespołu oraz 
umiejętnie nim kierować 

R1A_U06 

K_U10 stosuje podstawowe techniki informatyczne przetwarzania 
danych w inżynierii żywności R1A_U03 

K_U11 

umie analizować czynniki kształtujące jakość żywności; 
potrafi wykorzystać odpowiednie metody, narzędzia i  
materiały  
w produkcji  żywności  

R1A_U07 

K_U12 wykonuje proste zadanie projektowe, prawidłowo 
interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski 

R1A_U04 
InzA_U01               
InzA_U08 

K_U13 

posługuje się fachową terminologią, umie przygotować 
prace pisemne i ustne w zakresie prowadzonego kierunku 
studiów; wykorzystuje zasoby wiedzy i umiejętności do 
opracowania pracy dyplomowej 

R1A_U02 
R1A_U08 
R1A_U09 

K_U14 

posługuje się wybranym językiem obcym w zakresie 
studiowanego kierunku zgodne z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego 

R1A_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i 
doskonalenia warsztatu pracy  

R1A_K01 
R1A_K07 
InzA_K01 

K_K02 ma świadomość społecznej i etycznej odpowiedzialności 
za produkcję żywności oraz stan środowiska naturalnego 

R1A_K05 
R1A_K06 
InzA_K01 

K_K03 
potrafi zorganizować stanowisko pracy, umie 
odpowiedzialnie kierować zespołem i współpracować w 
grupie 

R1A_K02 
InzA_U04 

K_K04 właściwie interpretuje i rozwiązuje  problemy związane z 
produkcją żywności 

R1A_K04 
InzA_U02 

K_K05 
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; zna 
zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości   

R1A_K08 
InzA_K02 

K_K06 jest świadomy ryzyka i skutków działalności w zakresie 
produkcji żywności 

R1A_K04 
R1A_K06 

K_K07 potrafi określić priorytety planowanych zadań i ocenić ich 
efekty ekonomiczne 

R1A_K03 
R1A_K04 

K_K09 

jest przygotowany do komunikowania się i konkurowania 
w obszarze produkcji żywności; ma świadomość ciągłego 
dokształcania się z zakresu inżynierii produkcji żywności i 
doskonalenia warsztatu pracy 

R1A_K02 
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