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MENADŻER PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA MIĘSA
Studia stacjonarne I stopnia o profilu kształcenia praktycznym 

(3,5-letnie, uzyskany tytuł: inżynier)  

Jest to innowacyjny kierunek kształcenia specjalistycznego oparty o współpracę  
Uniwersytetu z firmą Sokołów S.A. Umożliwia to realizację praktycznego profilu 
kształcenia w jednostkach podległych Spółce Sokołów S.A. Współpraca z otoczeniem 
biznesowym branży mięsnej (fermy tuczu zwierząt, sektor pozyskiwania surowca rzeź-
nego, przetwórstwa i dystrybucji produktów, logistyki i zarządzania) pozwoli przygo-
tować absolwenta do przyszłej pracy zawodowej.

Ze strony Sokołów S.A studenci kierunku oczekiwać mogą:
ufundowania stypendiów dla najlepszych studentów,• 
możliwości odbywania praktyk na terenie Spółki oraz za granicą • 
(Dania, Finlandia, Szwecja, Niemcy, Wlk. Brytania),
zatrudnienia najlepszych absolwentów kierunku w Spółce Sokołów S.A • 



Absolwent zdobędzie wiedzę interdyscyplinarną z zakresu:
produkcji fermowej, pozyskiwania i przetwarzania mięsa oraz wykorzystania produktów ubocznych w zakła-• 
dach mięsnych, włącznie z doborem maszyn i urządzeń,

technologii stosowanych w produkcji surowca rzeźnego,  możliwościami  jego wykorzystania, metodami • 
oceny i przetwarzania, sposobami utrwalania i przechowywania oraz systemami kontroli jakości mięsa i jego 
przetworów,

możliwości wykorzystania osiągnięć nauk mikrobiologii i biochemii mięsa w produkcji i przetwórstwie mięsa,• 

roli i znaczenia mięsa w żywieniu człowieka oraz uwarunkowań dotyczących jego spożycia. Pozna zasady • 
funkcjonowania rynku mięsa, zagadnienia organizacji i ekonomiki produkcji, marketingu, a także podstawy 
prawa w zakresie działalności gospodarczej,

obsługi baz danych i sterowania procesami • 
technologicznymi na etapie produkcji surowców 
rzeźnych oraz przetwórstwa mięsa i dystrybucji 
produktów mięsnych,

komunikowania się i współpracy w grupie oraz • 
zarządzania zespołami ludzkimi w firmach związa-
nych z produkcją mięsa i przemysłem mięsnym,

zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw działa-• 
jących w sektorze surowców rzeźnych i produktów 
mięsnych oraz innych firmach i jednostkach zwią-
zanych z sektorem mięsnym w kraju i za granicą.
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Zasady rekrutacji 
Rejestracja internetowa irk.uph.edu.pl
Szczegółowe terminy rekrutacji 
na stronie internetowej wydziału
www.wp.uph.edu.pl tel. 25 643 1364, 25 643 1353
ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce


