
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: 
Maszynoznawstwo przemysłu 

spożywczego 
Kod 

 przedmiotu: PS.W-1 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 30 - - - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Stanisław Peroń 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: prof. dr hab. inż. Stanisław Peroń 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu: materiałów stosowanych w budowie maszyn i urządzeń przemysłu 
spożywczego, mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów, części maszyn. Zajmuje się opisem budowy, działania i obsługi 
typowych urządzeń stosowanych w przemyśle rolno spożywczym. W oparciu o znajomość procesu przebiegającego w danym 
urządzeniu wyjaśnia związki między teorią działania urządzenia i konkretnym rozwiązaniem konstrukcyjnym. 
 

Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi elementami mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów oraz 
podstawowymi maszynami i urządzeniami przemysłu owocowo-warzywnego. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Znajomość rysunku technicznego oraz podstaw fizyki. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W18 ma podstawową wiedzę w zakresie utrzymania urządzeń obiektów 
i systemów technicznych i technologii typowych dla przetwórstwa 
owocowo-warzywnego dostosowaną do studiowanego kierunku 
studiów 

R1P_W05; InzP_W02; 
InzP_W03 

K_W25 ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm 
technicznych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów 

R1P_W02; InzP_W03 

Umiejętności 

K_U20 posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i 
wykorzystania potrzebnych informacji pochodzących z różnych 
źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku 
studiów 

InzP_U06 

K_U20 posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi 
podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej 

R1P_U04 

K_U20 stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie 
pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu przetwórstwa 
owocowo warzywnego 

R1P_U04 



 

Kompetencje społeczne 

K_K09 ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej 
odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, oraz 
kształtowanie i stan środowiska naturalnego 

R1P_K04 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 

 Materiały konstrukcyjne stosowane w budowie maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.  

 Kinematyka i dynamika. Podstawowe wiadomości z wytrzymałości materiałów. Podstawowe wzory do obliczania naprężeń 
prostych.  

 Części maszyn: połączenia, osie i wały, łożyska i ich dobór, napędy. Sprzęgła i ich zastosowanie.  

 Elektrotechnika. Silniki elektryczne prądu przemiennego. Dobór silników.  

 Pompy ich podział i zastosowanie. Charakterystyka pomp i jej dobór do sieci.  

 Wentylatory – podział i zastosowanie. Charakterystyka wentylatora. Sprężarki i ich zastosowanie.  

 Spalanie i paliwa. Charakterystyka paliw stałych ciekłych i gazowych. Paleniska i kotły parowe.  

 Termodynamika pary wodnej i wilgotnego powietrza. 

 Urządzenia odpylające. Urządzenia do mycia i czyszczenia. Urządzenia transportowe, cechy eksploatacyjne i dobór.  

 Podstawy suszenia. Suszarki do produktów ubocznych przemysłu fermentacyjnego.  

 Podstawy chłodnictwa. Maszyny do napełniania zamykania i pakowania.  

 Urządzenia chłodnicze. 

 Magazynowanie gazów, cieczy i ciał stałych, zbiorniki. 

 Reaktory i fermentatory. 

 Podstawy eksploatacji wybranych maszyn przemysłu spożywczego. Zabezpieczenia przed wybuchami pyłów. 
Ćwiczenia: 

 Podstawy metrologii, jednostki stosowane wg. SI (ćwiczenia laboratoryjne) 

 Podstawy mechaniki technicznej – obliczenia. 

 Podstawy wytrzymałości materiałów – obliczenia. 

 Części maszyn – ćwiczenia laboratoryjne. 

 Elektrotechnika - ćwiczenia laboratoryjne. 

 Silniki elektryczne - ćwiczenia laboratoryjne. 

 Przepływy. Opory lokalne – obliczenia. 

 Pompy. Rodzaje pomp - ćwiczenia laboratoryjne. 

 Wykonanie charakterystyki pompy wirowej - ćwiczenia laboratoryjne. 

 Wentylatory, charakterystyka wentylatora - ćwiczenia laboratoryjne. 

 Urządzenia filtrujące, zapoznanie się z budową – obliczenia eksploatacyjne. 

 Urządzenia transportu bliskiego. Zapoznanie się z budową przenośników. Obliczanie parametrów technologicznych i 
eksploatacyjnych linii transportowych – ćwiczenia obliczeniowe. 

 Suszarnictwo i przechowalnictwo – obliczenia. 

 Urządzenia chłodnicze. Bilans układu chłodniczego – obliczenia. 

 Obliczanie parametrów wybranej linii technologicznej w przemyśle fermentacyjnym. 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 

 Wykład informacyjny – konwencjonalny, 

 Metodyka ćwiczeniowo – praktyczna (laboratorium eksperyment, obliczenia). Pomoce: maszyny, przyrządy pomiarowe, 
prospekty, katalogi, dokumentacja techniczna. 

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

 Każde z ćwiczeń laboratoryjnych bądź obliczeniowych jest oceniane na podstawie sprawozdania bądź pisemnego 
sprawdzianu. Oprócz tego student zalicza dwa kolokwia pisemne w ciągu semestru. Warunkiem zaliczenia całości 
przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń oraz zdanie końcowego pisemno-ustnego egzaminu (minimalny 
zasób wiedzy 60%). Większość studentów (80-90%) osiąga zamierzone efekty kształcenia. 

 
Sposób zaliczenia: 

 Ćwiczenia średnia arytmetyczna z ocen sprawdzianów i kolokwiów. Po zaliczeniu ćwiczeń laboratoryjnych na kolokwium 
pisemnym student otrzymuje 6 pytań, z czego 3 stanowią najczęściej zadania rachunkowe, pozostałe 3 stanowią pytania 
teoretyczne. Maksymalna ilości punktów za zadanie rachunkowe 3. Maksymalna ilość za pytanie teoretyczne 2 punkty.  

 Skala oceny 15 punktowa z gradacją co 0,5 punktu. Na ocenę dostateczną (3) student powinien rozwiązać przynajmniej 
jedno zadanie rachunkowe oraz uzyskać 8 punktów. Na ocenę 3,5 student powinien rozwiązać przynajmniej jedno zadanie 



oraz uzyskać 10 punktów. Na ocenę 4,0 student powinien rozwiązać przynajmniej 2 zadania oraz uzyskać 12 punktów. Na 
ocenę 4,5 student powinien rozwiązać 3 zadania oraz uzyskać 13-14 punktów. Na ocenę 5,0 student powinien uzyskać 
maksymalną ilość punktów 15. 

Sposób zaliczenia całości przedmiotu: 

 Po zaliczeniu ćwiczeń student przed egzaminem otrzymuje 50 pytań z teorii obejmującej całość przedmiotu. Na egzaminie 
pisemnym (trwającym ok. 2 godzin) student otrzymuje 12 pytań z wyżej wymienionego zestawu. Maksymalna ilość punktów 
za 1 pytanie wynosi 2. Skala oceny 24 punktowa z gradacją 0,5 punktu. Na ocenę dostateczną (3,0) student powinien 
uzyskać punktację w zakresie (14,5-16 punktów). Na ocenę 3,5 w zakresie (16,5-17 punktów). Na ocenę 4,0 w zakresie 
(17,5-19 punktów). Na ocenę 4,5 w zakresie (19,5-21,5 punktów). Na ocenę 5,0 w zakresie (22-24 punkty). 

 W razie wątpliwości przewiduje się weryfikację prac pisemnych. 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 9 0,4 

Konsultacje 20 0,8 30 1,2 

Godziny kontaktowe 65 2,6 48 1,9 

Przygotowanie do zajęć 20 0,8 32 1,3 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 15 0,6 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0 

Praca własna 35 1,4 52 2,1 

ECTS łącznie - 4,0 - 4,0 

Procent pracy własnej 35,0 52,0 

 
 
Literatura: 

 Błasiński K., Pyć W., Rzycki E., Maszyny i aparatura technologiczna przemysłu spożywczego. Politechnika Łódzka. 1994.  

 Glaser R., Materiały do ćwiczeń z maszynoznawstwa i aparatury przemysłu spożywczego i chemicznego. Skrypt Akademii 
ekonomicznej we Wrocławiu. 1998. 

 Praca zbiorowa, Mały poradnik mechanika. WNT Warszawa 2003. 
 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Mikrobiologia organizmów 

eukariotycznych 
Kod 

 przedmiotu: PS.W-2a 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 30 - - - 5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Justyna Korycka 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr Justyna Korycka 

Skrócony opis przedmiotu: 
W ramach zajęć z przedmiotu studenci nabywają praktyczne umiejętności oraz wiedzę z zakresu prowadzenia i monitoringu 
procesów fermentacyjnych i biosyntezy z zastosowaniem grzybów – drożdży i pleśni, ich występowania i roli w środowisku, a 
także oceny jakości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktów spożywczych. 
 

Cel przedmiotu: 
Opanowanie podstawowych zasad i umiejętności związanych wykorzystaniem drożdży w winiarstwie. Nabycie praktycznych 
umiejętności z zakresu oceny, prowadzania i kontroli procesów fermentacyjnych, jak również oceny ryzyka związanego z 
występowaniem mikroorganizmów, analiza i interpretacja zjawisk związanych z produkcją żywności, w tym produkcją wina, 
zachodzących za sprawą mikroorganizmów. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Zaliczony kurs biochemii na poziomie studiów inżynierskich, ogólna wiedza z zakresu biologii oraz chemii. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W01 definiuje podstawowe grupy mikroorganizmów R1P_W01 

K_W01 klasyfikuje i opisuje podstawowe grupy taksonomiczne grzybów R1P_W01 

K_W01 przywołuje rodzaje podłóż mikrobiologicznych stosowanych do 
hodowli grzybów 

R1P_W04 

K_W01 opisuje właściwości głównych grup mikroorganizmów, zwłaszcza 
drożdży i pleśni 

R1P_W04 

K_W04 wyjaśnia znaczenie powyższych rodzajów mikroflory dla produkcji 
żywności 

R1P_W06 

K_W06 wymienia zagrożenia stwarzane obecnością grzybów 
niepożądanych w żywności 

R1P_W06 

 opisuje podstawowe metody wykorzystywane do określania liczby 
mikroorganizmów oraz ich identyfikacji 

R1P_W05; InzP_W02 

Umiejętności 

K_U02 samodzielnie aranżuje podstawowe stanowisku pracy mikrobiologa R1P_U01 

K_U02 wykonuje preparaty mikologiczne i bakteryjne R1P_U04 



 

K_U02 prostymi metodami określa liczbę mikroorganizmów w próbach 
środowiskowych 

InzP_U01 

K_U02 identyfikuje na podstawie cech morfologicznych rodzaj mikroflory R1P_U04; InzP_U02 

K_U02 rozpoznaje produkty, w których doszło do wzrostu niekorzystnej 
mikroflory 

R1P_U04, InzP_U02  

K_U02 uruchamia w małej skali hodowlę okresową mikroorganizmów  

K_U02 zabezpiecza wyizolowane szczepy dzikie i ożywia kolekcyjne  

Kompetencje społeczne 

K_K06 identyfikuje zagrożenia mikrobiologiczne dla produkcji winiarskiej R1P_K06; InzP_K01 

 

Treści programowe: 
- różnice w budowie komórki eukariotycznej i prokariotycznej 
- podstawowe grupy mikroorganizmów 
- właściwości głównych grup mikroorganizmów, zwłaszcza drożdży i pleśni 
- podłoża i pożywki stosowane w mikrobiologii do hodowli grzybów i innych 
- metody określania liczebności mikroorganizmów 
- cechy morfologiczne grzybów oraz metody identyfikacji mikroorganizmów 
- zastosowanie grzybów, w tym drożdży w produkcji spożywczej 
 
- stanowisko pracy mikrobiologa – podstawowy sprzęt i zasady pracy aseptycznej 
- metody sterylizacji sprzętu i pożywek 
- przygotowanie pożywek i metody posiewów 
- wzrost mikroorganizmów na podłożach płynnych i zestalonych 
- zastosowanie mikroskopu w diagnostyce mikrobiologicznej 
- przygotowanie preparatów przyżyciowych i liczenie komórek z zastosowaniem komory Thoma 
- preparaty barwione proste i złożone; identyfikacja komórek na podstawie cech morfologicznych 
- metody hodowlane określania liczby oraz identyfikacji drobnoustrojów 
- zabezpieczanie i ożywianie kultur oraz hodowle okresowe 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- metody podające 

 wykład informacyjny z zastosowaniem technik multimedialnych 
- metody poszukujące 

 ćwiczeniowo-praktyczne, laboratoria eksperymentu 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 
- w ramach zajęć praktycznych (ćwiczenia/laboratoria) student indywidualnie musi wykazać się stopniem opanowania 

umiejętności praktycznych przekazywanych na zajęciach (posługiwanie się sprzętem, wykonanie preparatów, obliczenia, 
opis i interpretacja uzyskanych samodzielnie wyników) 

 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie kolokwiów w trakcie semestru 
Opanowanie w podstawowym zakresie umiejętności praktycznych 
Obecność na zajęciach 
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 9 0,4 

Konsultacje 20 0,8 33 1,3 

Godziny kontaktowe 65 2,6 51 2,0 

Przygotowanie do zajęć 30 1,2 40 1,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 30 1,2 35 1,4 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 60 2,4 75 3,0 

ECTS łącznie - 5,0 - 5,0 

Procent pracy własnej 48,0 59,5 

 
 

Literatura: 
- Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z, (red.): „Mikrobiologia techniczna” tom I i II, Wyd. PWN Warszawa 2009. 
- Żakowska Z., Stobińska H. (red.): Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.  
- Uzupełniająca: 
- Jarosz K., Jarociński J.: „Gorzelnictwo i drożdżownictwo”, wyd. II, WSiP Warszawa 1994. 
- Jarosz K., Jarociński J.: „Technologia gorzelnictwa”, cz. I i II, Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, Warszawa 

1965 
- Schlegel H.: Mikrobiologia ogólna, Wyd. PWN, Warszawa 2005 
 

Uwagi: 
Przedmiot wybieralny – studenci dokonują wyboru na pierwszym spotkaniu 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z mikrobiologii 
Kod 

 przedmiotu: PS.W-2b 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 30 - - - 5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Justyna Korycka 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr Justyna Korycka 

Skrócony opis przedmiotu: 
W ramach zajęć z przedmiotu studenci nabywają praktyczne umiejętności oraz wiedzę z zakresu oceny jakości i bezpieczeństwa 
mikrobiologicznego produktów spożywczych oraz prowadzenia i monitoringu procesów fermentacyjnych. 
 

Cel przedmiotu: 
Nabycie praktycznych umiejętności oceny ryzyka związanego z występowaniem mikroorganizmów, zrozumienie zjawisk 
związanych z produkcją spożywczą, w tym produkcją wina, zachodzących za sprawą mikroorganizmów, a także opanowanie 
podstawowych zasad i umiejętności związanych wykorzystaniem drożdży w winiarstwie 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Zaliczony kurs biochemii na poziomie studiów inżynierskich, ogólna wiedza z zakresu biologii oraz chemii. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W01 definiuje podstawowe grupy mikroorganizmów R1P_W01 

K_W01 przywołuje ważniejsze rodzaje podłóż mikrobiologicznych 
stosowanych w rutynowej diagnostyce 

R1P_W01 

K_W01 opisuje właściwości głównych grup mikroorganizmów R1P_W04 

 wyjaśnia znaczenie poszczególnych rodzajów mikroflory dla 
produkcji żywności 

R1P_W04 

K_W06 wymienia zagrożenia stwarzane obecnością mikroflory 
niekorzystnej w żywności 

R1P_W06 

 opisuje podstawowe metody wykorzystywane do określania liczby 
mikroorganizmów oraz ich identyfikacji 

R1P_W05; InzP_W02 

Umiejętności 

 samodzielnie aranżuje podstawowe stanowisku pracy mikrobiologa R1P_U01 

K_U02 wykonuje preparaty mikologiczne i bakteryjne R1P_U04 

K_U02 prostymi metodami określa liczbę mikroorganizmów w próbach 
środowiskowych 

InzP_U01 

K_U02 identyfikuje na podstawie cech morfologicznych rodzaj mikroflory, 
rozpoznaje produkty, w których doszło do wzrostu niekorzystnej 
mikroflory 

R1P_U04, InzP_U02 

K_U02 uruchamia w małej skali hodowlę okresową mikroorganizmów R1P_U04 

Kompetencje społeczne 

K_K06 identyfikuje zagrożenia związane z bezpieczeństwem zdrowotnym 
żywności 

R1P_K06 



 

Treści programowe: 
- krótki rys historyczny rozwoju mikrobiologii 
- różnice w budowie komórki eukariotycznej i prokariotycznej 
- podstawowe grupy mikroorganizmów 
- właściwości głównych grup mikroorganizmów 
- podłoża i pożywki stosowane w mikrobiologii 
- metody określania liczebności mikroorganizmów 
- metody identyfikacji mikroorganizmów 
- mikroorganizmy niepożądane w produktach spożywczych 
- zastosowanie mikroorganizmów do produkcji żywności 
 
- stanowisko pracy mikrobiologa – podstawowy sprzęt i zasady pracy aseptycznej 
- metody sterylizacji sprzętu i pożywek 
- przygotowanie pożywek i metody posiewów 
- wzrost mikroorganizmów na podłożach płynnych i zestalonych 
- zastosowanie mikroskopu w diagnostyce mikrobiologicznej 
- przygotowanie preparatów przyżyciowych i liczenie komórek z zastosowaniem komory 
- preparaty barwione proste i złożone; identyfikacja komórek na podstawie cech morfologicznych 
- metody hodowlane określania liczby oraz identyfikacji drobnoustrojów 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- metody podające 

 wykład informacyjny z zastosowaniem technik multimedialnych 
- metody poszukujące 

 ćwiczeniowo-praktyczne, laboratoria eksperymentu 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru 
- w ramach zajęć praktycznych (ćwiczenia/laboratoria) student indywidualnie musi wykazać się stopniem opanowania 

umiejętności praktycznych przekazywanych na zajęciach (posługiwanie się sprzętem, wykonanie preparatów, obliczenia, 
opis i interpretacja uzyskanych samodzielnie wyników) 

 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie kolokwiów w trakcie semestru 
Opanowanie w podstawowym zakresie umiejętności praktycznych 
Obecność na zajęciach 
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 9 0,4 

Konsultacje 20 0,8 33 1,3 

Godziny kontaktowe 65 2,6 51 2,0 

Przygotowanie do zajęć 30 1,2 40 1,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 30 1,2 35 1,4 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 60 2,4 75 3,0 

ECTS łącznie - 5,0 - 5,0 

Procent pracy własnej 48,0 59,5 

 
 

Literatura: 
- Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z, (red.): „Mikrobiologia techniczna” tom I i II, Wyd. PWN Warszawa 2009. 
- Żakowska Z., Stobińska H. (red.): Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.  
- Uzupełniająca: 
- Jarosz K., Jarociński J.: „Gorzelnictwo i drożdżownictwo”, wyd. II, WSiP Warszawa 1994. 
- Jarosz K., Jarociński J.: „Technologia gorzelnictwa”, cz. I i II, Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, Warszawa 

1965 
- Schlegel H.: Mikrobiologia ogólna, Wyd. PWN, Warszawa 2005 
 

Uwagi: 
Przedmiot wybieralny – studenci dokonują wyboru na pierwszym spotkaniu 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: Czynniki lokalizacyjne winnic 
Kod 

przedmiotu: PS.W-3a 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 6 - - - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr inż. Jan Gembara 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: mgr inż. Jan Gembara 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie studenta z podstawowymi czynnikami lokalizacyjnymi i wymaganiami przyrodniczymi mającymi wpływ na wzrost, 

rozwój, zdrowotność i plonowanie winorośli. Zapoznanie studentów z zasadami prowadzenia upraw winorośli w różnych 

systemach w warunkach Polski. 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studenta w podstawy uprawy winorośli i zakładania winnic z uwzględnieniem wymagań klimatycznych glebowych 

i topograficznych. 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W24 opisuje czynniki lokalizacyjne zakładania winnic w ujęciu 
współczesnym i historycznym 

R1P_W07 

 definiuje, wyjaśnia i ocenia czynniki wpływające na prawidłowy 
rozwój winorośli 

R1P_W03 

K_W05 opisuje znaczenie właściwego wyboru siedliska R1P_W09; InzP_W04 

 wyjaśnia procesy warunkujące wzrost i rozwój krzewów winorośli R1P_W06; InzP_W05 

K_W11 definiuje, wyjaśnia i ocenia właściwości fizyczno-chemiczne gleby z 
punktu widzenia wymagań uprawy winorośli 

R1P_W05 

K_W06 ocenia wpływ człowieka na dobór siedliska, materiału 
szkółkarskiego i przygotowanie gleby na jakość owoców 

R1P_W06 

Umiejętności 

 rozpoznaje podstawowe sposoby prowadzenia krzewów R1P_U01 

K_U17 ocenia możliwości introdukcji winorośli na wybrane tereny R1P_U04; InzP_U06 

Kompetencje społeczne 

K_K06 inicjuje badania w toku przygotowania terenu do uprawy R1P_K06; InzP_K01 

K_K06 identyfikuje zagrożenia odglebowe dla upraw R1P_K06; InzP_K01 

 

Treści programowe: 
- Podstawowe pojęcia sadzenia roślin 
- Przykłady form prowadzenia krzewów 
- Rozmieszczenie roślin w kwaterach 
- Normy jakościowe dla materiału szkółkarskiego 
- Klasyfikacja bonitacyjna gleb i ich oznaczanie 
- Kompleksy przydatności rolniczej gleb 



- Opis profilu glebowego 
- Pobieranie próbek glebowych 
- Czytanie map glebowych 
- Zagospodarowanie terenu 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 wykład problemowy 

- metody poszukujące: 
 problemowe: giełda pomysłów w ocenie przyczyn i skutków zjawisk chemicznych, fizycznych i biologicznych 

zachodzących w glebach 
 sytuacyjna: analizowanie przez grupy studentów rzeczywistych sytuacji glebowych i terenowych 
 ćwiczeniowo-praktyczne: laboratoryjna, obserwacji i pomiaru w terenie, studium przykładowe 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- zaliczenie 
- prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych 
- raport z zajęć terenowych 
- sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 
- zaliczenie 100% prac laboratoryjnych i zajęć terenowych 
- zdanie przedmiotowego egzaminu końcowego obejmującego treści wykładowe i teoretyczne oraz wnioskowe treści 

ćwiczeniowe 
Oceną z przedmiotu jest ocena z  zaliczenia. Test wielokrotnego wyboru – prawidłowe odpowiedzi >85% - 5, >70% - 4, >55% - 3 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,1 15 0,6 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 6 0,2 

Konsultacje 2 0,1 2 0,1 

Godziny kontaktowe 32 1,2 17 0,7 

Przygotowanie do zajęć 2 0,1 3 0,1 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 2 0,1 4 0,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 4 0,2 7 0,3 

ECTS łącznie - 1,4 - 1,0 

Procent pracy własnej 11,1 29,2 

 

Literatura podstawowa: 
- Greinert A.: Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i ochrony gleb. Skrypt. Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej 

1998. 
- Myśliwiec R.: Uprawa winorośli. PWRiL . 2003. 
- Lisek J.: Winorośl w uprawie przydomowej i towarowej. Hortpress sp. z o.o. 2007. 
- Pieniążek S.A.: Sadownictwo. Praca zbiorowa. Wydanie XI, PWRiL. 2000. 
 



Literatura uzupełniająca: 
- Czasopisma: Sad Nowoczesny, Hasło Ogrodnicze, Szkółkarstwo 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Historia winiarstwa w Polsce 
Kod 

przedmiotu: PS.W-3b 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 6 - - - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr inż. Jan Gembara 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: mgr inż. Jan Gembara 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z ogólną wiedzą uprawy winorośli, tradycją winiarską, ekonomicznymi i historycznymi uwarunkowaniami. 

Historią wina w Polsce, wędrówką winorośli po ziemiach polskich, winorośl na ziemi lubuskiej, ważniejsze wydarzenia związane 

z historią zielonogórskich winnic, początki zielonogórskiego winiarstwa, okręgi winiarskie.  

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w postawy dziejów polskiego winiarstwa. Zapoznanie z miejscami i obiektami związanymi z uprawą 

winorośli i produkcją wina na przestrzeni całej historii kraju. 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 definiuje pojęcia tradycja winiarska, historia wina, wędrówka 
winorośli po ziemiach polskich 

R1P_W06 

 definiuje i wyjaśnia ważniejsze wydarzenia związane z historią 
zielonogórskich winnic 

R1P_W06 

 opisuje znaczenie tradycji winiarskiej R1P_W06; InzP_W01 

 ocenia wpływ uwarunkowań ekonomicznych i historycznych na 
bieżącą uprawę winorośli  

R1P_W05 

 rozpoznaje i klasyfikuje okręgi winiarskie w kraju R1P_W05 

Umiejętności 

 rozpoznaje ważniejsze historyczne i obecne okręgi winiarskie w 
Polsce 

R1P_U03 

 określa ważniejsze wydarzenia związane z historią zielonogórskich 
winnic 

R1P_U06; InzP_U02 

 ocenia wpływ tradycji winiarskiej na rozwój regionu R1P_U06 

 rozpoznaje miejsca i obiekty związane z uprawą winorośli R1P_U04; InzP_U01 

K_U27 korzysta z literatury obcojęzycznej w analizie historiografii 
winiarstwa 

R1P_U13 

Kompetencje społeczne 

K_K08 inicjuje potrzebę podtrzymywania tradycji winiarskiej R1P_K02 

K_K10 identyfikuje ważniejsze wydarzenia związane z historią 
zielonogórskich winnic 

R1P_K04 

 identyfikuje wpływ tradycji winiarskiej na rozwój regionu R1P_K06 

 Identyfikuje miejsca i obiekty związane z uprawą winorośli R1P_K04; InzP_K01 

 prawidłowo identyfikuje dzieje polskiego winiarstwa R1P_K04 



Treści programowe: 
- Cel i znaczenie uprawy winorośli 
- Historia wina w Polsce 
- Historia uprawy winorośli w Polsce i regionie  
- Miejsca i obiekty związane z uprawą winorośli 
- Produkcja wina 
- Okręgi winiarskie 
- Tradycja winiarska 
- Dzieje polskiego winiarstwa 
- Historia zielonogórskich winnic 
- Winorośl na ziemi lubuskiej 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych; wykład problemowy 
- metody poszukujące: 

 problemowe: giełda pomysłów w ocenie przyczyn i skutków zjawisk chemicznych, fizycznych i biologicznych 
zachodzących w glebach 

 sytuacyjna: analizowanie przez grupy studentów rzeczywistych sytuacji glebowych i terenowych 
 ćwiczeniowo-praktyczne: laboratoryjna, obserwacji i pomiaru w terenie, studium przykładowe 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- zaliczenie 
- prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych 
- raport z zajęć terenowych 
- sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 
- zaliczenie 100% prac laboratoryjnych i zajęć terenowych 
- zdanie kolokwium obejmującego treści wykładowe i teoretyczne oraz wnioskowe treści ćwiczeniowe 
Oceną z przedmiotu jest ocena z kolokwium końcowego. Test wielokrotnego wyboru – prawidłowe odpowiedzi >85% - 5, >70% - 
4, >55% - 3 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,1 15 0,6 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 6 0,2 

Konsultacje 2 0,1 2 0,1 

Godziny kontaktowe 32 1,2 17 0,7 

Przygotowanie do zajęć 2 0,1 3 0,1 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 2 0,1 4 0,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 4 0,2 7 0,3 

ECTS łącznie - 1,4 - 1,0 

Procent pracy własnej 11,1 29,2 

 

Literatura: 
- Korcz Wł. Dzieje uprawy zielonogórskiej winorośli. Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 1958. 
- Kuleba M.: Topografia winiarska Zielonej Góry. OPZL Zielona Góra 2010r 
- Madej ST. Winorośl. PWRiL. Warszawa 1957. 
- Ostrowski S., Gajewski K., Kaszuba M., Uprawa winorośli. Lubuskie Stowarzyszenie Winiarskie. 2004r. 
- Zwierzychowski W., Winorośl i jej dzieje w Polsce. Zarząd Miasta Krosno Odrzańskie. 2002 
- Czasopisma: Sad Nowoczesny 
 

Uwagi: 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Inżynieria procesowa 
Kod 

przedmiotu: PS.W-4a 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć 
Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 30 - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - 18 - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Zbigniew Janiszyn 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Zbigniew Janiszyn 

Skrócony opis przedmiotu: 
Podstawy teoretyczne operacji jednostkowych wykorzystywanych przy produkcji wina. Procesy omawiane są pod katem 
mechanizmu, warunków i sposobu ich prowadzenia. Bilans masowy i energetyczny procesów. Optymalizacja parametrów 
przebiegu. Koncepcja procesu technologicznego. 
 
Cel przedmiotu: 
Przekazanie studentom wiedzy pozwalającej dobór warunków prowadzenia poszczególnych procesów jednostkowych, dających 
możliwość poprawy efektywności procesu produkcyjnego – zarówno pod względem ilości jak i jakości produktu. 
 
Wymagania wstępne: 
Podstawowa wiedza z następujących przedmiotów : matematyki, fizyki, chemii, chemii fizycznej. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 opisuje mechanizm procesu jednostkowego R1P_W01, InzP_W01 

K_W26 formułuje równania matematyczne opisujące proces InzP_W02 

 definiuje zależności między parametrami procesu R1P_W01, R1P_W05, 
InzP_W02 

K_W04 tłumaczy zależności miedzy warunkami procesu a sposobem jego 
prowadzenia 

R1P_W05, InzP_W02 

Umiejętności 

 ustala warunki prowadzenia procesów jednostkowych R1P_U01; R1P_U04; 
InzP_U01; InzP_U05 

 wykonuje bilans masowy i energetyczny procesów R1P_U05; InzP_U02 

 dobiera optymalne warunki przebiegu procesów R1P_U06; InzP_U01; 
InzP_U06  

K_U19 opracowuje koncepcję procesu technologicznego R1P_U05; R1P_U06; 
InzP_U07 

Kompetencje społeczne 

K_K07 proponuje rozwiązania bezpieczne dla pracowników R1P_K08; InzP_K02 

K_K09 wykazuje odpowiedzialność za kształtowanie środowiska 
naturalnego 

R1P_K04 

 



Treści programowe: 
Wykład : 
- Mycie owoców. Warunki i sposoby. 
- Rozdrabnianie owoców – mechanizm, sposoby. Praca rozdrabniania. 
- Wyciskanie i tłoczenie – mechanizm, parametry. 
- Filtracja. Mechanizm. Kinetyka filtracji. Sposoby prowadzenia filtracji. 
- Sedymentacja. Mechanizm. Szybkość sedymentacji. 
- Wirowanie. Mechanizm procesu. Warunki wirowania. 
- Fermentacja. Warunki procesu. Kinetyka fermentacji. Bilans masowy. 
- Dojrzewanie. Warunki procesu. Czas dojrzewania. Bilans masowy. 
- Mieszanie. Sposoby mieszania. Moc mieszadła. 
- Wymiana ciepła. Bilans cieplny procesu.. 

Ćwiczenia : 
- Ocena skuteczności mycia owoców w zależności od sposobu mycia i warunków procesu (temperatury). 
- Zależność stopnia rozdrabniania od rodzaju owoców i sposobów rozdrabniania. 
- Ocena efektywności tłoczenia – zależność ilość odbieranej cieczy od ciśnienia tłoczenia. 
- Wyznaczanie stałych filtracji przy stałym ciśnieniu. 
- Wyznaczanie zależności stopnia rozdziału od czasu sedymentacji naturalnej. 
- Wyznaczanie zależności współczynnika rozdziału od szybkości obrotowej wirówki i czasu wirowania. 
- Określenie zależności mocy mieszania od szybkości mieszadła. 
- Ocena efektywności mycia opakowań od parametrów cieczy myjącej (temperatury) i czasu mycia. 
- Opracowanie koncepcji procesu technologicznego produkcji wina. 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
- metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych. 
 wykład problemowy. 

- metody poszukujące: 
 problemowe: obliczenia bilansowe. 
 praktyczne : doświadczalne wyznaczanie optymalnych parametrów procesu. 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- sprawdzanie raportów z badań doświadczalnych 
- ustna obrona technologicznej koncepcji winiarni – wykonanej formie dokumentacji projektowej 
- egzamin pisemny z treści wykładowych – maksymalna liczba punktów z kolokwium wynosi 100 pkt. 
 Kryterium punktowe do oceny : dst.- 50-60 pkt.; plus dst.- 60-70 pkt.; db.- 70-80 pkt.; plus db.- 80-90 pkt.; bdb.- 90-100 pkt. 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się : 
- 20% - ocena sprawozdań z ćwiczeń doświadczalnych, 
- 40% - ocena pracy projektowej (koncepcji winiarni), 
- 40% - ocena egzaminu z treści obejmujących wykład. 
 

 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 27 1,1 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 6 0,2 15 0,6 

Godziny kontaktowe 51 2,0 42 1,7 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 18 0,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 12 0,5 12 0,5 

Zaliczenie / egzamin 2 0,2 2 0,1 

Praca własna 24 1,0 32 1,3 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 32,0 43,2 

 
 

Literatura: 
- Wzorek W., Pogorzelski E. : Technologia winiarstwa owocowego i gronowego. Wyd. SIGMA NOT, Warszawa 1998. 
- Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. Praca zbiorowa pod red. Piotra P. Lewickiego. Wyd. 4. 

Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005. 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: Aparatura przemysłu winiarskiego 
Kod 

przedmiotu: PS.W-4b 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć 
Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 30 - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - 18 - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Zbigniew Janiszyn 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Zbigniew Janiszyn 

Skrócony opis przedmiotu: 
Podstawy teoretyczne operacji jednostkowych wykorzystywanych przy produkcji wina. Omówienie budowy, zasady działania i 
warunków pracy urządzeń, w których przeprowadzane są te operacje. Zwrócenie uwagi na ścisłą zależność między 
mechanizmem operacji a konstrukcją urządzenia - stanowi to podstawę podejmowania decyzji w zakresie doboru urządzenia 

pozwalającego osiągnąć najlepsze efekty produkcyjne. Doświadczalne wyznaczanie optymalnych warunków pracy urządzeń. 
 
Cel przedmiotu: 
Przekazanie Studentom wiedzy pozwalającej na podejmowanie decyzji związanych z doborem właściwych urządzeń 
stanowiących wyposażenie winiarni. 

 
Wymagania wstępne: 
Podstawowa wiedza z następujących przedmiotów : matematyki, fizyki, rysunku technicznego, technologii winiarstwa. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W19 definiuje mechanizmy operacji jednostkowych InzP_W01 

K_W19 definiuje zależności między warunkami procesów a konstrukcjami 
urządzeń 

R1P_W05 

K_W19 opisuje metodykę postępowania przy doborze urządzeń InzP_W01; InzP_W02; 
R1P_W08 

K_W19 opisuje funkcjonalne zależności między rolą podstawowych 
urządzeń technologicznych a ich usytuowaniem przestrzennym w 
zakładzie 

R1P_W05; R1P_W08; 
InzP_W01; InzP_W02 

Umiejętności 

 ustala warunki operacji jednostkowych R1P_U01; R1P_U04; 
InzP_U01; InzP_U05 

 wykonuje obliczenia bilansowe operacji R1P_U05; InzP_U02 

 dobiera urządzenia produkcyjne R1P_U06; InzP_U01; 
InzP_U06 

K_U19 opracowuje technologiczną koncepcję zakładu R1P_U05; R1P_U06; 
InzP_U07 

 
 
 
Treści programowe: 



Podstawy teoretyczne, mechanizm i warunki przebiegu procesów jednostkowych wykorzystywanych przy produkcji wina. 
Budowa, zasada działania i rozwiązania konstrukcyjne urządzeń winiarskich. Kryteria doboru urządzeń. Wyznaczanie 
optymalnych warunków pracy urządzeń. 
Wykład : 
- Mycie owoców. Sposoby mycia. Urządzenia do mycia. 
- Rozdrabnianie owoców. Sposoby rozdrabniania. Urządzenia rozdrabniające. 
- Wyciskanie i tłoczenie. Mechanizm i warunki. Urządzenia do tłoczenia. 
- Oddzielanie zanieczyszczeń stałych metodą filtracji. Filtry. 
- Oddzielanie cząstek stałych metodą sedymentacji. Urządzenia do sedymentacji. 
- Oddzielanie zanieczyszczeń stałych metodą wirowania. Wirówki. 
- Fermentacja. Fermentory. 
- Dojrzewanie. Urządzenia do dojrzewania. 
- Mieszanie i mieszalniki. 
- Procesy cieplne. Wymienniki ciepła. 
- Mycie opakowań. Urządzenia do mycia. 
- Rozlewanie. Urządzenia rozlewnicze. 
- Zasady doboru urządzeń technologicznych winiarni. 

- Technologiczna koncepcja małej winiarni. 
Ćwiczenia : 
-  Optymalne warunki pracy myjki owoców. 
-  Zależność stopnia rozdrabniania od założonych parametrów pracy urządzenia rozdrabniającego. 
-  Określenie zależności ilości uzyskanej fazy ciekłej od czasu i ciśnienia wyciskania. 
-  Wyznaczanie wartości stałych procesu filtracji przy stałym ciśnieniu. 
-  Określenie zależności stopnia rozdziału od czasu sedymentacji naturalnej. 
-  Wyznaczanie zależności współczynnika rozdziału od prędkości obrotowej wirówki i czasu wirowania. 
-  Dobór mieszalnika. Obliczanie mocy mieszania. 
-  Obliczanie i dobór wymiennika ciepła. 
-  Dobór urządzeń dla założonej zdolności produkcyjnej winiarni. 
-  Opracowanie koncepcji planu rozmieszczenia urządzeń w małej winiarni. 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
- metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 wykład problemowy 

- metody poszukujące: 
 problemowe: wybór kryteriów dotyczących zagadnień doboru urządzeń produkcyjnych, 
 opracowanie koncepcji technicznej winiarni. 
 praktyczne : dobór urządzeń produkcyjnych winiarni, 
 doświadczalne wyznaczenie optymalnych warunków pracy wybranych urządzeń winiarskich. 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- sprawdzanie raportów z badań doświadczalnych 
- ustna obrona technologicznej koncepcji winiarni – wykonanej formie dokumentacji projektowej 
- egzamin pisemny z treści wykładowych – maksymalna liczba punktów z kolokwium wynosi 100 pkt. 
- Kryterium punktowe do oceny: dst.- 50-60 pkt.; plus dst.- 60-70 pkt.; db.- 70-80 pkt.; plus db.- 80-90 pkt.; bdb.- 90-100 pkt. 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się : 
- 20% - ocena sprawozdań z ćwiczeń doświadczalnych 
- 40% - ocena pracy projektowej (koncepcji winiarni) 
- 40% - ocena egzaminu z treści obejmujących wykład. 
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 27 1,1 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 6 0,2 15 0,6 

Godziny kontaktowe 51 2,0 42 1,7 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 18 0,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 12 0,5 12 0,5 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 24 1,0 32 1,3 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 32,0 43,2 

 
 

Literatura: 
- Wzorek W., Pogorzelski E. : Technologia winiarstwa owocowego i gronowego. Wyd. SIGMA NOT, Warszawa 1998. 
- Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. Praca zbiorowa pod red. Piotra P. Lewickiego. Wyd. 4. 

Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005. 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Wybrane zagadnienia z chemii 

organicznej  
Kod 

 przedmiotu: PS.W-5a 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 30 - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - 18 - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Agnieszka Maj 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Agnieszka Maj ,dr inż. Bogna Latacz 

Skrócony opis przedmiotu: 
Charakterystyka podstawowych składników żywności, ze szczególnym uwzględnieniem składu chemicznego wina. Inne związki 
chemiczne obecne w winie – barwniki, substancje smakowo-zapachowe – budowa, właściwości, przykłady związków, metody 
identyfikacji i oznaczania ilościowego, właściwości chemiczne. 
 

Cel przedmiotu: 
Nabycie podstawowej wiedzy o budowie i właściwościach związków występujących w winie. Nabycie umiejętności praktycznego 
posługiwania się technikami laboratoryjnymi w zakresie analizy ilościowej i jakościowej składników wina. 
 

Wymagania wstępne: 
Znajomość podstawowych chemii i biochemii 
 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 wymienia i klasyfikuje związki organiczne obecne w winie R1P_W01 

 charakteryzuje związki organiczne obecne w winie uwzględniając 
ich budowę, właściwości chemiczne i fizyczne 

R1P_W01 

 opisuje rolę jaką poszczególne związki chemiczne pełnią w 
moszczu winogronowym i winie 

R1P_W01 

 opisuje techniki laboratoryjne pozwalające na ilościowe i 
jakościowe oznaczenie składników wina 

R1P_W05; InzP_W02 

Umiejętności 

K_U01 stosuje w praktyce techniki laboratoryjne pozwalające na analizę 
chemiczną składników wina 

R1P_U06; InzP_U01 

K_U01 identyfikuje związki chemiczne wykorzystując techniki laboratoryjne InzP_U01 

K_U01 oznacza aktywność enzymów biorących udział w procesach 
winifikacji 

R1P_U04; InzP_U01 

 
Treści programowe: 
- Podstawowe składniki żywności 
- Białka, aminokwasy, węglowodany, występujące w moszczu i winie – budowa, właściwości fizyczne i chemiczne, metody 

identyfikacji i oznaczania ilościowego, znaczenie w procesach winifikacji, wpływ na jakość i charakter wina 
- Witaminy występujące w owocach – budowa, właściwości, znaczenie odżywcze, metody oznaczania 



- Enzymy uczestniczące w procesie winifikacji – klasyfikacja, właściwości, metody oznaczania aktywności 
- Barwniki roślinne – budowa, właściwości, metody rozdziału 
- Związki organiczne będące nośnikami smaków i zapachów w żywności 
- Związki polifenolowe – klasyfikacja, budowa, właściwości, funkcja jaką pełnią w winie 
- Właściwości prozdrowotne związków polifenolowych zawartych w winie 
- Oznaczenia jakościowe i ilościowe, oraz badanie właściwości chemicznych wybranych związków organicznych zawartych w 

żywności 

 
Metody / techniki dydaktyczne: 
- wykład konwersatoryjny 
- metoda laboratoryjna 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- zaliczenie pisemne w formie testu. Test zawiera pytania zamknięte i krótkie pytania otwarte. W puli pytań są pytania 

podstawowe, na które student musi udzielić prawidłowych odpowiedzi, aby zaliczyć przedmiot. Na ocenę dostateczną 
student odpowiada na pytania podstawowe i uzyskuje min. 50% z całej puli punktów.  

- kolokwia w trakcie semestru 
- raporty na zajęciach laboratoryjnych 
- sprawdzanie obecności na zajęciach 

 
Sposób zaliczenia: 
Wykłady: zaliczenie z oceną na podstawie wyników z testu. 
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie obecności, wykonania zadań praktycznych potwierdzonego raportami oraz 
zaliczenia prac kontrolnych.  
Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładów i ćwiczeń 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 27 1,1 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 6 0,2 12 0,5 

Godziny kontaktowe 51 2,0 39 1,6 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 15 0,6 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 25 1,0 35 1,4 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 32,9 47,3 

 

Literatura: 
- Wzorek W., Pogorzelski E.: Technologia winiarstwa owocowego i gronowego. PFiOW, Wyd. Sigma-NOT Sp. z o.o. 

Warszawa 1998 
- Vogel W.:Wino z winogron i innych owoców. Multico, Warszawa 2008 
- Przewodnik do ćwiczeń z technologii fermentacji. Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej AR, Kraków 

2000 
-  Sikorski Z., Chemia żywności – składniki żywności. WNT, Warszawa 2009 
- Klepacka M.(red.), Analiza żywności. Fundacja -Rozwój SGGW, Warszawa 2002 
- Wierciński J., Przewodnik do ćwiczeń z instrumentalnej analizy chemicznych składników żywności. WAR, Lublin 1999 
- Aktualne normy i Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 
- Czasopismo: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Ogólnopolski miesięcznik naukowo-techniczny, Wyd. NOT-

Sigma, Warszawa.  
 

Uwagi: 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Chemia związków fenolowych 

i substancji aromatycznych 
Kod 

 przedmiotu: PS.W-5b 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 30 - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - 18 - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Bogna Latacz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Agnieszka Maj ,dr inż. Bogna Latacz 

Skrócony opis przedmiotu: 
Charakterystyka podstawowych składników żywności, organiczne składniki wina, związki fenolowe, substancje smakowo-
zapachowe wina, podstawy analizy instrumentalnej i sensorycznej. 
 

Cel przedmiotu: 
Nabycie podstawowej wiedzy o budowie i właściwościach związków fenolowych występujących w winie. Nabycie umiejętności 
praktycznego posługiwania się technikami laboratoryjnymi w zakresie analizy ilościowej , jakościowej oraz sensorycznej 
składników wina. 
 

Wymagania wstępne: 
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu chemii i biochemii 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 wymienia i charakteryzuje podstawowe składniki żywności R1P_W01; R1P_W04 

 charakteryzuje związki fenolowe uwzględniając ich klasyfikację, 
budowę i właściwości 

R1P_W01 

 wymienia i charakteryzuje związki organiczne będące nośnikami 
smaku i zapachu 

R1P_W01 

 opisuje rolę jaką poszczególne związki chemiczne pełnią w 
moszczu winogronowym i winie 

R1P_W03 

Umiejętności 

K_U01 stosuje w praktyce techniki laboratoryjne pozwalające na analizę 
chemiczną składników wina 

R1P_U06; InzP_U01 

K_U01 identyfikuje związki fenolowe wykorzystując techniki laboratoryjne InzP_U01 

 przeprowadza analizę sensoryczną substancji smakowo-
zapachowych obecnych w winie 

R1P_U05; InzP_U01 

 
Treści programowe: 
 Podstawowe składniki żywności – krótka charakterystyka;  

 Związki chemiczne występujące w moszczu i winie – budowa, właściwości fizyczne i chemiczne, metody identyfikacji i 
oznaczania ilościowego, znaczenie w procesach winifikacji, wpływ na jakość i charakter wina;  

 Związki fenolowe -klasyfikacja, budowa, właściwości, analiza instrumentalna;  

 Rola związków fenolowych w procesie winifikacji;  



 Wpływ związków fenolowych na jakość i charakter wina;  

 Metabolizm polifenoli w organizmie człowieka;  

 Relacje pomiędzy budową związków chemicznych, a ich właściwościami zapachowymi;  

 Związki chemiczne będące nośnikami zapachów w żywności;  

 Stereoizomeria związków zapachowych;  

 Związki smakowo-zapachowe obecne w winie;  

 Podstawy oceny sensorycznej – teoria i ćwiczenia praktyczne.  
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 wykład konwersatoryjny 

 metoda laboratoryjna 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 zaliczenie pisemne w formie testu wielokrotnego wyboru. Test zawiera pytania zamknięte i krótkie pytania otwarte. W puli 

pytań są pytania podstawowe, na które student musi udzielić prawidłowych odpowiedzi, aby zaliczyć przedmiot. Na ocenę 
dostateczną student odpowiada na pytania podstawowe i uzyskuje min. 50% z całej puli punktów.  

 kolokwia w trakcie semestru 

 raporty na zajęciach laboratoryjnych 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 

 
Sposób zaliczenia: 
 Wykłady: zaliczenie z oceną na podstawie wyników z testu. 

 Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie obecności, wykonania zadań praktycznych potwierdzonego raportami oraz 
zaliczenia prac kontrolnych.  

 Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładów i ćwiczeń 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 27 1,1 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 6 0,2 12 0,5 

Godziny kontaktowe 51 2,0 39 1,6 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 15 0,6 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 25 1,0 35 1,4 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 32,9 47,3 

 

Literatura: 
 Wzorek W., Pogorzelski E.: Technologia winiarstwa owocowego i gronowego. PFiOW, Wyd. Sigma-NOT Sp. z o.o. 

Warszawa 1998 

 Vogel W.: Wino z winogron i innych owoców. Multico, Warszawa 2008 

 Przewodnik do ćwiczeń z technologii fermentacji. Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej AR, Kraków 
2000 

 Sikorski Z.: Chemia żywności – składniki żywności. WNT, Warszawa 2009 

 Klepacka M.(red.): Analiza żywności. Fundacja -Rozwój SGGW, Warszawa 2002 

 Wierciński J.: Przewodnik do ćwiczeń z instrumentalnej analizy chemicznych składników żywności. WAR, Lublin 1999 

 Małecka M. (red.): Wybrane metody analizy żywności. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003 

 Casamayor P.: Wino. Degustacja. Hachette, Warszawa 2009 

 Ewing Mulligan M., McCarthy E.: Style i smaki win. Amber, Warszawa 2007 

 Aktualne normy i Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE); Czasopismo: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 
Ogólnopolski miesięcznik naukowo-techniczny, Wyd. NOT-Sigma, Warszawa.  

Uwagi: 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Ogólna technologia żywności  
Kod 

 przedmiotu: PS.W-6 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - 18 - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Tomasz Zięba, prof. nadzw.  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr hab. inż. Tomasz Zięba, prof. nadzw. 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przemysł spożywczy - jego organizacja i struktura w Polsce, ogólne zadania przemysłu spożywczego; jakość żywności i 
surowców służących do jej produkcji; operacje i niezłożone procesy stosowane w przetwórstwie, utrwalanie i przechowywanie w 
produkcji przemysłowej i ich wpływ na wartość biologiczną, funkcjonalną i organoleptyczną żywności; metody utrwalania 
żywności, pomocnicze materiały i techniki w technologii żywności; technologie produktów ubocznych; produkty odpadowe 
przemysłowej produkcji żywności i metody ich utylizacji.  

 
Cel przedmiotu: 
Poznanie głównych kierunków przetwórstwa rolno-spożywczego. Wprowadzenie studentów w podstawy technologii żywności, 
rodzaju stosowanych operacji jednostkowych, wykorzystania maszyn i urządzeń oraz poszczególnych procesów. Poznanie 
sposobów utrwalania wytworzonej żywności oraz utylizacji powstałych produktów odpadowych. 

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Przedmioty poprzedzające: matematyka, fizyka, chemia, mikrobiologia, analiza żywności 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W18 opisuje główne kierunki przetwórstwa rolno-spożywczego R1P_W05 

K_W18 definiuje pojęcia związane z operacjami jednostkowymi 
stosowanymi w przetwórstwie 

R1P_W05 

K_W18 definiuje, wyjaśnia procesy zachodzące podczas przetwarzania 
żywności 

R1P_W04 

K_W18 opisuje parametry wpływające na intensywność prowadzonych 
procesów technologicznych 

InzP_W02 

K_W18; 
K_W19  

opisuje urządzenia stosowane w przetwórstwie R1P_W08; InzP_W02; 
InzP_W03 

Umiejętności 

K_U01 zna wyposażenie laboratorium technologicznego oraz zasady 
bezpiecznej pracy 

 

K_U01 potrafi obsługiwać urządzenia analityczne stosowane w ocenie 
jakościowej surowców i produktów ogrodniczych 

R1P_U04 

 umie w warunkach laboratoryjnych wykorzystać posiadaną wiedzę 
do pozyskiwania i przetwarzania podstawowych składników 
żywności  

R1P_U01; R1P_U06; 
InzP_U01; InzP_U07 

 potrafi dobrać i przeprowadzić zabieg utrwalania żywności  R1P_U06; R1P_U07; 
InzP_U01; InzP_U02  



Kompetencje społeczne 

K_K02; 
K_K03 

ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane w 
zespole zadania 

R1P_K03 

K_K09 wykazuje zrozumienie zjawisk i procesów zachodzących podczas 
przetwarzania żywności oraz ich wpływ na bezpieczeństwo i 
zdrowie konsumenta 

InzP_K01 

K_K09 rozumie ważność przestrzegania zasad higieny w procesie 
technologicznym 

R1P_K05; R1P_K06 

 

Treści programowe: 
Program wykładów: 
- Wstęp do technologii żywności, bilans żywności. 
- Charakterystyka głównych surowców przemysłu spożywczego, ich odbiór  

i oczyszczanie. 
- Przechowywanie i transport żywności. 
- Produkty spożywcze i ich jakość. 
- Operacje mechaniczne (rozdrabnianie; rozdzielanie materiałów niejednorodnych; mieszanie ciał stałych i cieczy; dozowanie) 
- Operacje termiczne (energia cieplna i jej zastosowanie w technologii żywności; wpływ ogrzewania na jakość żywności; 

mechanizm przenoszenia ciepła; typy operacji lub metod cieplnych) 
- Niektóre operacje typu dyfuzyjnego (ekstrakcja, ekstrakcja za pomocą rozpuszczalników selektywnych; destylacja) 
- Procesy i operacje fizykochemiczne (krystalizacja; sorpcja; tworzenie emulsji; koagulacja i żelifikacja; aglomerowanie ciał 

sypkich) 
- Procesy chemiczne w technologii żywności (hydroliza w przemyśle spożywczym; neutralizacja w przemyśle spożywczym; 

uwodornianie tłuszczów; chemiczne metody modyfikowania skrobi; chemiczna modyfikacja białka i laktozy) 
- Procesy biotechnologiczne w technologii żywności (biosynteza masy komórkowej; procesy fermentacyjne; zastosowanie 

enzymów 
- Metody utrwalania żywności (utrwalanie żywności metodą chłodzenia lub zamrażania; utrwalanie żywności za pomocą 

ogrzewania; utrwalanie żywności oparte na odwadnianiu i na dodawaniu substancji osmoaktywnych; utrwalanie przez 
zakwaszanie i metodą chemiczną; niekonwencjonalne, nietypowe i skojarzone metody utrwalania żywności. 

- Technologie bezodpadowe, produkty uboczne i odpadowe, metody ich utylizacji. 
Program ćwiczeń: 
- Aerometria, refraktometria, polarymetria, grawimetria. Oznaczanie kwasowości produktów spożywczych 
- Jakość produktów spożywczych. Normalizacja. 
- Suszenie w przemyśle spożywczym 
- Koagulacja i żelifikacja w przemyśle spożywczym 
- Rozdzielanie zawiesin lub emulsji w ośrodku ciekłym 
- Ekstrakcja w przemyśle spożywczym 
- Krystalizacja w przemyśle spożywczym 
- Rozdrabnianie i sortowanie 
- Zagęszczanie ciekłych produktów spożywczych 
- Utrwalanie żywności metodą apertyzacji  
- Zamrażanie produktów spożywczych 
- Procesy enzymatyczne w przemyśle spożywczym 
- Wykorzystanie produktów ubocznych do produkcji biomasy i fermentacji alkoholowej. 
- Destylacja i rektyfikacja 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
- metody poszukujące: 

 laboratorium technologiczne: ocena surowca i produktu spożywczego, praktyczne wykorzystanie operacji 
jednostkowych w przetwarzaniu żywności  

 



 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- kolokwium 
- prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych 
- sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

- zaliczenie prac laboratoryjnych  
- zdanie przedmiotowego egzaminu końcowego obejmującego treści wykładowe i teoretyczne oraz wnioskowe treści 

ćwiczeniowe 
- Oceną z przedmiotu jest ocena z kolokwium końcowego. 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 27 1,1 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 18 0,7 

Konsultacje 20 0,8 10 0,4 

Godziny kontaktowe 50 2,0 37 1,5 

Przygotowanie do zajęć 18 0,7 18 0,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 8 0,3 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 26 1,0 38 1,5 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 34,2 50,7 

 
 

Literatura: 
- Ogólna technologia żywności, Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A. WNT 2000 
- Ogólna technologia żywności, cz.1, red. Bednarski W., Wyd. ART Olsztyn 1996 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: Ampelografia 
Kod 

przedmiotu: PS.W-7 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 30 - - - 5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 15 12 - - - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr inż. Jan Gembara 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: mgr inż. Jan Gembara 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie studenta z ogólną systematyką rodzaju, charakterystyką gatunku, pochodzenia odmian uprawnych, oraz 
z podstawowymi wymaganiami klimatyczno-glebowymi. Szczegółowa charakterystyka najważniejszych odmian uprawnych. 
Wykonanie zielnika. 
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy Ampelografii – właściwości i klasyfikacji odmian. Zapoznanie z systematyką 
i pochodzeniem odmian uprawowych. Wskazanie zasadniczych cech morfologicznych oraz właściwości biologicznych i ich 
znaczenie gospodarcze. Charakterystyka najważniejszych (wybranych) odmian uprawnych krzewów, liści, gron i jagód. 
Odporność na choroby, szkodniki i mróz. 
 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 definiuje pojęcia ampelografia, filoksera, cechy morfologiczne R1P_W03; InzP_W01 

K_W13 definiuje, wyjaśnia i ocenia właściwości biologiczne odmian 
winorośli 

R1P_W03 

 opisuje cechy morfologiczne warunkujące zdrowotność krzewów 
winorośli 

R1P_W05 

 ocenia wpływ warunków klimatyczno-glebowych na jakość 
winogron 

R1P_W06; InzP_W05 

 rozpoznaje i klasyfikuje właściwości fizyczno-chemiczne winogron R1P_W05; InzP_W04 

Umiejętności 

 rozpoznaje najbardziej rozpowszechnione odmiany R1P_U01; InzP_U01 

K_U11 określa podstawowe właściwości fizyczno-chemiczne owoców R1P_U05 

K_U17; 
K_U28 

ocenia wpływ warunków klimatyczno-glebowych na jakość owoców R1P_U01, R1P_U08 

 rozpoznaje i klasyfikuje typy gron oraz kształty jagód i liści R1P_U04; InzP_U06 

Kompetencje społeczne 

K_K06 inicjuje stosowanie ochrony przed chorobami i szkodnikami R1P_K06 

K_K04 identyfikuje odmiany pod względem wymagań klimatyczno-
glebowych 

R1P_K05 

K_K06 identyfikuje przydatność gospodarczą owoców na podstawie analiz 
laboratoryjnych 

R1P_K06 

 
Treści programowe: 
- Podstawowe pojęcia odmianoznawstwa 



- Odmiany, ich podział i zastosowanie 
- Czynniki wpływające na jakość owoców 
- Cechy morfologiczne 
- Właściwości biologiczne 
- Typy gron, kształty jagód i liści 
- Właściwości fizyczne, chemiczne i fizyczno-chemiczne owoców 
- Znaczenie gospodarcze owoców 
- Systematyka rodzaju i pochodzenie odmian uprawnych 
- Klasyfikacja pomologiczna 
- Terminy kwitnienia, owocowania i zbioru 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych. 
 wykład problemowy. 

- metody poszukujące: 
 problemowe: giełda pomysłów w ocenie przyczyn i skutków zjawisk chemicznych, fizycznych i biologicznych 

zachodzących w glebach. 
 sytuacyjna: analizowanie przez grupy studentów rzeczywistych sytuacji glebowych i terenowych. 
 ćwiczeniowo-praktyczne: laboratoryjna, obserwacji i pomiaru w terenie, studium przykładowe. 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- egzamin ustny 
- prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych; raport z zajęć terenowych 
- sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 
- zaliczenie 100% prac laboratoryjnych i zajęć terenowych 
- zdanie przedmiotowego egzaminu końcowego obejmującego treści wykładowe i teoretyczne oraz wnioskowe treści 

ćwiczeniowe, student odpowiada na wylosowane pytania po czasie danym na przygotowanie do odpowiedzi; oceniana jest 
kompletność odpowiedzi 

Oceną z przedmiotu jest ocena z egzaminu końcowego: Test wielokrotnego wyboru – prawidłowe odpowiedzi >85% - 5, >70% - 
4, >55% - 3 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 27 1,1 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 12 0,5 

Konsultacje 15 0,6 20 0,8 

Godziny kontaktowe 75 3,0 47 1,9 

Przygotowanie do zajęć 20 0,8 54 2,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 28 1,1 22 0,9 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 50 2,0 78 3,1 

ECTS łącznie - 5,0 - 5,0 

Procent pracy własnej 40,0 62,4 

 

Literatura: 
- Sękowski B., Myśliwiec R.,: 101 odmian winorośli do uprawy w Polsce. PWN Warszawa 1996 
- Rejman A., Pomologia -praca zbiorowa. PWRiL Warszawa 1994 
- Lisek J., Zeszyty pomologiczne – Winorośl. ISiW Skierniewice 1995. 
- Czasopisma: Sad Nowoczesny, Owoce –Warzywa - Kwiaty, Hasło Ogrodnicze, Szkółkarstwo 
 

Uwagi: 
Strona przedmiotu: http://www.pwsz.sulechow.pl/zktz/dydak.html 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Uprawa winorośli 
Kod 

 przedmiotu: PS.W-8 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 3 

Studia stacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Pacholak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Pacholak. 

Skrócony opis przedmiotu: 
Student zapoznaje się w toku zajęć ze specyfiką przygotowania terenu pod winnicę, zakładania winnic i pielęgnacją uprawy 
winorośli, wykorzystując w tym celu wiedzę z zakresu materiałoznawstwa, maszynoznawstwa i uprawy roli. 
 
Cel przedmiotu: 
Wskazanie zakresu prac uprawowych i pielęgnacyjnych, koniecznych do zrealizowania w toku przygotowania terenu, zakładania 
winnic oraz ich pielęgnacji. Daje to podstawę do planowania działalności w zakresie prowadzenia uprawy winorośli, w tym 
określenia znaczącej części jej kosztów. 
 
Wymagania wstępne: 
Formalne: zaliczenie przedmiotów: Gleboznawstwo, Uprawa roli, Mechanizacja i inżynieria ogrodnicza, 

Automatyzacja/Technika w ogrodnictwie 
Nieformalne: znajomość podstawowych wiadomości z biologii i fizyki 
 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 
Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 
nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 definiuje i wyjaśnia specyfikę uprawy roli na obszarach winnic R1P_W06 

K_W20 
zna zabiegi pielęgnacyjne stosowane w uprawie winorośli, w tym 
stosowane elementy konstrukcyjne i budowlane 

R1P_W05 

 
zna stosowane uprawki na obszarach przeznaczonych pod 
winnice 

R1P_W05 

 
zna maszyny, którymi można wykonać uprawę roli i zabiegi 
pielęgnacyjne w obrębie winnicy 

R1P_W04 

Umiejętności 

K_U07 
umie dobrać sprzęt mechaniczny do określonych zabiegów 
pielęgnacyjnych 

R1P_U06 

K_U06 
potrafi zaplanować, zaprojektować i wykonać cykl podstawowych 
zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych na winnicy 

R1P_U06 

K_U17 
ocenia możliwości introdukcji uprawy winorośli na wybrane tereny R1P_U04; R1P_U06; 

InzP_U06 

Kompetencje społeczne 

K_K04 
świadomie wybiera rodzaj uprawy dla danej lokalizacji, 
dostrzegając dylematy społeczno-ekonomiczne i środowiskowo-
przestrzenne 

R1P_K04; R1P_K05; 
InzP_K01 

K_K06 
identyfikuje zagrożenia ekonomiczne, społeczne, przestrzenne i 
środowiskowe dla produkcji ogrodniczej 

R1P_K06; InzP_K01 



K_K08 
inicjuje działania na rzecz poprawy lub ochrony funkcjonalności 
terenów oraz warunków życia społeczności lokalnych i regionu 

R1P_K02; R1P_K05 

 
Treści programowe: 
Wykłady: 
- Czynniki siedliska umożliwiające założenie winnicy 
- Zasady uprawy roli przed założeniem winnicy 
- Technologia uprawy różnych gleb 
- Płodozmian i zmianowanie roślin 
- Systemy sadzenia winorośli i przebieg prac 
- Podpory i rusztowania 
- Systemy prowadzenia winorośli 
- Cięcie krzewów winorośli 
- Metody walki z chwastami 
Ćwiczenia: 
- Sposoby oceny właściwości i przydatności gleb do uprawy winorośli 
- Prowadzenie uprawy roli na terenach nachylonych 
- Zakładanie podpór i rusztowań 
- Prace pielęgnacyjne na winnicy 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
- Metody podające 

 wykłady informacyjne z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 wykłady problemowe 

- Metody poszukujące 
 ćwiczeniowa 

- Metody eksponujące 
 pokaz pracy maszyn rolniczych na winnicy 

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- dwa kolokwia pisemne w trakcie semestru obejmujące treści wykładów i ćwiczeń, oceniane w skali 1 do 5 (1-kompletny 

brak wiadomości, 5-pełna wiedza) 
- ocena wykonania powierzonych prac manualnych na winnicy doświadczalnej 
- obecność na zajęciach 
 
Sposób zaliczenia: 
Egzamin pisemny obejmujący treści wykładów i ćwiczeń, oceniany w skali 1 do 5 (1-kompletny brak wiadomości, 5-pełna 
wiedza) 
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 15 0,6 18 0,7 

Godziny kontaktowe 45 1,8 36 1,4 

Przygotowanie do zajęć 17 0,7 17 0,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 29 1,2 39 1,6 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 39,2 52,0 

 
Literatura: 
- Myśliwiec R.: Winorośl i wino. PWRiL 2006 
- Starck R. (red.): Uprawa roli i nawożenie roślin ogrodniczych. PWRiL, Warszawa 
- Kuleba M.: Ampelografia Zielonej Góry. Zielona Góra 2005 
- Leonow S.G.: Amatorska uprawa winorośli. Lublin 2007 
- Myśliwiec R.: Winorośl.  
- Nakonieczny M.: Uprawa winorośli na działce. Lublin 2008 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Ochrona winorośli 
Kod 

 przedmiotu: PS.W-9 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Tadeusz Baranowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Prof. dr hab. Tadeusz Baranowski 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się studentów z najważniejszymi organizmami szkodliwymi występującymi na winorośli. Dobór metod ochrony 
winorośli przed szkodnikami.  
 
Cel przedmiotu: 
Przedstawienie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy systemami uprawy a uzyskanym produktem finalnym. 
Umiejętności obserwacji występowania organizmów szkodliwych, interpretacji objawów i diagnozowania ich na podstawie 
objawów uszkodzeń. Umiejętności reagowania na zaobserwowane objawy oraz podejmowanie czynności ochronnych. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Podstawy ogólnej i szczegółowej uprawy roli i roślin, fizjologia roślin, biologia ogólna, entomologia, fitopatologia. 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W04 definiuje podstawowe pojęcia ochroniarskie, oceniać stosowane 
zabiegi 

R1P_W05; InzP_W02 

K_W09 opisuje ważniejsze organizmy szkodliwe R1P_W04 

K_W08 wybiera właściwy sposób działania, potrafi testować różne sposoby 
działania 

R1P_W05; InzP_W05 

K_W08 wybiera najbardziej efektywne metody R1P_W06; InzP_W06 

Umiejętności 

K_U08 odróżnia występujące organizmy szkodliwe R1P_U05 

K_U09 opisuje metody i sposoby działania, reaguje na zmiany 
zachodzące w roślinach 

R1P_U05; InzP_U01 

K_U09; 
K_U28  

konstruuje programy ochrony R1P_U08; InzP_U05; 
InzP_U09 

Kompetencje społeczne 

K_K09 odpowiada za dobór metod ochrony winorośli R1P_K04, R1P_K05, 
InzP_K01 

 



 
Treści programowe: 

 Wiadomości wstępne: cele i zadania ochrony roślin. Charakterystyka metod stosowanych w ochronie winorośli: 
kwarantanna, agrotechniczno-higieniczna, hodowlana, biologiczna, mechaniczna. Chemiczna.. Podział i przegląd 
pestycydów: zoocydy, fungicydy, herbicydy. Sposoby stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Aparatura 
stosowana w ochronie roślin. BHP. Czynniki abiotyczne: warunki pogodowe, warunki glebowe, uszkodzenia od preparatów 
chemicznych. Czynniki biotyczne: choroby winorośli: organizmy kwarantannowe, choroby wirusowe, choroby bakteryjne, 
choroby grzybowe. Szkodniki winorośli: nicienie, roztocze, szpeciele, owady, inne. Technika ochrony roślin.  

 
Metody / techniki dydaktyczne: 

 Wykłady informacyjne, wykłady multimedialne, obserwacje w terenie, eksperymenty laboratoryjne, zielnik uszkodzeń.  
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ustne sprawdzanie efektu kształcenia, prezentacja zielnika uszkodzeń. 
 
Sposób zaliczenia: 

 Kolokwium ustne 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 15 0,6 18 0,7 

Godziny kontaktowe 45 1,8 36 1,4 

Przygotowanie do zajęć 20 0,8 19 0,8 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 30 1,2 39 1,6 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 40,0 52,0 

 
Literatura: 

 Kryczyński S. (2003): Choroby roślin w uprawach ogrodniczych. SGGW Warszawa 

 Smith I. M., Mc Namara D.G., Scott R.R., Harris K.M. (1992): Quarantine Pests for Europe. CAB International Wallingford. 
Inspektorat Ochrony Roślin, Warszawa 

 Materiały Konferencji Winiarskich Sulechów (2008, 2009, 2010, 2011)……. 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Technologia fermentacji 
Kod 

 przedmiotu: PS.W-10 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 30 - - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - 18 - - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Bogna Latacz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Bogna Latacz 

Skrócony opis przedmiotu: 
Fermentacje w przemyśle spożywczym, drobnoustroje przemysłowe, fermentacja etanolowa, technologia produkcji i rektyfikacji 
spirytusu, zarys technologii produkcji słodu browarnego i piwa, zarys technologii winiarstwa. 

 
Cel przedmiotu: 
Poznanie teoretyczne i w praktyce procesów produkcji napojów zawierających etanol. Poznanie rozwiązań technicznych i 
technologicznych stosowanych w gorzelnictwie, browarnictwie i winiarstwie; Nabycie praktycznych umiejętności stosowania 
technik laboratoryjnych wykorzystywanych w gorzelnictwie, browarnictwie i winiarstwie. 

 
Wymagania wstępne: 
Znajomość podstawowych procesów biochemicznych, podstaw chemii organicznej i mikrobiologii. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 ogólnie opisuje procesy biochemiczne zachodzące w przemysłach 
fermentacyjnych 

R1P_W01 

 wymienia surowce i bioreagenty stosowane w przemysłach 
fermentacyjnych, a także operacje technologiczne i urządzenia 
stosowane na poszczególnych etapach produkcji 

R1P_W03; R1P_W04; 
InzP_W02; InzP_W05 

 klasyfikuje i charakteryzuje produkty wytworzone w procesach 
fermentacyjnych (wódki, piwa, wina) 

R1P_W05 

Umiejętności 

K_U01 stosuje w praktyce techniki laboratoryjne pozwalające na analizę 
fizykochemiczną i organoleptyczną surowców, półproduktów i 
wyrobów gotowych pochodzących z przemysłu fermentacyjnego. 

R1P_U04; InzP_U02 

K_U28 przygotowuje i przeprowadza procesy fermentacyjne w małej skali 
(wytwarzanie etanolu, piwa i wina) 

R1P_U05; R1P_U04; 
R1P_U06 ; R1P_U06; 
InzP_U01 

K_U20 ; 
K_U28 

projektuje podstawowe procesy fermentacyjne uwzględniając 
prawidłową, logiczną sekwencję operacji technologicznych i 
proponując urządzenia niezbędne na poszczególnych etapach 
produkcji 

R1P_U04; R1P_U06; 
R1P_U07; R1P_U06; 
InzP_U08; InzP_U07; 
InzP_U01 

 



Treści programowe: 
- Procesy fermentacyjne - podstawowe pojęcia, przykłady zastosowań 
- Biochemiczne podstawy procesu fermentacji etanolowej 
- Sposoby pozyskiwania i doskonalenia bioreagentów 
- Gorzelnictwo rolnicze i przemysłowe -surowce, materiały pomocnicze, metody i etapy produkcji, urządzenia, termodynamika 

procesu rektyfikacji, produkcja wódek gatunkowych i spirytusu bezwodnego 
- Browarnictwo - bioreagenty, surowce, metody i etapy produkcji słodu i piwa, rozwiązania techniczne, klasyfikacja piw 
- Surowce, bioreagenty (drożdże winiarskie) i materiały pomocnicze stosowane w winiarstwie 
- Technologia produkcji moszczów i koncentratów 
- Produkcja win białych i czerwonych (etapy, rozwiązania techniczne i technologiczne) 
- Procesy zachodzące podczas leżakowania wina 
- Wady win 
- Produkcja wina Rose, win alkoholizowanych, aromatyzowanych, musujących, miodów pitnych (specyfika procesów, 

surowce, metody) 
- Klasyfikacja win 
- Analiza fizykochemiczna i organoleptyczna surowców, półproduktów i produktów przemysłu fermentacyjnego 
- Ćwiczenia rachunkowe – obliczanie składu nastawów winiarskich 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- wykład konwersacyjny (multimedialny) 
- metoda laboratoryjna 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- zaliczenie pisemne w formie testu wielokrotnego wyboru. Test zawiera pytania zamknięte i krótkie pytania otwarte. W puli 

pytań są pytania podstawowe, na które student musi udzielić prawidłowych odpowiedzi, aby zaliczyć przedmiot. Na ocenę 
dostateczną student odpowiada na pytania podstawowe i uzyskuje min. 50% z całej puli punktów.  

- kolokwia w trakcie semestru 
- raporty na zajęciach laboratoryjnych 
- sprawdzanie obecności na zajęciach 

 
Sposób zaliczenia: 
- Wykłady: ocena z egzaminu pisemnego. 
- Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie obecności, wykonania zadań praktycznych potwierdzonego raportami oraz 

zaliczenia prac kontrolnych.  
- Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładów i ćwiczeń 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 27 1,1 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 20 0,8 15 0,6 

Godziny kontaktowe 65 2,6 42 1,7 

Przygotowanie do zajęć 20 0,8 27 1,1 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 12 0,5 38 1,1 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 34 1,4 57 2,3 

ECTS łącznie - 4,0 - 4,0 

Procent pracy własnej 34,3 57,6 

 
 



Literatura: 
- Wzorek W., Pogorzelski E.: Technologia winiarstwa owocowego i gronowego. PFiOW, Wyd. Sigma-NOT Sp. z o.o. W-wa 

1998. 
- Vogel W.: Wino z winogron i innych owoców. Multico, Warszawa 2008 
- Przewodnik do ćwiczeń z technologii fermentacji, Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej AR, Kraków 

2000. 
- Bednarski W.,Repsa A.:Biotechnologia żywności. WNT, Warszawa 2003 
- Myśliwiec R.:Winorośl i wino. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne,2006 
- Leśniak W.:Biotechnologia żywności -procesy fermentacji i biosyntezy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 

2002 
- Kunze W.: Technologia słodu i piwa. Wydawnictwo Piwochmiel Spółka z.o.o., Warszawa, 1999 
- Jarosz K., Jarociński J.: Gorzelnictwo i drożdżownictwo. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994 
- Czasopismo: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Ogólnopolski miesięcznik naukowo-techniczny, Wyd. NOT-

Sigma, Warszawa.  
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: Pielęgnacja winnic 
Kod 

przedmiotu: PS.W-11 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 6 9 - - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr inż. Jan Gembara 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: mgr inż. Jan Gembara 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z podstawowymi zabiegami uprawowymi, sposobami pielęgnacji gleby, nawożenia, nawadniania, 
ściółkowania oraz z metodami zwalczania chwastów i prowadzenia międzyrzędzi. Nabycie wiedzy nt. maszyn, narzędzi 
i urządzeń technicznych stosowanych w produkcji sadowniczej, doboru roślin uprawnych, sadzenia krzewów i ich pielęgnacji; 
zapoznanie z rodzajami, sposobami, terminami i techniką prowadzonych cięć, typami formowania, ich zaletami i wadami, aeracją 
systemu korzeniowego, odmładzaniem krzewów, zbiorem oraz przygotowaniem do zimy. 

 
Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w postawy stosowanych metod i sposobów pielęgnacji winnic, ich znaczenie i wpływ na rozwój, 
zdrowotność i plonowanie roślin. Zapoznanie studentów z terminologią i techniką pielęgnacji winnic we wszystkich etapach 
wegetacji. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W17 definiuje pojęcia zabiegi uprawowe, typy formowania, pielęgnacja 
gleby 

R1P_W04; InzP_W01 

 definiuje, wyjaśnia i ocenia fazy wegetacji, terminy cięcia, zalety i 
wady formowania krzewów winorośli 

R1P_W06 

K_W19 opisuje cel stosowania maszyn, narzędzi i urządzeń, nawadniania, 
ściółkowania oraz nawożenia 

R1P_W05: InzP_W01 

 wyjaśnia procesy warunkujące zdrowotność winorośli R1P_W06; InzP_W05 

K_W11 definiuje właściwości gleb i ich wpływ na rozwój i plonowanie 
winorośli 

R1P_W04; InzP_W05 

K_W06 ocenia wpływ człowieka na wybór stanowiska i dobór roślin R1P_W03 

K_W09 rozpoznaje i klasyfikuje choroby i szkodniki winorośli oraz sposoby 
formowania krzewów winorośli 

R1P_W06: InzP_W02 

Umiejętności 

K_U03 rozpoznaje podstawowe sposoby pielęgnacji gleby R1P_U01 

 określa podstawowe właściwości formowania krzewów R1P_U02; InzP_U02 

 rozpoznaje rodzaje cięcia R1P_U04; InzP_U06 

Kompetencje społeczne 

K_K06 inicjuje badania w toku przygotowania terenu do uprawy winorośli R1P_K06; InzP_K01 

K_K06 identyfikuje zagrożenia odglebowe dla upraw winorośli R1P_K06; InzP_K01 

 
 



Treści programowe: 
- Podstawowe pojęcia pielęgnacyjne 
- Gleba i jej funkcje 
- Metody pielęgnacji 
- Wymagania uprawowe 
- Fazy wegetacji 
- Sposoby formowania krzewów 
- Sposoby pielęgnacji gleby 
- Przygotowanie gleby 
- Zbór i przechowywanie winogron 
- Mechaniczna uprawa gleby 
- Dobór roślin 
- Terminy i technika cięcia 
- Odmładzanie krzewów 
- Przygotowania stanowiska 
- Metody zwalczania chwastów 
- Nawożenie i nawadnianie 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych; wykład problemowy 
- metody poszukujące: 

 problemowe: giełda pomysłów w ocenie przyczyn i skutków zjawisk chemicznych, fizycznych i biologicznych 
zachodzących w glebach 

 sytuacyjna: analizowanie przez grupy studentów rzeczywistych sytuacji glebowych i terenowych 
 ćwiczeniowo-praktyczne: laboratoryjna, obserwacji i pomiaru w terenie, studium przykładowe 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- kolokwium 
- prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych 
- raport z zajęć terenowych 
- sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Oceną z przedmiotu jest ocena z kolokwium końcowego. Na ocenę końcową składają się: 
- zaliczenie 100% prac laboratoryjnych i zajęć terenowych 
- zdanie przedmiotowego kolokwium końcowego obejmującego treści wykładowe i teoretyczne oraz wnioskowe treści 

ćwiczeniowe 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 15 0,6 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 15 0,6 20 0,8 

Godziny kontaktowe 45 1,8 35 1,4 

Przygotowanie do zajęć 20 0,8 20 0,8 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 30 1,2 40 1,6 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 40,0 53,3 

Literatura: 
- Roman Myśliwiec. 2003. Uprawa winorośli. PWRiL Warszawa. 

- Jerzy Lisek. 2011. Winorośl w uprawie przydomowej i towarowej. Hortpress 
- Czasopisma: Sad Nowoczesny, Owoce –Warzywa - Kwiaty, Hasło Ogrodnicze 
 

Uwagi: 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Bezpieczeństwo produkcji żywności 

i systemy zarządzania jakością 
Kod 

przedmiotu: PS.W-12a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż.  Grażyna Krasnowska, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr hab. inż. Grażyna Krasnowska, prof. nadzw. 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedstawienie filozofii jakości i koncepcji zarządzania jakością. Omówienie Systemów Zarządzania Jakością wg norm ISO oraz 
innych standardów międzynarodowych. Zapoznanie z możliwościami integracji systemów ZJ. Omówienie wymagań prawnych 
dotyczących standardów bezpieczeństwa produkcji żywności w ustawodawstwie UE (zasady GMP/GHP, HACCP). Omówienie 
zasad projektowania dokumentacji systemowych. 
 

Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie: opracowania polityki jakości organizacji oraz rozumienia 
filozofii systemów zarządzania jakością; nabycie umiejętności projektowania Księgi Jakości; określania standardów Dobrych 
Praktyk Produkcyjnych i ich dokumentowania; wiedzy dotyczącej znajomości zasad systemów zapewnienia bezpieczeństwa 
produkcji w łańcuchu żywnościowym; tworzenie dokumentacji wraz z procedurami systemowymi i niezbędnymi dokumentami 
(instrukcjami, zapisami itd.) w zintegrowanych systemach ZJ; elementów projektowania nowych produktów żywnościowych z 
zachowaniem dobrych praktyk produkcyjnych.  

 
Wymagania wstępne: 
Podstawowa wiedza ekonomiczna z zakresu podstawy zarządzania firmą oraz marketingu, prawo żywnościowe  
 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W21 definiuje zasady zarządzania jakością wg ISO 9000  R1P_W02 ; InzP_W05 

K_W21 określa standardy Dobrych Praktyk Produkcyjnych R1P_W02 

K_W21 zna strukturę dokumentacji SZJ R1P_W02 

 rozumie rolę dokumentów w funkcjonowaniu SZJ R1P_W05; InzP_W04 

 wyjaśnia zasady systemu HACCP R1P_W05 

K_W18 wymienia zagrożenia występujące w obrocie i produkcji żywności;  InzP_W03 

Umiejętności 

K_U24 opracowuje politykę jakości organizacji; R1P_U01 
 

K_U24 projektuje Księgę Jakości  R1P_U01 

 opracowuje dokumentację wraz z procedurami systemowymi i 
niezbędnymi dokumentami (instrukcjami, zapisami itd.) 

R1P_U03; R1P_U08 

K_U24 definiuje procesy w organizacji  R1P_U05 

 wyznacza punkty kontrolne w procesach R1P_U06; R1P_U07  

K_U24 identyfikuje zagrożenia w procesie produkcji żywności R1P_U01; R1P_U05 

Kompetencje społeczne 



K_K05 działa na rzecz podniesienia jakości produkcji ogrodniczej, stosując 
techniki oceny i zarządzania jakości 

R1P_K05 
 

K_K09 wykazuje odpowiedzialność za właściwe kształtowanie produkcji 
ogrodniczej 

R1P_K04; R1P_K05 

 

Treści programowe: 
- Filozofia jakości, koncepcje zarządzania jakością. Definicje jakości.  
- Kompleksowe zarządzanie jakością TQM.  
- Zasady zarządzania jakością. 
- Systemy zarządzania jakością (SZJ) wg norm serii ISO 9000. Charakterystyka norm 
- Dokumentacja SZJ. Księga jakości, procedury, instrukcje. 
- Audity jakości. Charakterystyka normy ISO 19011. 
- Łańcuch produkcji żywności w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego.  
- Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności: GPA, GMP/GHP, HACCP 
- Elementy praktycznego dokumentowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. 
- Integracja systemów zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. 
- Łańcuch jakości i procesy w systemach zapewnienia jakości. Tworzenie modeli procesów. 
- Mapowanie procesów. 
- Tworzenie standardów GPA, GMP, GHP – księga 
- Tworzenie standardów GPA, GMP, GHP – instrukcje. 
- System HACCP – przyjęcie polityki w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, analiza zagrożeń, projektowanie planu 

monitorowania CCP. 
- Audyt zgodności z zasadami GPA, GMP/GHP i HACCP. 
- Dokumentowanie audytu. 
- Omówienie projektów. 

 
Metody/techniki dydaktyczne: 
- Metody podające: 

▪ wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
▪ wykład problemowy 

- Metody poszukujące: 
▪ sytuacyjna: analiza przypadku  
▪ ćwiczenia projektowe 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru  
- prezentacje wyników na zajęciach projektowych raport z zajęć terenowych 
- sprawdzanie obecności na zajęciach  
- kolokwium końcowe: część pisemna w połączeniu z częścią ustną  
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 
- średnia ocen ze sprawdzianów (x1), 
- ocena projektu (x2) 
- ocena z kolokwium końcowego (x3) 
- oceną z przedmiotu jest: X=0,2(x1) + 0,2(x2) + 0,6(x3) 
 



 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 20 0,8 24 1,0 

Godziny kontaktowe 50 2,0 42 1,7 

Przygotowanie do zajęć 25 1,0 32 1,3 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 25 1,0 25 1,0 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 50 2,0 57 2,3 

ECTS łącznie - 4,0 - 4,0 

Procent pracy własnej 50,0 57,6 

 
Literatura: 
- Pr. zbiorowa pod red Tadeusza Trziszki. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, Wyd. UP we Wrocławiu, 2009 
- Pr. zbiorowa pod red. Tadeusza Sikory. Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością. Wyd. UE w Krakowie, 2010 
- Urbaniak Maciej. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem. Wyd. Difin, Warszawa, 2007. 
- Karaszewski Robert. Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. Wyd. „Dom organizatora”, Toruń, 2006  
- Łunarski Jerzy. Zarządzanie jakością, standardy i zasady. Wyd. Nauk.-Techniczne, Warszawa, 2008. 

 
Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie jakością 
Kod 

przedmiotu: PS.W-12b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż.  Grażyna Krasnowska, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr hab. inż. Grażyna Krasnowska, prof. nadzw. 

Skrócony opis przedmiotu: 
Omówienie treści norm ISO 9000, 9001, 19011 oraz ich interpretacja w aspekcie zarządzania jednostką organizacyjną. 
Najważniejsze zasady kompleksowego zarządzania. Audyty i sposoby audytowania. Instrumenty tworzenia zaufania w 
bezpieczeństwie oraz wiarygodności wyrobów i usług. Omówienie i interpretacja rozporządzeń UE w zakresie praw konsumenta. 
Projektowanie dokumentacji systemowych. 
 

Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie: opracowania polityki jakości organizacji oraz rozumienia 
filozofii systemów zarządzania jakością; umiejętność projektowania Księgi Jakości; umiejętność określania standardów Dobrych 
Praktyk Produkcyjnych, ich dokumentowania; wiedzy dotyczącej znajomości zasad systemów zapewnienia bezpieczeństwa 
produkcji; tworzenie dokumentacji wraz z procedurami systemowymi i niezbędnymi dokumentami (instrukcjami, zapisami itd.) w 
zintegrowanych systemach ZJ. 

 
Wymagania wstępne: 
Podstawowa wiedza ekonomiczna z zakresu mikro i makroekonomii oraz marketingu i zarządzania. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W21 definiuje zasady zarządzania jakością wg ISO 9000  R1P_W02 ; InzP_W05 

K_W21 określa standardy Dobrych Praktyk Produkcyjnych R1P_W02; InzP_W05 

K_W21 zna strukturę dokumentacji SZJ R1P_W02 

 rozumie rolę dokumentów w funkcjonowaniu SZJ R1P_W05; InzP_W04 

Umiejętności 

K_U24 opracowuje politykę jakości organizacji; R1P_U01 

K_U24 projektuje Księgę Jakości  R1P_U01 

K_U24 opracowuje dokumentację wraz z procedurami systemowymi i 
niezbędnymi dokumentami (instrukcjami, zapisami itd.) 

R1P_U01 

K_U24 definiuje procesy w organizacji  R1P_U05  

 wyznacza punkty kontrolne w procesach R1P_U06; R1P_U07  

Kompetencje społeczne 

K_K05 działa na rzecz podniesienia jakości produkcji ogrodniczej, stosując 
techniki zarządzania jakością 

R1P_K05 

K_K09 wykazuje odpowiedzialność za właściwe kształtowanie produkcji 

ogrodniczej 

R1P_K04; R1P_K05  



Treści programowe: 
- Filozofia jakości, koncepcje zarządzania jakością. Definicje jakości.  
- Kompleksowe zarządzanie jakością TQM.  
- Zasady zarządzania jakością. 
- Systemy zarządzania jakością (SZJ) wg norm serii ISO 9000. Charakterystyka norm 
- Dokumentacja SZJ. Księga jakości, procedury, instrukcje. 
- Audity jakości. Charakterystyka normy ISO 19011. 
- Systemy zarządzania środowiskowego. 
- System zarządzania bezpieczeństwem pracy. 
- Integracja systemów zarządzanie jakością i bezpieczeństwem produkcji. 
- Walidacja, akredytacja i certyfikacja. 
- Zajęcia wprowadzające. Pojęcia i definicje związane z rozumieniem filozofii jakości. Definiowanie polityki jakości wybranej 

organizacji 
- Łańcuch jakości i procesy w systemach zapewnienia jakości. Tworzenie modeli procesów. Mapowanie procesów 
- Dokumentowanie systemów -wzory formatek. Procedury 
- Dokumentowanie systemów -wzory formatek. Instrukcje, zapisy 
- Kodeksy dobrych praktyk. 
- Przeprowadzanie analizy zagrożeń, projektowanie planu monitorowania CCP. 
- Audit zgodności z zasadami SZJ.  
- Omówienia projektów, zaliczenia ćwiczeń.  

 
Metody/techniki dydaktyczne: 
- Metody podające: 

▪ wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
▪ wykład problemowy 

- Metody poszukujące: 
▪ sytuacyjna: analiza przypadku  
▪ ćwiczenia projektowe 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru  
- prezentacje wyników na zajęciach projektowych raport z zajęć terenowych 
- sprawdzanie obecności na zajęciach  
- kolokwium końcowe: część pisemna w połączeniu z częścią ustną  
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 
- średnia ocen ze sprawdzianów (x1), 
- ocena projektu (x2) 
- ocena z kolokwium końcowego (x3) 
- oceną z przedmiotu jest: X=0,2(x1) + 0,2(x2) + 0,6(x3) 

 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 20 0,8 24 1,0 

Godziny kontaktowe 50 2,0 42 1,7 

Przygotowanie do zajęć 25 1,0 32 1,3 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 25 1,0 25 1,0 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 50 2,0 57 2,3 

ECTS łącznie - 4,0 - 4,0 

Procent pracy własnej 50,0 57,6 

 
 

Literatura: 
- Pr. zbiorowa pod red Tadeusza Trziszki. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, Wyd. UP we Wrocławiu, 2009 
- Pr. zbiorowa pod red. Tadeusza Sikory. Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością. Wyd. UE w Krakowie, 2010 
- Urbaniak Maciej. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem. Wyd. Difin, Warszawa, 2007 
- Karaszewski Robert. Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. Wyd. „Dom organizatora”, Toruń, 2006 
- Łunarski Jerzy. Zarządzanie jakością, standardy i zasady. Wyd. Nauk.-Techniczne, Warszawa, 2008 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Legislacja w winiarstwie 
Kod 

 przedmiotu: PS.W-13 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - - - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 6 - - - - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Maciej Baltazar Kostecki 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: mgr Maciej Baltazar Kostecki  

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się z podstawowymi problemami prawnymi produkcji wina, pozwala na określenie roli i znaczenia tej dziedziny 
prawa w procesie produkcji winiarskiej. Zaznajomienie się z organizacją rynku wina przybliża prawa i obowiązki producenta 
wyrobów winiarskich.  
 
Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów do prawych aspektów produkcji wina – zasad, źródeł prawa oraz podstawowych definicji; organizacji i 
zadań rynku wina 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
brak  
 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W21 definiuje pojęcie wyrobu winiarskiego R1P_W02, InzP_W03 

K_W21 definiuje oraz wyjaśnia zasady wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich 

R1P_W02, InzP_W03 

K_W25 definiuje podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawnej 
odmian winorośli oraz technologii przetwórstwa winogron 

R1P_W10, InzP_W02 

K_W21 wyjaśnia podstawowe zasady i cele rynku wina R1P_W02, InzP_W05 

Umiejętności 

K_U23 opisuje podstawowe prawne problemy produkcji wina   

K_U23 wyjaśnia oraz rozróżnia podstawowe zasady organizacji rynku 
wina w Polsce oraz Unii Europejskiej 

 

K_U23 wyszukuje źródła prawa dotyczące winiarstwa R1P_U01 

K_U23 identyfikuje prawa i obowiązki producenta wyrobów winiarskich  R1P_U10 

Kompetencje społeczne 

K_K06 identyfikuje prawne problemy produkcji wyrobów winiarskich w 
Polsce oraz Unii Europejskiej 

R1P_K06 

K_K09 wykazuje poczucie odpowiedzialności za właściwe kształtowanie 
produkcji winiarskiej 

R1P_K04 

 



Treści programowe: 

 Zagadnienia wprowadzające: pojęcie i przedmiot prawa w winiarstwie, zasady prawnej regulacji winiarstwa, źródła prawa w 
produkcji wyrobów winiarskich, definicja wyrobów winiarskich. 

 Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich: przesłanki podjęcia 
działalności gospodarczej, prawa i obowiązki producenta wina, rejestr przedsiębiorców w zakresie wyrobów winiarskich. 

 Uprawa winorośli przeznaczonej do produkcji wina: odmiany winorośli w świetle europejskiego prawa wspólnotowego, 
prawna kontrola upraw winorośli. 

 Organizacja rynku wina: zakres przedmiotowy rynku wina, mechanizmy kontroli rynku wina, system cen rynku wina. 

 Ochrona nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich: postępowanie w przedmiocie prawnej 
ochrony wyrobów winiarskich. 

 
Metody / techniki dydaktyczne: 

 metody podające: 
 wykład konwersatoryjny 

 metody poszukujące: 
 studium przypadku – rozwiązywanie problemów prawnych (kazusów), w oparciu o konkretne stany faktyczne 

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

 kolokwium 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 
 
Sposób zaliczenia: 

 frekwencja na zajęciach, 

 test wielokrotnego wyboru.  
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 6 0,2 

Zajęcia praktyczne 0 0,0 0 0 

Konsultacje 3 0,1 2 0,1 

Godziny kontaktowe 18 0,7 8 0,3 

Przygotowanie do zajęć 2 0,1 10 0,4 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 4 0,2 8 0,3 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 6 0,3 18 0,7 

ECTS łącznie - 1,0 - 1,0 

Procent pracy własnej 25,0 69,2 

 
Literatura: 

 Prawo rolne, pod red. A. Stelmachowskiego, Warszawa 2009. 

 Korzycka – Iwanow M., Prawo żywnościowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego,  Warszawa 2007. 

 Kozłowska B., Tomkiewicz E., Jurcewicz A., Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. Zagadnienia prawne, Warszawa 
2007. 

 Lipińska I. Prawne aspekty produkcji wina w Polsce, Roczniki Naukowe SERIA, tom IX, z. 2, s. 188 – 191.  
Akty normatywne: 

 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. 

Uwagi: 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Projektowanie i zakładanie winnic 
Kod 

przedmiotu: PS.W-14 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - 15 - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - 9 - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr inż. Jan Gembara 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: mgr inż. Jan Gembara 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie studenta z podstawowymi sposobami wykonywania projektów i kosztorysów. Przykłady projektów - koncepcyjnego 
i technicznego. Planowanie działalności winnicy w pierwszych latach po posadzeniu krzewów. Wykorzystanie programów 
komputerowych wspomagających projektowanie sadów i jagodników (AutoCAD LT - program do rysunku technicznego, Excel 
i Word - program do tworzenia kosztorysu i opisów w projekcie, wykorzystanie Internetu do wyszukiwania danych do 
kosztorysu). Normy jakościowe dla materiału szkółkarskiego. Przykłady formowania. 
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studenta w znaczenie produkcji winorośli ich znaczeniu w żywieniu człowieka oraz zdefiniowanie przedmiotu. 
Celem nauczania jest nabycie umiejętności w zakresie projektowania i zakładania winnic zarówno na skalę amatorską jak i w 
produkcji wielkotowarowej. Zapoznanie studentów z techniką prawidłowego sadzenia, rozmieszczenia kwater, sporządzania 
biznes planów, doboru odmian (lista UE) i materiału szkółkarskiego oraz opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W21 definiuje, wyjaśnia i ocenia funkcje kosztorysowania R1P_W02 

 opisuje cel wykonania i definiuje właściwości dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej 

R1P_W09; InzP_W04 

 wyjaśnia procesy warunkujące sprawną obsługę międzyrzędzi R1P_W06; InzP_W05 

K_W26 ma wiedzę na temat funkcjonalności narzędzi informatycznych 
używanych do wspomagania projektowania 

InzP_W02 

Umiejętności 

K_U16 układa dokumentację prac na winnicy oraz kosztorys tych prac R1P_U01 

K_U14 określa podstawowe właściwości biznes planów InzP_U04 

K_U25 stosuje narzędzia informatyczne w toku projektowania R1P_U03; R1P_U11; 
InzP_U06; InzP_U08 

Kompetencje społeczne 

K_K06 inicjuje badania w toku przygotowania terenu do uprawy winorośli R1P_K06; InzP_K01 

 

Treści programowe: 
- Podstawowe pojęcia sadzenia roślin 
- Przykłady projektów 
- Rozmieszczenie roślin w kwaterach 
- Dobór odmian zgodny z listą UE 
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
- Wykorzystanie programów wspomagających projektowanie 



- Normy jakościowe dla materiału szkółkarskiego 
- Przykłady formowania roślin 
- Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej 
- Klasyfikacja bonitacyjna gleb i ich oznaczanie 
- Kompleksy przydatności rolniczej gleb 
- Opis profilu glebowego 
- Pobieranie próbek glebowych 
- Czytanie map glebowych 
- Zagospodarowanie terenu 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 wykład problemowy 

- metody poszukujące: 
 problemowe: giełda pomysłów w ocenie przyczyn i skutków zjawisk chemicznych, fizycznych i biologicznych 

zachodzących w glebach 
 sytuacyjna: analizowanie przez grupy studentów rzeczywistych sytuacji glebowych i terenowych 
 ćwiczeniowo-praktyczne: laboratoryjna, obserwacji i pomiaru w terenie, studium przykładowe 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- egzamin ustny 
- prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych 
- raport z zajęć terenowych 
- sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 
- zaliczenie 100% prac laboratoryjnych i zajęć terenowych 
- zdanie przedmiotowego egzaminu końcowego obejmującego treści wykładowe i teoretyczne oraz wnioskowe treści 

ćwiczeniowe 
Oceną z przedmiotu jest ocena z egzaminu końcowego. Test wielokrotnego wyboru – prawidłowe odpowiedzi >85% - 5, >70% - 
4, >55% - 3 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 4 0,2 9 0,4 

Godziny kontaktowe 34 1,4 27 1,1 

Przygotowanie do zajęć 8 0,3 13 0,5 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 8 0,3 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 16 0,6 23 0,9 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 32,0 46,0 

 
 

Literatura: 
- Czynczyk A.: Szkółkarstwo., PWRiL. 1998 
- Greinert A.: Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i ochrony gleb. Skrypt. Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej 

1998. 
- Pieniążek S.A.: Sadownictwo. Praca zbiorowa. Wydanie XI, PWRiL. 2000. 
- Czasopisma: Sad Nowoczesny, Owoce –Warzywa - Kwiaty, Hasło Ogrodnicze, Szkółkarstwo 
 

Uwagi: 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Operacje jednostkowe 
Kod 

przedmiotu: PS.W-15a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - 30 - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - 18 - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Zbigniew Janiszyn 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Zbigniew Janiszyn 

Skrócony opis przedmiotu: 
Podstawy teoretyczne, mechanizmy i warunki operacji jednostkowych wykorzystywanych w przemyśle winiarskim oraz 
urządzenia, w których operacje są przeprowadzane. Treści dotyczą wybranych operacji technologicznych, specyficznych dla 
przemysłu winiarskiego, operacji magazynowych, transportowych i kontrolnych oraz zasad doboru urządzeń do ich 
przeprowadzenia. 
 

Cel przedmiotu: 
Przekazanie Studentom wiedzy pozwalającej na samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie wyposażenia winiarni w 
urządzenia produkcyjne. 
 

Wymagania wstępne: 
Podstawowa wiedza z następujących przedmiotów : matematyki, fizyki, chemii, technologii winiarstwa, rysunku technicznego. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 Opisuje mechanizmy i warunki przebiegu operacji jednostkowych R1P_W01; InzP_W01 

 Formułuje zależności matematyczne opisując operację R1P_W01 

K_W19 Tłumaczy zależności między mechanizmem operacji a konstrukcją 
urządzenia, w którym przebiega operacja 

R1P_W05; InzP_W02 

K_W19 Zna zasady doboru urządzeń InzP_W01; InzP_W02 

Umiejętności 

 Ustala optymalne warunki przebiegu operacji R1P_U01; R1P_U04; 
InzP_U01; InzP_U05 

 Wykonuje obliczenia związane z doborem urządzeń R1P_U05; InzP_U02  

 Dobiera urządzenia winiarni R1P_U06; InzP_U01; 
InzP_U06 

 Opracowuje koncepcję procesu produkcyjnego winiarni R1P_U05; R1P_U06; 
R1P_U07; InzP_U07; 
InzP_U08  

Kompetencje społeczne 

K_K02 współpracuje z lokalnymi producentami owoców R1P_K01; R1P_K03 

 
Treści programowe: 
Podstawy teoretyczne, mechanizm i warunki przebiegu procesów jednostkowych wykorzystywanych przy produkcji wina. 
Budowa, zasada działania i rozwiązania konstrukcyjne urządzeń winiarskich. Kryteria doboru urządzeń. Wyznaczanie 
optymalnych warunków pracy urządzeń. 



Wykład : 
- Składowanie owoców. Warunki składowania. Sposoby składowania. Urządzenia do składowania 
- Operacje wstępnej obróbki surowca. Mycie. Odszypułkowanie. Urządzenia do wstępnej obróbki. 
- Operacje obróbki surowca – rozdrabnianie, wyciskanie, tłoczenie. Urządzenia do obróbki. 
- Fermentacja i dojrzewanie. Warunki procesów. Urządzenia. 
- Operacje transportowe w winiarni. Obliczenia. Urządzenia do transportu. 
- Operacje magazynowe w winiarni. Rodzaje magazynów. Sposoby składowania materiałów. Obliczenia magazynów. 
- Operacje związane z myciem opakowań i urządzeń. Warunki i sposoby mycia. 
- Operacje kontrolne. Miejsca kontroli. Przedmiot kontroli. Sposób kontroli. 
- Koncepcja wyposażenia winiarni w urządzenia 
Ćwiczenia : 
- Dobór urządzeń do składowania owoców. Koncepcja zagospodarowania pomieszczeń magazynowych. 
- Dobór urządzeń do wstępnej obróbki owoców – myjki, szczypułkarki. 
- Dobór urządzeń do obróbki owoców – wyciskarki, prasy. 
- Dobór zbiorników fermentacyjnych. 
- Opracowanie systemu transportu w winiarni. Dobór urządzeń transportowych. 
- Opracowanie planu zagospodarowania pomieszczeń magazynowych. Dobór urządzeń magazynowych. 
- Opracowanie systemu przygotowania opakowań do wina. Dobór urządzeń myjących. 
- Wyznaczenie punktów kontroli i wybór sposobu kontroli. 
- Opracowanie koncepcji wyposażenia małej winiarni. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- metody podające: 

 wykład informacyjno-problemowy  
 ćwiczenia projektowe 

- metody poszukujące: 
 problemowe: wybór kryteriów dotyczących zagadnień doboru urządzeń produkcyjnych, 
 opracowanie koncepcji technicznej winiarni. 
 praktyczne : dobór urządzeń produkcyjnych winiarni, 
 doświadczalne wyznaczenie optymalnych warunków pracy wybranych urządzeń winiarskich. 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- kolokwium pisemne z treści wykładowej – maksymalna liczba pkt. - 100 
- sprawozdania w formie cząstkowych projektów dotyczących poszczególnych operacji 
- ustna obrona koncepcji dotyczącej wyposażenia małej winiarni. 
Kryterium punktowe do oceny : dst.-50-60 pkt.; plus dst.-60-70 pkt.; db.-70-80 pkt.; plus db.-80-90 pkt.; bdb.-90-100 pkt. 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się : 
- 40% - ocena z kolokwium (treści wykładowe) 
- 30% - sprawozdania 
- 30% - obrona koncepcji wyposażenia winiarni 
 



 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 27 1,1 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 10 0,4 6 0,2 

Godziny kontaktowe 55 2,2 33 1,3 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 24 1,0 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 18 0,7 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 20 0,8 42 1,7 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 26,7 56,0 

 
 

Literatura: 
- Wzorek W., Pogorzelski E. : Technologia winiarstwa owocowego i gronowego. Wyd. SIGMA NOT, Warszawa 1998. 
- Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. Praca zbiorowa pod red. Piotra P. Lewickiego. Wyd. 4.  
- Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005. 
- Bilska B., Grzesińska W., Tomaszewska M.: Projektowanie technologiczne zakładów przemysłu spożywczego. Wyd. 

SGGW Warszawa 2011. 
- Zarys projektowania zakładów przemysłu spożywczego. Praca zbiorowa pod red. Mieczysława Dłużewskiego. Warszawa, 

WNT 1987. 

 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Projektowanie technologiczne 
Kod 

przedmiotu: PS.W-15b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - 30 - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - 18 - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Zbigniew Janiszyn 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Zbigniew Janiszyn 

Skrócony opis przedmiotu: 
Podstawowe pojęcia związane z procesem produkcyjnym. Dokumentacja projektowa. Projektowanie procesu technologicznego. 
Dobór urządzeń. Organizacja procesu produkcyjnego w winiarni. Plan przestrzennego rozmieszczenia procesu produkcyjnego w 
winiarni. Wytyczne systemu kontroli produkcji. 
 

Cel przedmiotu: 
Przekazanie Studentom wiedzy pozwalającej na samodzielne wykonanie technologicznego projektu dotyczącego małej winiarni i 
oceny merytorycznej organizacji procesu produkcyjnego w zakładach już istniejących lub projektowanych. 
 

Wymagania wstępne: 
Podstawowa wiedza z następujących przedmiotów : matematyki, fizyki, rysunku technicznego, inżynierii procesowej, technologii 
winiarstwa. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W19 zna zasady i metody obowiązujące przy projektowaniu 
technologicznym 

R1P_W01; InzP_W01 

 definiuje problem projektowy InzP_W02 

 identyfikuje zagadnienia do opracowania R1P_W05 

 wybiera sposób postępowania i metodykę opracowania 
poszczególnych zagadnień 

R1P_W05 

 tłumaczy zaproponowane w projekcie rozwiązania InzP_W05 

K_W19 objaśnia przebieg zaprojektowanego procesu produkcyjnego  

Umiejętności 

K_U20 weryfikuje procesy technologiczne i metody produkcji pod kątem 
efektywności 

R1P_U09; R1P_U10 

K_U20 wykonuje bilans masowy procesu technologicznego i 
produkcyjnego 

InzP_U08 

K_U20 dobiera urządzenia technologiczne, magazynowe i transportowe  InzP_U08 

K_U20 opracowuje system transportu wewnętrznego R1P_U06 

K_U20 korzysta z dokumentacji technicznej urządzeń dostępnej w postaci 
katalogów 

R1P_U06; InzP_U07 

K_U20 sporządza plan przestrzennego rozmieszczenia procesu 
produkcyjnego 

InzP_U08 

K_U19 opracowuje część technologiczną projektu dotyczącego winiarni  

Kompetencje społeczne 



K_K03 współpracuje z innymi członkami zespołu projektowego R1P_K02 

K_K07 dostrzega relacje między wyposażeniem projektowanej jednostki 
produkcyjnej a bezpieczeństwem zatrudnionych pracowników 

R1P_K08; InzP_K02 

K_K09 wykazuje poczucie odpowiedzialności związanej z wpływem 
działań produkcyjnych na środowisko naturalne 

R1P_K04 

K_K10 odznacza się postawą dokładnej i precyzyjnej pracy R1P_K03 

 

Treści programowe: 
Wykład : 
- Podstawowe pojęcia związane z procesem produkcyjnym, projektowaniem, dokumentacją projektową. 
- Wybór technologii i metody produkcji. Sposoby prezentacji procesu technologicznego. 
- Bilans masowy procesu technologicznego i sposoby jego prezentacji. 
- Urządzenia – klasyfikacja, źródła informacji, wydajność, zasady doboru. 
- Organizacja procesu urządzeń. 
- Zasady przestrzennego rozmieszczenia produkcyjnego. 
- Zasady projektowania magazynów. 
- Zasady projektowania transportu wewnętrznego. 
- System kontrolo produkcji. 
Ćwiczenia : 
- Określanie podstawowych założeń projektowych i zakresu zagadnień do opracowania. 
- Wybór technologii i metody produkcji. 
- Opracowanie schematu technologicznego. 
- Wykonanie bilansu masowego procesu. 
- Dobór podstawowych urządzeń technologicznych. 
- Opracowanie schematu aparaturowego. 
- Projektowanie magazynów. 
- Projektowanie transportu wewnętrznego. 
- Opracowanie planu przestrzennego. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- metody podające: 

 wykład informacyjny 
 wykład problemowy 

- metody poszukujące: 
 ćwiczenia projektowe 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- kolokwium pisemne z treści wykładowej – maksymalna liczba pkt. – 100 
- ustna obrona projektu 
Kryterium punktowe do oceny: dst.-50-60 pkt.; plus dst.-60-70 pkt.; db.-70-80 pkt.; plus db.-80-90 pkt.; bdb.-90-100 pkt. 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się : 
- 60% - obrona projektu 
- 40% - kolokwium z wykładu 
 



 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 27 1,1 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 10 0,4 6 0,2 

Godziny kontaktowe 55 2,2 33 1,3 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 24 1,0 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 18 0,7 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 20 0,8 42 1,7 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 26,7 56,0 

 
 

Literatura: 
- Wzorek W., Pogorzelski E. : Technologia winiarstwa owocowego i gronowego. Wyd. SIGMA NOT, Warszawa 1998. 
- Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. Praca zbiorowa pod red. Piotra P. Lewickiego. Wyd. 4.  
- Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005. 
- Bilska B., Grzesińska W., Tomaszewska M.: Projektowanie technologiczne zakładów przemysłu spożywczego. Wyd. 

SGGW Warszawa 2011. 
- Zarys projektowania zakładów przemysłu spożywczego. Praca zbiorowa pod red. Mieczysława Dłużewskiego. Warszawa, 

WNT 1987. 

 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Technologia przechowalnictwa win 
Kod 

 przedmiotu: PS.W-16a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 - - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - 9 - - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Bogna Latacz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Bogna Latacz 

Skrócony opis przedmiotu: 
Winifikacja; dojrzewanie, stabilizacja i korekta wina, wady i choroby wina, warunki przechowywania wina, praktyczne 
zastosowanie technik laboratoryjnych do analizy jakości wina w czasie jego przechowywania. 

 
Cel przedmiotu: 
Poznanie teoretyczne i w praktyce procesów dojrzewania, pielęgnacji, stabilizacji i korekty różnych gatunków wina. Poznanie 
technik i warunków przechowywania wina, z uwzględnieniem jego rodzaju i charakteru. Nabycie praktycznych umiejętności 
diagnozowania wad i chorób wina, oraz podejmowania stosowanych działań naprawczych. Nabycie umiejętności laboratoryjnych 
umożliwiających oznaczenie parametrów przechowywanego wina oraz dobór technik i warunków ich korekty. 

 
Wymagania wstępne: 
Znajomość ogólna technologii produkcji win gronowych i owocowych, , podstawowe informacje z zakresu chemii i chemii 
organicznej, posługiwanie się technikami laboratoryjnymi. 
 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 ogólnie opisuje procesy biochemiczne zachodzące w czasie 
przechowywania wina 

R1P_W03 

 charakteryzuje warunki i techniki przechowywania wina z 
uwzględnieniem jego rodzaju, gatunku i charakteru 

R1P_W05; R1P_W04; 
InzP_W02; InzP_W05 

 identyfikuje wady i choroby wina i wie jakie środki zaradcze 
powinien zastosować 

R1P_W05; R1P_W04; 
InzP_W02; InzP_W05 

 zna prawidłowe parametry przechowywanego wina i potrafi 
zaproponować sposoby ich ewentualnej korekty 

R1P_W05; R1P_W04; 
InzP_W02; InzP_W05 

Umiejętności 

 stosuje w praktyce techniki laboratoryjne pozwalające na analizę 
fizykochemiczną i organoleptyczną przechowywanego wina 

R1P_U05; InzP_U06 

K_U20 stosuje odpowiednie techniki w celu korekty parametrów 
przechowywanego wina 

R1P_U04; R1P_U06; 
InzP_U06 

 rozpoznaje wady i choroby wina, potrafi podać przyczyny ich 
powstania oraz sposoby zaradcze 

R1P_U05; R1P_U06; 
InzP_U07; InzP_U01 

Kompetencje społeczne 

K_K03 wykonuje w zespole analizy laboratoryjne przechowywanego wina 
oraz dokonuje jego korekty 

R1P_K02 

K_K03 może współuczestniczyć w procesie produkcyjnym wyrobu wina R1P_K02;R1P_K03 

 



Treści programowe: 
- Procesy chemiczne i biochemiczne zachodzące w winie podczas jego przechowywania 
- Warunki i techniki przechowywania i pielęgnacji różnych gatunków wina 
- Przechowalnictwo win w różnych krajach Europy 
- Kontrola parametrów przechowywanego wina – analiza fizykochemiczne i sensoryczna 
- Sposoby stabilizacji wina 
- Techniki kupażu i rozlewu wina 
- Wady i choroby wina – prawidłowa diagnoza, profilaktyka, sposoby usuwania wad 
- Technologia produkcji win specjalnych – maderyzacja, sheryzacja, wina musujące 
- Tradycyjna analiza laboratoryjna fizykochemicznych i sensorycznych właściwości przechowywanego wina 
- Praktyczna korekta wybranych parametrów wina 
- Wykorzystanie nowoczesnych technik instrumentalnych do analizy wina 

 
Metody / techniki dydaktyczne: 
- wykład konwersatoryjny 
- metoda laboratoryjna 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- egzamin pisemny w formie testu. Test zawiera pytania zamknięte i krótkie pytania otwarte. W puli pytań są pytania 

podstawowe, na które student musi udzielić prawidłowych odpowiedzi, aby zaliczyć przedmiot. Na ocenę dostateczną 
student odpowiada na pytania podstawowe i uzyskuje min. 50% z całej puli punktów.  

- kolokwia w trakcie semestru 
- raporty z zajęć laboratoryjnych 
- sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Wykłady: zaliczenie z oceną na podstawie wyników z egzaminu. 
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie obecności, wykonania zadań praktycznych potwierdzonego raportami oraz 
zaliczenia prac kontrolnych. 
Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładów i ćwiczeń 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 15 0,6 20 0,8 

Godziny kontaktowe 45 1,8 38 1,5 

Przygotowanie do zajęć 25 1,0 32 1,3 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 28 1,1 27 1,1 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 55 2,2 61 2,5 

ECTS łącznie - 4,0 - 4,0 

Procent pracy własnej 55,0 61,6 

 
 



Literatura: 
- Wzorek W., Pogorzelski E.: Technologia winiarstwa owocowego i gronowego. PFiOW, Wyd. Sigma-NOT Sp. z o.o. W-wa 

1998. 
- Vogel W.:Wino z winogron i innych owoców. Multico, Warszawa 2008 
- Przewodnik do ćwiczeń z technologii fermentacji, Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej AR, Kraków 

2000. 
- Bednarski W.,Repsa A.:Biotechnologia żywności. WNT, Warszawa 2003 
- Myśliwiec R.:Winorośl i wino. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne,2006 
- Leśniak W.:Biotechnologia żywności -procesy fermentacji i biosyntezy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 

2002 
- Jarczyk A., Berdowski J.: Przetwórstwo owoców i w warzyw. WSiP, Warszawa 1997 
- Domine A.:Wino. Wydawnictwo Olesiejuk, Warszawa 2009 
- Koelliker B, Kreis B.: Szkoła win. Delta W-Z, Warszawa 2010 
- Czasopismo: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Ogólnopolski miesięcznik naukowo-techniczny, Wyd. NOT-

Sigma, Warszawa.  
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Obrót produktami winiarskimi 
Kod 

 przedmiotu: PS.W-16b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 - - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - 9 - - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Bogna Latacz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Bogna Latacz 

Skrócony opis przedmiotu: 
Charakterystyka przemysłu winiarskiego w Polsce, Charakterystyka, klasyfikacja i nomenklatura wyrobów winiarskich. Wina 
świata. Regulacje prawne dotyczące wyrobu, rozlewu i obrotu produktami winiarskimi w Polsce. Charakterystyka rynku wina w 
Polsce i Europie. Systemy apelacyjne na świecie. Wino jako produkt regionalny. 

 
Cel przedmiotu: 
Poznanie charakterystyki rynku produktów winiarskich w Polsce i Europie. Znajomość aktualnych tendencji w produkcji wina na 
terenie Polski. Poznanie klasyfikacji i nomenklatury wyrobów winiarskich. Nabycie wiedzy o aktualnych regulacjach prawnych 
dotyczących wyrobu i obroty wyrobami winiarskimi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich praktyczne wykorzystanie w 
organizacji działalności gospodarczej. Ogólna znajomość światowych tendencji w produkcji i dystrybucji wyrobów winiarskich.  

 
Wymagania wstępne: 

Znajomość ogólna technologii produkcji win gronowych i owocowych 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 opisuje rynek produktów winiarskich w Polsce i Europie R1P_W02;R1P_W09 

 dysponuje ogólną wiedzą o na temat aktualnych trendów w 
produkcji win na świecie oraz rozumie ideę systemu apelacyjnego 

R1P_W02;R1P_W09 

 stosuje nomenklaturę i klasyfikację wyrobów winiarskich 
obowiązującą w Polsce i w Europie 

R1P_W05; R1P_W04; 
InzP_W02; InzP_W05 

K_W21 przytacza akty prawne regulujące wyrób i obrót produktami 
winiarskimi 

R1P_W02, InzP_W05 

Umiejętności 

K_U27 klasyfikuje i prawidłowo nazywa wyroby winiarskie po 
uwzględnieniu ich składu i surowców z których zostały 
wyprodukowane 

R1P_U13 

K_U23 przekłada na konkretne kierunki działań, informacje zawarte w 
aktach prawnych regulujących rynek winiarski na terenie Polski 

R1P_U01 

K_U21 określa odbiorcę produktów winiarskich; proponuje strategię 
promocyjną  

R1P_U01;R1P_U05; 
InzP_U04 

Kompetencje społeczne 

K_K08 inicjuje działania na rzecz poprawy warunków życia społeczności 
lokalnych i regionu 

R1P_K02 

K_K01 ma świadomość potrzeby ciągłej aktualizacji informacji związanych R1P_K01, R1P_K07 



z tematem 

 

Treści programowe: 
- Krótka charakterystyka win z różnych rejonów świata 
- Struktura przemysłu winiarskiego w Polsce – asortyment, winiarstwo gronowe i owocowe 
- Produkcja wina w małym gospodarstwie rolnym 
- Klasyfikacja, nomenklatura i charakterystyka wyrobów winiarskich obowiązująca w Polsce 
- Charakterystyka rynku winiarskiego na świecie 
- System apelacji 
- Regulacje prawne dotyczące zasad wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz ich obrotu na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej 
- Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu i rozlewu win w Polsce 
- Organizacja rynku wina w Polsce w świetle obowiązujących przepisów 
- Zasady i tryb rejestracji nazw pochodzenia oraz oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich w Polsce 
- Zasady znakowania wyrobów winiarskich 
- Praktyczne zastosowanie przepisów prawa do konkretnych działań gospodarczych w branży produkcji i dystrybucji wina 
- Wino jako produkt regionalny – historia, perspektywy, aspekty prawne 
- Analiza aktów prawnych 
- Wyszukiwanie informacji, przygotowywanie na prezentacji multimedialnych i referowanie zagadnień 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- wykład konwersatoryjny 
- ćwiczenia z tekstami źródłowymi oraz referatami przygotowanymi przez studentów 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- Egzamin pisemny w formie testu. Test zawiera pytania zamknięte i krótkie pytania otwarte. W puli pytań są pytania 

podstawowe, na które student musi udzielić prawidłowych odpowiedzi, aby zaliczyć przedmiot. Na ocenę dostateczną 
student odpowiada na pytania podstawowe i uzyskuje min. 50% z całej puli punktów.  

- Ocena referatów wygłoszonych przez studentów oraz zaangażowania w dyskusję. 
- Sprawdzanie obecności na zajęciach. 

 
Sposób zaliczenia: 
Wykłady: zaliczenie z oceną na podstawie wyników z egzaminu. 
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie obecności, przygotowania referatów oraz aktywności w czasie pracy z materiałami 
źródłowymi i w czasie dyskusji.  
Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładów i ćwiczeń 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 15 0,6 20 0,8 

Godziny kontaktowe 45 1,8 38 1,5 

Przygotowanie do zajęć 25 1,0 32 1,3 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 28 1,1 27 1,1 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 55 2,2 61 2,5 

ECTS łącznie - 4,0 - 4,0 

Procent pracy własnej 55,0 61,6 

 
Literatura: 
- Wzorek W., Pogorzelski E.: Technologia winiarstwa owocowego i gronowego. PFiOW, Wyd. Sigma-NOT Sp. z o.o. W-wa 

1998. 
- Vogel W.:Wino z winogron i innych owoców. Multico, Warszawa 2008 
- Bednarski W.,Repsa A.:Biotechnologia żywności. WNT, Warszawa 2003 
- Myśliwiec R.:Winorośl i wino. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne,2006 



- Leśniak W.:Biotechnologia żywności -procesy fermentacji i biosyntezy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 
2002 

- Domine A.:Wino. Wydawnictwo Olesiejuk, Warszawa 2009 
- Koelliker B, Kreis B.: Szkoła win. Delta W-Z, Warszawa 2010 
- Ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami oraz organizacji rynku win. Dz.U. 2011 nr 120 poz. 

690 
- Opaliński Ł.: Konferencja na temat aktualnych zmian w zakresie obrotu produktami winiarskimi. Materiały Konferencyjne, 

Grodziec 2010 
- Internetowy System Aktów Prawnych. isap.sejm.gov.pl/ o wyrobie, rozlewie i obrocie wyrobami winiarskimi. 
- Bosak W.: Produkcja win gronowych w małym gospodarstwie. Polski Instytut Winorośli i Wina, Kraków 2008 
- Czasopismo: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, ogólnopolski miesięcznik naukowo-techniczny, wyd. NOT-

Sigma, Warszawa.  
- Czasopismo: Magazyn Wino, ogólnopolski dwumiesięcznik popularno-naukowy, wyd. IW Media sp. z.o.o, Warszawa 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Gleboznawstwo szczegółowe 
Kod 

przedmiotu: PS.W-17a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Pacholak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Pacholak 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z metodyką badań polowych gleb, przygotowania próbek do przechowywania i analiz laboratoryjnych, 
analiza instrumentalna, ocena stanu gleb przeznaczonych do uprawy winorośli. 
 

Cel przedmiotu: 
Przedmiot ukierunkowany na poznanie właściwości fizycznych, fizyczno-chemicznych i chemicznych gleb w warunkach 
polowych i laboratoryjnych w odniesieniu do wymagań uprawy winorośli. Wykształcenie umiejętności oceny stanu gleb 
uprawnych. 
 

Wymagania wstępne: 
Zaliczenie chemii i gleboznawstwa; znajomość podstawowych procesów biologicznych i chemicznych 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W11 
opisuje i tłumaczy rolę materii organicznej, koloidów mineralnych 
i wody w glebach 

R1P_W03 

K_W11 definiuje właściwości gleb R1P_W03 

K_W11 opisuje interakcje między właściwościami gleb R1P_W03 

K_W11 opisuje wpływ czynników zewnętrznych na właściwości gleb R1P_W03 

K_W06 ocenia wpływ człowieka na gleby R1P_W05 

Umiejętności 

K_U01 określa właściwości gleb R1P_U04; InzP_U01 

K_U01 ocenia stan gleb na podstawie wyników analiz laboratoryjnych R1P_U01 

K_U01 raportuje i prezentuje wyniki badań R1P_U11, R1P_U12 

 

Treści programowe: 
- Glebowa materia organiczna i jej przemiany 
- Mineralne koloidy glebowe 
- Zjawiska sorpcji glebowej: sorpcja mechaniczna, fizyczna, wymienna, biologiczna 
- Roztwór glebowy; krążenie wody w glebie 
- Właściwości fizyczne, chemiczne i fizyczno-chemiczne gleb 
- Formy składników w glebie 
- Zmiany właściwości gleb pod wpływem gospodarki rolnej, leśnej i sadowniczej 
- Czystość gleb w świetle przepisów i norm 
- Pobieranie próbek glebowych 
- Podstawowe metody oznaczeń polowych materiału glebowego 



- Oznaczanie formy dostępnej dla roślin, potencjalnie dostępnej (zapasu glebowego), zbliżonej do ogólnej i całkowitej 
składników w glebach 

- Oznaczanie zawartości węgla organicznego i próchnicy glebowej 
- Kolorymetria w analizie gleb 
- Fotometria płomieniowa w analizie gleb 
- Spektrometria absorpcji atomowej 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
- metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 wykład problemowy 

- metody poszukujące: 
 problemowe: giełda pomysłów w ocenie przyczyn i skutków zjawisk chemicznych, fizycznych i biologicznych 

zachodzących w glebach 
 sytuacyjna: analizowanie przez grupy studentów rzeczywistych sytuacji glebowych i terenowych 
 ćwiczeniowo-praktyczne: laboratoryjna, obserwacji i pomiaru w terenie, studium przykładowe 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- kolokwium 
- prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych 
- raport z zajęć terenowych 
- sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Oceną z przedmiotu jest ocena z kolokwium końcowego. Na ocenę końcową składają się: 
- zaliczenie 100% prac laboratoryjnych i zajęć terenowych – wymóg wstępny przystąpienia do kolokwium końcowego 
- kolokwium pisemne z treści wykładowych – obejmuje część testową (test wielokrotnego wyboru) oraz otwartą 

ukierunkowaną na opis zjawiska/procesu glebowego. Całość kolokwium jest punktowana w skali 50-punktowej, z czego 30 
pkt. można otrzymać za część testową i 20 pkt. za część otwartą. Ocena końcowa jest rezultatem porównania liczby 
uzyskanych przez studenta punktów z tabelą: 5,0 – 45-50 pkt. / 4,5 – 40-44 pkt. / 4,0 – 35-39 pkt. / 3,5 – 34-30 pkt. / 3,0 – 
25-29 pkt. 

 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 6 0,2 7 0,3 

Godziny kontaktowe 36 1,4 25 1,0 

Przygotowanie do zajęć 8 0,3 16 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 7 0,3 10 0,4 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 15 0,6 26 1,0 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 29,4 51,0 

 
Literatura: 
- Dobrzański B., Zawadzki S.: Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa 1996 
- Greinert A., Greinert H.: Ochrona i rekultywacja środowiska glebowego; Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej 1999 
- Greinert H.: Ochrona gleb. Zielona Góra 1997 
- Kollender-Szych A., Niedźwiecki E., Malinowski R.: Gleby miejskie. Wyd. Nauk. AR w Szczecinie, Szczecin 2008 
- Uggla H., Uggla Z.: Gleboznawstwo leśne. PWRiL, Warszawa 1979 
- Uggla H.: Gleboznawstwo rolnicze. PWN, Warszawa 1979 
- Greinert A.: Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i ochrony gleb. Skrypt. Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej 

1998. 
- Mocek A., Drzymała S., Maszner P.: Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. Wyd. AR w Poznaniu 1997 

Uwagi: 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Rekultywacja gleb 
Kod 

przedmiotu: PS.W-17b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Pacholak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Pacholak 

Skrócony opis przedmiotu: 
Student poznaje kierunki i cele rekultywacji terenów, a także wskazania merytoryczne i formalno-prawne podejmowania decyzji o 
kierunku rekultywacji. Wskazywane są różne metody i techniki rekultywacji gleb zdegradowanych. 
 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie z technologiami i technikami rekultywacyjnymi stosowanymi na terenach znajdujących się pod silną, 
wielokierunkową antropopresją. Opis dokumentacji formalno-prawnej i projektowej rekultywacji terenów zdegradowanych. 
 

Wymagania wstępne: 
Zaliczenie chemii, gleboznawstwa, planowania przestrzennego; znajomość zjawisk i procesów chemicznych, właściwości 
glebowych, presji człowieka wobec gleb, form gospodarowania przestrzenią 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W06 
definiuje pojęcia degradacji, dewastacji, rekultywacji i 
zagospodarowania terenów miejskich 

R1P_W03; R1P_W06 

K_W11 
definiuje właściwości gleb wskazujące na wystąpienie zjawisk 
degradacyjnych 

R1P_W04; InzP_W05 

K_W06 opisuje kierunki i cele rekultywacji R1P_W03 

K_W06 opisuje metody i techniki rekultywacyjne R1P_W03 

K_W06 
szacuje możliwości ekonomiczne, prawne i inżynieryjno-techniczne 
wdrożenia technik rekultywacyjnych 

InzP_W02, InzP_W04 

Umiejętności 

K_U10 
projektuje przebieg rekultywacji rolnej terenu zdegradowanego z 
przeznaczeniem pod założenie winnicy 

R1P_U04, InzP_U01, 
InzP_U08 

K_U12 
wybiera i proponuje techniki detoksykacji gruntów skażonych w 
rezultacie działań współczesnych i historycznych 

R1P_U01; R1P_U05; 
R1P_U06; InzP_U03 

K_U13 raportuje i prezentuje wyniki pracy R1P_U11; R1P_U12 

Kompetencje społeczne 

K_K02; 
K_K03 

organizuje zespoły eksperckie w zakresie rekultywacji terenów 
zdegradowanych 

R1P_K01; R1P_K03 

K_K09 
spełnia rolę doradcy w sferze rekultywacji terenów 
zdegradowanych 

R1P_K04, R1P_K05, 
InzP_K01 

 

Treści programowe: 
- Podstawy prawne rekultywacji gruntów 



- Wybór kierunku i celów rekultywacji 
- Rekultywacja techniczna i biologiczna terenów 
- Techniki detoksykacji in situ: przemywanie gleby i wypompowywanie wody poprzez przygotowane studnie; 

przepompowywanie wody z oczyszczaniem - (Pump-and-Treat), napowietrzanie wody, napowietrzanie gleb (SVE – 
SoilVaporExtraction), bioremediacja, fitoremediacja 

- Techniki detoksykacji ex situ: ekstrakcja i rozdział zanieczyszczeń przy pomocy roztworów wodnych, obróbka termiczna 
przez spalanie zanieczyszczeń lub ogrzewanie promieniami podczerwonymi, biodegradacja. Mechaniczna separacja 
zanieczyszczeń i ich składowanie 

- Szczegółowy opis rekultywacji terenów zdegradowanych przez różne formy działania człowieka 
 
- Procedura uznawania terenów za zdegradowane. Opis stanu terenu 
- Procedura wyboru kierunku rekultywacji terenu 
- Konstrukcja planu i projektu rekultywacji rolnej terenu zdegradowanego 
- Metodyka wyboru metody i techniki oczyszczania gleby skażonej 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
- metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 wykład problemowy 
 wykład konwersatoryjny 

- metody poszukujące: 
 problemowe: giełda pomysłów w ocenie przyczyn i skutków zjawisk degradacyjnych 
 sytuacyjna: analizowanie przez grupy studentów rzeczywistych sytuacji 
 ćwiczeniowo-praktyczne: ćwiczeniowa – studium przykładowe, metoda projektu; dyskusji – seminaryjna 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- prezentacja na zajęciach konwersatoryjnych 
- ocena planu i projektu rekultywacji rolnej terenu zdegradowanego 
- sprawdzanie obecności na zajęciach 
- kolokwium pisemne z treści wykładowych 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 
- zaliczenie projektu rekultywacji i zagospodarowania terenu – oceniana jest kompletność opracowania i merytoryczna 

poprawność proponowanych rozwiązań, a także poprawność strony graficznej projektu 
- zdanie kolokwium końcowego obejmującego treści wykładowe - obejmuje część testową (test wielokrotnego wyboru) oraz 2-

3 pytania otwarte. Całość kolokwium jest punktowana w skali 50-punktowej, z czego 20 pkt. można otrzymać za część 
testową i 30 pkt. za część otwartą. Student otrzymuje ocenę odpowiednio do uzyskanej sumy punktów: 5,0 – 45-50 pkt. / 4,5 
– 40-44 pkt. / 4,0 – 35-39 pkt. / 3,5 – 34-30 pkt. / 3,0 – 25-29 pkt. 

Oceną z przedmiotu jest średnia z ocen:pracy ćwiczeniowej (50%) i kolokwium końcowego (50%). 

 



 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 6 0,2 7 0,3 

Godziny kontaktowe 36 1,4 25 1,0 

Przygotowanie do zajęć 8 0,3 16 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 7 0,3 10 0,4 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 15 0,6 26 1,0 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 29,4 51,0 

 
 

Literatura: 
- Greinert A., Ochrona i rekultywacja terenów zurbanizowanych. Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra 2000 
- Greinert A., Greinert H., Ochrona i rekultywacja środowiska glebowego; Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, Zielona 

Góra 1999 
- Greinert H., Drab M., Greinert A., Studia nad efektywnością leśnej rekultywacji zwałowisk fitotoksycznie kwaśnych piasków 

mioceńskich po byłej kopalni węgla brunatnego w Łęknicy. Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 
2009 

- Drab M., Efekty biologicznej rekultywacji byłego złoża kruszywa budowlanego "Dobroszów Wielki" w województwie lubuskim. 
Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych, Zielona Góra 2002 

- Greinert A., Studia nad glebami obszaru zurbanizowanego Zielonej Góry. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, Zielona Góra 2003 

- Kabata-Pendias A. (red.), Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb. Metale ciężkie, siarka i WWA. Biblioteka 
Monitoringu Środowiska. PIOŚ, IUNG. Warszawa 1995 

- Baran St., Turski R., Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wyd. AR w Lublinie; 1996 
- Maciak F., Ochrona i rekultywacja środowiska. Wyd. SGGW; Warszawa 1996 
- Siuta J. (red.), Ochrona i rekultywacja gleb. PWRiL Warszawa 1978 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Technologia gastronomiczna 
Kod 

przedmiotu: PS.W-18a 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 30 - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - 18 - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Wiesław Kopeć 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: prof. dr hab. inż. Wiesław Kopeć 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy procesów operacji jednostkowych w trakcie przygotowania potraw w zakładach gastronomicznych o różnej 
wielkości, opisu przemian zachodzących w surowcach w trakcie przygotowania potraw, klasyfikacji ich rodzajów oraz wybranych 
zasad obsługi konsumentów. 
 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania zakładów gastronomicznych oraz procesów technologicznych w produkcji 
gastronomicznej, zasadami oceny sensorycznej produktów gastronomicznych i obsługi konsumentów. 
 

Wymagania wstępne: 
Zaliczenie chemii, znajomość podstawowych procesów biologicznych i chemicznych 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W06 zna i definiuje operacje technologiczne przygotowania wybranych 
dań 

R1P_W03 

K_W07 potrafi testować metody przygotowania potraw R1P_W04 

K_W08 zna technologie przygotowania dań dietetycznych R1P_W05 

K_W09 zna zasady tworzenia receptury typowych dań R1P_W05 

Umiejętności 

K_U03; 
K_U28 

umie obsługiwać podstawowe urządzenia wykorzystywane w 
technologii gastronomicznej 

R1P_U06; InzP_U12 

K_U04 potrafi przeprowadzić operacje technologiczne przygotowania 
wybranych dań 

R1P_U06 

 raportuje i prezentuje wyniki prostych doświadczeń 
technologicznych 

R1P_U04 

Kompetencje społeczne 

 potrafi samodzielnie konstruować oraz projektować zestawy potraw R1P_K04 

 inicjuje opracowanie nowych produktów gastronomicznych R1P_K08 

K_K10 odznacza się postawą dokładnej, precyzyjnej pracy R1P_K03 

 



 
Treści programowe: 
 Ogólne zasady organizacji gastronomii w zależności od specjalizacji i rodzaju usług. 

 Sprzęt i urządzenia stosowane w gastronomii.  

 Surowce stosowane w gastronomii i ich przygotowanie do obróbki.  

 Gastronomiczne produkty mięsne, łączone (w tym z udziałem warzyw). 

 Ciasta zarabiane i ziemniaczane. Desery, w tym ciasta o strukturze gąbczastej.  

 Wykorzystanie dodatków strukturotwórczych w technologii gastronomicznej. 

 Podstawy przygotowania produktów dietetycznych oraz analizy sensorycznej w ocenie jakości surowców i potraw.  

 Zmiana wartości odżywczej i sensorycznej produktów spożywczych podczas obróbki gastronomicznej.  
Zasady obsługi konsumentów  

 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 wykład problemowy 

 metody poszukujące: 
 sytuacyjna: analizowanie przez grupy studentów przyczyn odchyleń jakości potraw 
 ćwiczeniowo-praktyczne: przygotowywanie potraw w skali małego zakładu gastronomicznego 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 egzamin ustny 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych 

 kolokwium pisemne lub ustne z zajęć laboratoryjnych i wykładów 
 

Sposób zaliczenia: 
Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z 2 kolokwiów pisemnych lub ustnych. Ćwiczenia – warunkiem 
zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z cząstkowych kolokwiów z ćwiczeń laboratoryjnych 
Oceną z przedmiotu jest ocena z egzaminu końcowego (80%) i zaliczenia ćwiczeń (20%). 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 27 1,1 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 6 0,2 10 0,4 

Godziny kontaktowe 51 2,0 37 1,5 

Przygotowanie do zajęć 8 0,3 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 15 0,6 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 25 1,0 37 1,5 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 32,9 50,0 

 
 

Literatura podstawowa: 
 Podstawy technologii gastronomicznej Red. S. Zalewski. 2009.WNT,Warszawa. 

 Witkiewicz Z., Wilgocki S. Organizacja i technika pracy w zakładzie gastronomicznym. 2008.Wyd: WSTiH Gdańsk.  
 

Uwagi: 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: 
Przygotowanie potraw w żywieniu 

zbiorowym 
Kod 

przedmiotu: PS.W-18b 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 30 - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - 18 - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Wiesław Kopeć 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: prof. dr hab. inż. Wiesław Kopeć 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy procesów i operacji jednostkowych w trakcie przygotowywania potraw w zakładach gastronomicznych o 
różnej wielkości, opisu przemian zachodzących w surowcach w trakcie przygotowania potraw, klasyfikacji ich rodzajów oraz 
wybranych zasad obsługi konsumentów.   
 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania zakładów żywienia zbiorowego oraz procesów technologicznych w 
produkcji gastronomicznej, zasadami oceny sensorycznej produktów gastronomicznych i obsługi konsumentów. 
 

Wymagania wstępne: 
Znajomość  chemii, biochemii oraz  podstawowych procesów biologicznych surowców rolniczych. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W06 zna i definiuje operacje technologiczne w przygotowaniu potraw w 
żywieniu zbiorowym 

R1P_W03 

K_W07 potrafi testować metody przygotowania potraw R1P_W04 

K_W08 zna technologie przygotowania dań dietetycznych R1P_W05 

K_W09 zna zasady tworzenia receptury typowych dań R1P_W05 

Umiejętności 

K_U03; 
K_U28 

umie obsługiwać podstawowe urządzenia do przygotowania potraw 
w żywieniu zbiorowym 

R1P_U06; InzP_U12 

K_U04 potrafi przeprowadzić operacje technologiczne przygotowania 
wybranych dań 

R1P_U06 

 raportuje i prezentuje wyniki prostych doświadczeń 
technologicznych 

R1P_U04 

Kompetencje społeczne 

 potrafi samodzielnie konstruować oraz projektować zestawy potraw R1P_K04 

 inicjuje opracowanie nowych dań w żywieniu zbiorowym R1P_K08 

K_K10 odznacza się postawą dokładnej, precyzyjnej pracy R1P_K03 

 



Treści programowe: 
 Ogólne zasady organizacji gastronomii w zależności od specjalizacji i rodzaju usług. 

 System żywienia zbiorowego – rodzaje zakładów. 

 Charakterystyka surowców roślinnych i zwierzęcych  stosowanych w gastronomii i ich wstępna obróbka. 

 Gastronomiczne produkty mięsne, łączone (w tym z udziałem warzyw). 

 Ciasta zarabiane i ziemniaczane. Desery, w tym ciasta o strukturze gąbczastej.  

 Wykorzystanie dodatków strukturotwórczych w żywieniu zbiorowym. 

 Podstawy opracowania diety ( w tym wartości energetycznej) oraz analizy sensorycznej w ocenie jakości surowców i 
potraw. 

  Zasady obsługi konsumentów  w zakładach żywienia zbiorowego o różnym profilu. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 wykład problemowy 

 metody poszukujące: 
 sytuacyjna: analizowanie przez grupy studentów przyczyn odchyleń jakości potraw 
 ćwiczeniowo-praktyczne: opracowanie receptur oraz  przygotowywanie potraw  typowych dla zakładów żywienia 

zbiorowego. 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 egzamin ustny 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych 

 kolokwium pisemne lub ustne z zajęć laboratoryjnych i wykładów 
 

Sposób zaliczenia: 
Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z 2 kolokwiów pisemnych lub ustnych. Ćwiczenia – warunkiem 
zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z cząstkowych kolokwiów z ćwiczeń laboratoryjnych 
Oceną z przedmiotu jest ocena z egzaminu końcowego (80%) i zaliczenia ćwiczeń (20%). 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 27 1,1 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 6 0,2 10 0,4 

Godziny kontaktowe 51 2,0 37 1,5 

Przygotowanie do zajęć 8 0,3 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 15 0,6 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 25 1,0 37 1,5 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 32,9 50,0 

 
 

Literatura: 
 Podstawy technologii gastronomicznej Red. S. Zalewski. 2009.WNT,Warszawa. 

 Witkiewicz Z., Wilgocki S. Organizacja i technika pracy w zakładzie gastronomicznym. 2008.Wyd: WSTiH Gdańsk.  
 
 
 
Podpis pracownika                                                                                                                              Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Analiza instrumentalna 

i sensoryczna 
Kod 

 przedmiotu: PS.W-19a 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 30 - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - 18 - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Bogna Latacz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Bogna Latacz ,dr inż. Agnieszka Maj 

Skrócony opis przedmiotu: 
Metody pobierania prób do analizy, izolacja badanych składników, metody i zasady pomiarów fizykochemicznych, rodzaje metod 
analizy instrumentalnej – zasady, pojęcia, rodzaj badanych substancji, interpretacja uzyskanych wyników, analiza sensoryczna – 
zastosowanie, metody, interpretacja wyników. 
 

Cel przedmiotu: 
Nabycie podstawowej wiedzy o rodzajach metod instrumentalnych i sensorycznych stosowanych w analizie żywności. Nabycie 
umiejętności praktycznego posługiwania się technikami laboratoryjnymi i aparaturą niezbędną do oznaczania jakościowego 
i ilościowego składników wina oraz jakości wina.  
 

Wymagania wstępne: 
Znajomość podstaw chemii i biochemii 
 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W04 wymienia i charakteryzuje metody analizy instrumentalnej R1P_W05 

K_W04 wyjaśnia zasady pomiarów instrumentalnych R1P_W05 

K_W04 przyporządkowuje metodę analityczną do rodzaju substancji 
chemicznej, która ma być analizowana 

R1P_W05 

K_W04 opisuje sposób przygotowania prób do analizy instrumentalnej R1P_W05 

K_W04 prawidłowo analizuje i interpretuje uzyskane wyniki pomiarów R1P_W05 

K_W04 przedstawia zasady i metody analizy sensorycznej wina R1P_W05 

K_W04 prawidłowo interpretuje i analizuje uzyskane wyniki oceny 
sensorycznej 

R1P_W05 

Umiejętności 

K_U01 stosuje w praktyce techniki analizy instrumentalnej R1P_U04; R1P_U06; 
InzP_U01 

K_U01 dobiera metody analityczne do rodzaju i charakteru badanych 
substancji 

R1P_U06; InzP_U02 

K_U01 pobiera i przygotowuje próby do analizy zgodnie z obowiązującymi 
procedurami 

R1P_U04; R1P_U06; 
InzP_U01 

K_U01 analizuje i interpretuje wyniki przeprowadzonych przez siebie 
pomiarów 

R1P_U01 

Kompetencje społeczne 

K_K03 organizuje pracę laboratoryjną oraz terenową R1P_K02; R1P_K03 



Treści programowe: 
 Ogólne zasady pomiarów fizykochemicznych. 

  Zasady i metody pobierania prób do analizy laboratoryjnej 

  Przygotowanie prób do analizy instrumentalnej – metody izolacji badanych składników lub frakcji (ekstrakcja, 
chromatografia, krystalizacja itd). 

  Rodzaje metod analizy instrumentalnej (refraktometria, kolorymetria, polarymetria, chromatografia, spektroskopia, metody 
potencjometryczne) – zasady pomiarów, urządzenia, rodzaj analizowanych substancji, analiza uzyskanych wyników, 
interpretacja wyników. 

  Praktyczne zastosowanie metod analizy instrumentalnej do badania składu ilościowego i jakościowego wina. 

  Zasady przeprowadzania analizy sensorycznej żywności – teoria i praktyka. 

  Elementy statystyki w analizie wyników laboratoryjnych. 

 Sposoby prezentacji wyników badań.  
 
Metody / techniki dydaktyczne: 

 wykład konwersatoryjny 

 metoda laboratoryjna 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

 zaliczenie pisemne w formie testu. Test zawiera pytania zamknięte i krótkie pytania otwarte. W puli pytań są pytania 
podstawowe, na które student musi udzielić prawidłowych odpowiedzi, aby zaliczyć przedmiot. Na ocenę dostateczną 
student odpowiada na pytania podstawowe i uzyskuje min. 50% z całej puli punktów.  

 kolokwia w trakcie semestru 

 raporty na zajęciach laboratoryjnych 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 
 
Sposób zaliczenia: 

 Wykłady: zaliczenie z oceną na podstawie wyników z testu. 

 Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie obecności, wykonania zadań praktycznych potwierdzonego raportami oraz 
zaliczenia prac kontrolnych.  

 Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładów i ćwiczeń 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 27 1,1 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 2 0,1 5 0,2 

Godziny kontaktowe 47 1,9 32 1,3 

Przygotowanie do zajęć 2 0,1 10 0,4 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 4 0,2 8 0,3 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 6 0,3 18 0,7 

ECTS łącznie - 2,2 - 2,0 

Procent pracy własnej 11,3 36,0 

 
 



Literatura: 

 Wzorek W., Pogorzelski E.: Technologia winiarstwa owocowego i gronowego. PFiOW, Wyd. Sigma-NOT Sp. z o.o. 
Warszawa 1998 

 Przewodnik do ćwiczeń z technologii fermentacji. Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej AR, Kraków 
2000 

 Sikorski Z., Chemia żywności – składniki żywności. WNT, Warszawa 2009 

 Klepacka M.(red.), Analiza żywności. Fundacja -Rozwój SGGW, Warszawa 2002 

 Wierciński J., Przewodnik do ćwiczeń z instrumentalnej analizy chemicznych składników żywności. WAR, Lublin 1999 

 Małecka M. (red.), Wybrane metody analizy żywności. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003 

 Kitowski R., Klemn J., Wino. Jak zostać znawcą. Wydawnictwo RM, Warszawa 2011 

 Arkell J., Wino. Chcesz wiedzieć więcej. Wydawnictwo Olesiejuk, Poznań 2009 

 Casamayor P., Wino. Degustacja. Hachette, Warszawa 2009 

 Ewing Mulligan M., McCarthy E., Style i smaki win. Amber, Warszawa 2007 

 Amerine M.A., Ought S.C., Wine must analysis. A Wiley Intersci. Publ. New York 1974 

 Aktualne normy i Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 

 Czasopismo: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Ogólnopolski miesięcznik naukowo-techniczny, Wyd. NOT-
Sigma, Warszawa.  

 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Biochemia wina 
Kod 

 przedmiotu: PS.W-19b 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 30 - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - 18 - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Bogna Latacz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Bogna Latacz ,dr inż. Agnieszka Maj 

Skrócony opis przedmiotu: 
Związki organiczne zawarte w winie, metabolizm węglowodanów w komórkach drożdży winiarskich, boczne ścieżki metabolizmu 
drożdży, biochemia procesów dojrzewania wina, biochemia wad i chorób wina. 
 

Cel przedmiotu: 
Nabycie podstawowej wiedzy o biochemicznym charakterze przemian zachodzących w czasie winifikacji i procesach 
dojrzewania wina. Poznanie biochemicznych przyczyn powstawania wad i chorób wina. Nabycie umiejętności praktycznego 
posługiwania się technikami laboratoryjnymi i aparaturą niezbędną do analizy wina. Nabycie umiejętności planowania i realizacji 
eksperymentów naukowych. 
 

Wymagania wstępne: 
Znajomość podstaw chemii i biochemii 
 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 wymienia i charakteryzuje związki organiczne obecne w winie, a 
decydujące o jego jakości i charakterze 

R1P_W01 

 przedstawia główne kierunki metabolizmu węglowodanów w 
komórkach drożdży winiarskich 

R1P_W01 

 wskazuje biochemiczne przyczyny powstawania wad i chorób wina R1P_W03;R1P_W04 

 opisuje biochemiczne podstawy procesów dojrzewania wina R1P_W03;R1P_W04; 
InzP_W02 

 uzasadnia dobór szczepu drożdży winiarskich, o określonym 
metabolizmie, do produkcji wina o zaplanowanych cechach 
sensorycznych 

R1P_W03;R1P_W04; 
InzP_W02 

Umiejętności 

K_U01 stosuje w praktyce techniki chemiczne i instrumentalne .do analizy 
fizykochemicznej wina 

R1P_U06 InzP_U01 

K_U01 wykazuje istotne właściwości wybranych związków chemicznych 
obecnych w winie 

InzP_U01 

K_U01 planuje i realizuje eksperyment naukowy, wykazując różnice w 
metabolizmie różnych ras drożdży winiarskich 

R1P_U04; InzP_U01; 
InzP_U11 

K_U01 analizuje i interpretuje uzyskane wyniki oraz wyciąga z nich 
praktyczne wnioski 

R1P_U04; InzP_U01 

 
Treści programowe: 



- Związki organiczne zawarte w winie (monosacharydy, kwasy organiczne, alkohole, aldehydy, estry, laktony, fenole itd.) - 
krótka charakterystyka, budowa, właściwości, metody oznaczania, rola w procesie winifikacji i wpływ na jakość i charakter 
wina 

- Metabolizm węglowodanów w komórkach drożdży winiarskich (glikoliza, szlak EMP, fermentacja octowa itd.) 
- Czynniki wpływające na kierunki metabolizmu węglowodanów 
- Boczne szlaki metabolizmu w komórkach drożdży 
- Różnice w metabolizmie różnych ras drożdży winiarskich i praktyczne wykorzystanie tych różnic 
- Enzymatyczne syntezy i modyfikacje związków wpływających na jakość i charakter wina (alkoholi, zw. fenolowych, kwasów 

organicznych itd.) 
- Fermentacja malolaktyczna – biochemia procesu, zastosowanie w procesie wiwifikacji 
- Biochemia procesów dojrzewania wina 
- Charakterystyka procesów oksydacyjnych w winie – rola tlenu w procesie wiwifikacji 
- Biochemiczne podstawy wad i chorób wina 
- Praktyczna analiza fizykochemiczna wybranych składników wina 
- Analiza oksydacyjnych właściwości zw. Fenolowych 
- Praktyczna analiza wpływu ścieżek metabolicznych różnych ras drożdży winiarskich na jakość i charakter wina 

(przygotowanie nastawów, przeprowadzenie procesu winifikacji, analiza chemiczna i instrumentalna uzyskanych win) 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- wykład konwersatoryjny 
- metoda laboratoryjna 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- kolokwium pisemne w formie testu wielokrotnego wyboru. Test zawiera pytania zamknięte i krótkie pytania otwarte. W puli 

pytań są pytania podstawowe, na które student musi udzielić prawidłowych odpowiedzi, aby zaliczyć przedmiot. Na ocenę 
dostateczną student odpowiada na pytania podstawowe i uzyskuje min. 50% z całej puli punktów.  

- kolokwia w trakcie semestru 
- raporty z zajęć laboratoryjnych 
- sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
- Wykłady: zaliczenie z oceną na podstawie wyników  z kolokwium. 
- Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie obecności, wykonania zadań praktycznych potwierdzonego raportami oraz 

zaliczenia prac kontrolnych.  
- Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładów i ćwiczeń 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 27 1,1 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 2 0,1 5 0,2 

Godziny kontaktowe 47 1,9 32 1,3 

Przygotowanie do zajęć 2 0,1 10 0,4 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 4 0,2 8 0,3 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 6 0,3 18 0,7 

ECTS łącznie - 2,2 - 2,0 

Procent pracy własnej 11,3 36,0 

 
 



Literatura: 
- Wzorek W., Pogorzelski E.: Technologia winiarstwa owocowego i gronowego. PFiOW, Wyd. Sigma-NOT Sp. z o.o. 

Warszawa 1998 
- Przewodnik do ćwiczeń z technologii fermentacji. Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej AR, Kraków 

2000 
- Sikorski Z., Chemia żywności – składniki żywności. WNT, Warszawa 2009 
- Klepacka M.(red.), Analiza żywności. Fundacja -Rozwój SGGW, Warszawa 2002 
- Wierciński J., Przewodnik do ćwiczeń z instrumentalnej analizy chemicznych składników żywności. WAR, Lublin 1999 
- Małecka M. (red.), Wybrane metody analizy żywności. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003 
- Berg J.M., Sryjer L., Tymoczko J. L., Biochemia. PWN, Warszawa 2009 
- Hames B.D., Hooper N.M.., Biochemia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa 2010 
- Amerine M.A., Ought S.C., Wine must analysis. A Wiley Intersci. Publ. New York 1974 
- Aktualne normy i Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 
- Czasopismo: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Ogólnopolski miesięcznik naukowo-techniczny, Wyd. NOT-

Sigma, Warszawa.  
- Aktualne artykuły z czasopism naukowych. 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Nowe kierunki enologii 
Kod 

 przedmiotu: PS.W-20a 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - 9 - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Bogna Latacz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Bogna Latacz 

Skrócony opis przedmiotu: 
Enologia. Zastosowanie inżynierii genetycznej w pozyskiwaniu nowych odmian winorośli oraz nowych szczepów 
mikroorganizmów fermentujących, stosowanych do winifikacji. Fermentujące organizmy immobilizowane. Nowoczesne techniki 
korekty składu moszczów winiarskich oraz składu win dojrzewających. Nowoczesne metody prowadzenia fermentacji. Aktualne 
mody i trendy w winach polskich i światowych. 
 

Cel przedmiotu: 
Poznanie nowoczesnych technik pozyskiwania winorośli, mikroorganizmów oraz prowadzenia procesów winifikacji. Poznanie 
nowych trendów w winach polskich i światowych. Nabycie umiejętności pozyskiwania najaktualniejszych informacji z dziedziny 
enologii. 
 

Wymagania wstępne: 
Znajomość ogólna technologii produkcji win gronowych i owocowych. Podstawy mikrobiologii, genetyki i chemii. 
 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 charakteryzuje nowoczesne techniki pozyskiwania winorośli i 
mikroorganizmów fermentujących. 

R1P_W04 

 charakteryzuje nowoczesne technologie pozwalające na korektę 
nastawów winiarskich, efektywne prowadzenie fermentacji oraz 
modyfikację składu wina dojrzewającego. 

R1P_W05; R1P_W04; 
InzP_W02; InzP_W05 

 wskazuje nowe trendy i mody w produkcji i konsumpcji win 
gronowych w Polsce i na świecie 

R1P_W05; R1P_W04; 
InzP_W02; InzP_W05 

Umiejętności 

 odnajduje najnowsze informacje z dziedziny enologii i przekazuje 
je innym w przejrzysty i logiczny sposób. 

R1P_U01;R1P_U08; 
R1P_U09  

Kompetencje społeczne 

 potrafi poszukiwać informacji z zakresu enologii R1P_K01; R1P_K07 

 jest świadomy potrzeby stałej aktualizacji swojej wiedzy w zakresie 
enologii 

R1P_K01; R1P_K07 

 
Treści programowe: 
- Enologia nauka interdyscyplinarna – definicje, charakterystyka dziedziny 
- Zastosowanie technik in vitro w efektywnym pozyskiwaniu sadzonek winorośli 
- Zastosowanie metod inżynierii genetycznej oraz screeningu w poszukiwaniu nowych odmian winorośli 
- Zastosowanie mikoryzy w uprawie winorośli 



- Charakterystyka mikroorganizmów wykorzystywanych w procesie wiwifikacji 
- Modyfikacje genetyczne jako źródło pozyskiwania nowych mikroorganizmów fermentujących 
- Nowe czyste kultury szlachetnych drożdży winiarskich – praktyczne zastosowanie 
- Zastosowanie organizmów immobilizowanych do produkcji wina 
- Fermentacja malolaktyczna zastosowana w produkcji win białych 
- Nowoczesne metody korekty składów moszczów winogronowych, przeznaczonych na nastawy winiarskie (liofilizacja, 

ultrafiltracja, odwrócona osmoza) 
- Technologia produkcji win lodowych 
- Fermentacje winiarskie w systemach ciągłych 
- Produkcja win na terenie Polski – historia i teraźniejszość 
- Wino jako polski produkt regionalny 
- Aktualne mody i tendencje na rynku wina 
- Praktyczne zastosowanie nowoczesnych urządzeń w przemyśle winiarskim 
- Wykorzystanie najnowszych metod analizy instrumentalnej do oceny jakości wina i opracowania optymalnych warunków 

jego produkcji 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- wykład konwersatoryjny 
- ćwiczenia z tekstami źródłowymi (najnowsza literatura) i referatami przygotowanymi przez studentów oraz ćwiczenie 

laboratoryjne. 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- Kolokwium pisemne w formie testu wielokrotnego wyboru. Test zawiera pytania zamknięte i krótkie pytania otwarte. W puli 

pytań są pytania podstawowe, na które student musi udzielić prawidłowych odpowiedzi, aby zaliczyć przedmiot. Na ocenę 
dostateczną student odpowiada na pytania podstawowe i uzyskuje min. 50% z całej puli punktów.  

- Ocena referatów wygłoszonych przez studentów oraz zaangażowania w dyskusję, realizacja ćwiczenia laboratoryjnego, 
zakończona raportem. 

- Sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Wykłady: zaliczenie z oceną na podstawie wyników z kolokwium. 
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie obecności, przygotowania referatów oraz aktywności w czasie pracy z materiałami 
źródłowymi i w czasie dyskusji.  
Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładów i ćwiczeń 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 4 0,2 9 0,4 

Godziny kontaktowe 34 1,4 27 1,1 

Przygotowanie do zajęć 8 0,3 12 0,5 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 8 0,3 10 0,4 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 16 0,6 22 0,9 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 32,0 44,9 

 



 
Literatura: 
- Vogel W.: Wino z winogron i innych owoców. Multico, Warszawa 2008 
- Bednarski W., Repsa A.:Biotechnologia żywności. WNT, Warszawa 2003 
- Bednarski W., Fiedurka J.: Podstawy biotechnologii przemysłowej. WNT, Warszawa 2007 
- Myśliwiec R.: Winorośl i wino. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne,2006 
- Leśniak W.:Biotechnologia żywności -procesy fermentacji i biosyntezy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 

2002 
- Domine A.: Wino. Wydawnictwo Olesiejuk, Warszawa 2009 
- Koelliker B, Kreis B.: Szkoła win. Delta W-Z, Warszawa 2010 
- Bosak W.: Produkcja win gronowych w małym gospodarstwie. Polski Instytut Winorośli i Wina, Kraków 2008 
- Czasopismo: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, ogólnopolski miesięcznik naukowo-techniczny, wyd. NOT-

Sigma, Warszawa.  
- Czasopismo: Magazyn Wino, ogólnopolski dwumiesięcznik popularno-naukowy, wyd. IW Media sp. z o.o., Warszawa 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: winiarstwo 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Somelierstwo 
Kod 

 przedmiotu: PS.W-20b 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - 9 - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Bogna Latacz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Bogna Latacz 

Skrócony opis przedmiotu: 
Charakterystyka, klasyfikacja i nomenklatura wyrobów winiarskich. Wina świata. Podstawy analizy sensorycznej. 
Sommelierstwo, enologia. 
 

Cel przedmiotu: 
Poznanie aktualnych tendencji w produkcji wina na terenie Polski. Ogólna znajomość światowych trendów w produkcji win 
gronowych. Znajomość asortymentu produktów winiarskich, ze szczególnym uwzględnienie walorów sensorycznych. Praktyczne 
przygotowanie do wykonywania zawodu sommeliera poprzez wszechstronną wiedzę o winie oraz znajomość technik jego 
podawania. 
 

Wymagania wstępne: 
Znajomość ogólna technologii produkcji win gronowych i owocowych, znajomość klasyfikacji i nomenklatury wyrobów 
winiarskich. 
 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 charakteryzuje aktualne tendencje w produkcji wina na terenie 
Polski 

 

 dysponuje ogólną wiedzą na temat aktualnych trendów w produkcji 
win na świecie oraz rozumie ideę systemu apelacyjnego 

R1P_W05; R1P_W04; 
InzP_W02; InzP_W05 

 zna nomenklaturę i klasyfikację wyrobów winiarskich obowiązującą 
w Polsce i w Europie 

R1P_W05; R1P_W04; 
InzP_W02; InzP_W05 

 definiuje pojęcia związane z produkcją i serwowaniem wina R1P_W05; R1P_W04; 
InzP_W02; InzP_W05 

 wie jakich obszarów wiedzy dotyczy enologia i sommelierstwo  

Umiejętności 

 klasyfikuje i prawidłowo nazywa wyroby winiarskie po 
uwzględnieniu ich składu i surowców z których zostały 
wyprodukowane 

R1P_U05; InzP_U12 

 dokonuje oceny sensorycznej wina i na tej podstawie werbalnie 
opisać jego rodzaj i charakter 

R1P_U06; InzP_U12 

 posługuje się technikami prawidłowego sposobu serwowania wina  

 potrafi polecić rodzaj i gatunek wina w zależności od okoliczności 
w jakich jest ono serwowane 

 

 znajduje informacje dotyczące winiarstwa R1P_U01 

 przygotowuje prezentacje multimedialne na zadany temat R1P_U08; R1P_U09 



Treści programowe: 
- Smak i zapach – fizjologia i biochemia procesów odczuwania 
- Smaki – ich podział i rozpoznawalność 
- Podstawy analizy sensorycznej w teorii i praktyce 
- Próg wyczuwalności i próg różnicy 
- Analiza sensoryczna win 
- Ogólne zasady przeprowadzania degustacji win 
- Przygotowanie pytań ankietowych do degustacji win 
- Praktyczne ćwiczenia w ocenie sensorycznej wybranych gatunków wina 
- Charakterystyka, klasyfikacja i nomenklatura wyrobów winiarskich 
- Wina świata – charakterystyka, nazewnictwo, aktualne tendencje 
- Definicje i charakterystyka sommelierstwa 
- Enologia jako interdyscyplinarna nauka o winie 
- Narzędzia pracy sommeliera 
- Zasady podawania poszczególnych gatunków win – procedury, estetyka, warunki (także ćwiczenia praktyczne) 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- wykład konwersatoryjny 
- ćwiczenia praktyczne z zakresu analizy sensorycznej oraz referaty przygotowane przez studentów 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- Kolokwium pisemne w formie testu. Test zawiera pytania zamknięte i krótkie pytania otwarte. W puli pytań są pytania 

podstawowe, na które student musi udzielić prawidłowych odpowiedzi, aby zaliczyć przedmiot. Na ocenę dostateczną 
student odpowiada na pytania podstawowe i uzyskuje min. 50% z całej puli punktów 

- Ocena referatów wygłoszonych przez studentów oraz sposobu zrealizowania przez nich zadań zleconych przez 
prowadzącego w czasie zajęć (przygotowanie ankiet oceny sensorycznej wina, plan degustacji, realizacja ćwiczeń 
związanych z oceną sensoryczną). 

- Sprawdzanie obecności na zajęciach. 
 

Sposób zaliczenia: 
Wykłady: zaliczenie z oceną na podstawie wyników z kolokwium. 
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie obecności, przygotowania referatów oraz aktywności w czasie pracy na zajęciach 
(oceny zrealizowanych zadań) 
Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładów i ćwiczeń 
 

 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 4 0,2 9 0,4 

Godziny kontaktowe 34 1,4 27 1,1 

Przygotowanie do zajęć 8 0,3 12 0,5 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 8 0,3 10 0,4 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 16 0,6 22 0,9 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 32,0 44,9 
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