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Załącznik nr 9d do Regulaminu rekrutacji oraz udziału w płatnych stażach zawodowych  

 

……………………………………………………… 
pieczęć Uczelni 

PROGRAM STAŻU 
A. wyciąg z efektów kształcenia dla kierunku – Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, 

II stopień (mgr) 
 

WIEDZA ZAWODOWA (WZ) 

ma zaawansowaną wiedzę o innowacyjnych procesach, trendach rozwojowych i kierunkach badań naukowych w dziedzinie przetwórstwa żywności i 
żywienia człowieka i na bieżąco śledzi ich zmiany 

ma szczegółową wiedzę na temat naukowych podstaw technologii żywności i żywienia człowieka, które kształtują dziedzinę przetwarzania żywności, 
w zakresie studiowanej specjalizacji 

ma pogłębioną wiedzę w zakresie ryzyka zdrowotnego związanego z chemicznym i mikrobiologicznym zanieczyszczeniem żywności i zna sposoby 
obniżenia tego ryzyka 

identyfikuje żywność jako materiały i systemy dostarczania składników odżywczych, które można modyfikować, co do składu, w celu otrzymania 
określonej charakterystyki i funkcjonalności 

wyjaśnia metody analizy dostępne w nauce o żywności i ich zasady w celu charakterystyki surowców i produktów w różnych skalach 

zna zasady i wykorzystanie zaawansowanych technik analitycznych stosowanych do badania żywności i badań żywieniowych, w zakresie studiowanej 
specjalizacji 

ma zaawansowaną wiedzę na temat systemów zarządzania jakością w całym łańcuchu żywnościowym w celu ciągłego ulepszania produkcji żywności 

rozumie znaczenie krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących produkcji i dystrybucji żywności 

zna zasady wytwarzania GMO i potrafi wyjaśnić przyczyny ich wprowadzania do produkcji żywności 

zna istotę nutrigenomiki we współczesnej nauce o żywieniu człowieka 

zna zaawansowane metody statystyczne w zakresie planowania i optymalizacji eksperymentów oraz opracowywania wyników badań 

rozumie politykę wyżywienia ludności w skali globalnej i lokalnej 

ma poszerzoną wiedzę na temat potrzeb żywieniowych różnych grup populacyjnych; fizjologicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań 
sposobu ich żywienia się oraz wpływu żywienia na zdrowie publiczne 

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE (UZ) 

pozyskuje potrzebne informacje naukowe z literatury, baz danych oraz innych źródeł, dokonuje ich interpretacji oraz opracowuje ich syntetyczną 
analizę z poprawną dokumentacją 

przygotowuje wystąpienia ustne i opracowuje typowe prace pisemne w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla kierunku 
studiów, dotyczące nauki o żywności i żywieniu 

ma umiejętności językowe w zakresie nauki o żywności i żywieniu, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ europejskiego systemu opisu 
kształcenia językowego 

analizuje zróżnicowane sytuacje związane z produkcją i dystrybucją żywności, planuje akcje i zarządza działaniami na rzecz poprawy jakości i 
wydajności produkcji, a także na rzecz środowiska przyrodniczego 

proponuje rozwiązanie praktycznego problemu związanego z produkcją żywności profesjonalistom 

samodzielnie wykonuje określone zadanie badawcze w zakresie nauki o żywności i żywieniu, przedstawia pisemną rozprawę na temat badanego 
problemu oraz prezentuje go w formie audiowizualnej 

analizuje i krytycznie ocenia różne rozwiązania techniczne i technologiczne w dziedzinie przetwórstwa żywności i żywienia człowieka, w zakresie 
wybranej specjalizacji 

ocenia i stosuje w praktyce główne normy sektora agrożywnościowego (np. EC, ISO, PN) i dotyczące wytwarzania i bezpieczeństwa żywności 

stosuje podstawowe i zaawansowane metody statystyczne w zakresie planowania i optymalizacji eksperymentów oraz opracowania wyników badań 
naukowych 

opracowuje i projektuje produkt żywnościowy, proces technologiczny i opakowanie, w zakresie studiowanej specjalizacji, z uwzględnieniem 
żywieniowych potrzeb człowieka 

wykorzystuje, analizuje i interpretuje wyniki zaawansowanych pomiarów zastosowanych do badania żywności w zakresie studiowanej specjalizacji 

ocenia zgodność produktu z przepisami prawnymi i specyfikacją 

umie dokonać identyfikacji i pogłębionej analizy sposobu żywienia i stanu odżywienia pojedynczych osób i grup ludności, wskazać kierunki 
racjonalizacji ich żywienia oraz prowadzić poradnictwo żywieniowe 

wykazuje pogłębioną zdolność zastosowania narzędzi, metod, technik i technologii w różnych systemach żywienia indywidualnego i zbiorowego 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (KS) 

śledzi i przyswaja nowości w nauce o żywności i żywieniu, które zapewniają ciągłą poprawę specjalistycznej wiedzy technologicznej i/lub w badaniach 
naukowych 

jest świadomy odpowiedzialności za poufność niektórych działań, szczególnie dotyczących ujawniania wyników badań naukowych i prac rozwojowych 

posiada kompetencje do uczestniczenia w projektach badawczych i rozwojowych dotyczących żywności i żywienia oraz samodzielnego kierowania 
zespołami ludzkimi, realizującymi te projekty 

jest świadomy znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, jej rzetelną promocję na rynku i żywieniowa 
promocję zdrowia oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego 

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podejmowania działań zwiększających 
aktywność zawodową i społeczną środowiska, w którym się żyje i pracuje 

przygotowuje i upowszechnia w społeczeństwie informacje o postępie naukowo-technicznym w produkcji żywności i żywieniu człowieka 
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B. dane Stażysty/ki, Pracodawcy, Opiekuna stażu 

IMIĘ I NAZWISKO 
STAŻYSTY/KI …………………………………………………………………………………………………. 

NAZWA PRACODAWCY 
…………………………………………………………………………………………………. 

MIEJSCE REALIZACJI 
STAŻU 

…………………………………………………………………………………………………. 
 (adres siedziby / oddziału instytucji lub przedsiębiorstwa) 

WYZNACZONY  
OPIEKUN STAŻU 

…………………………………………………………………………………………………. 
 (imię i nazwisko, stanowisko) 

DANE KONTAKTOWE 
OPIEKUNA STAŻU 

…………………………………………………………………………………………………. 
(telefon i adres e-mail) 

 

C. informacje o stażu 

TERMIN REALIZACJI 
STAŻU1 

od: 
 

dd-mm-rrrr 

do: 
dd-mm-rrrr 

ROZKŁAD CZASU PRACY 

Planowane godziny pracy:  

Przewidywana liczba godzin stażu dziennie2:  

Dni tygodnia, w których realizowany jest staż:  

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN 
NA WYKONANIE STAŻU 

 

NAZWA STANOWISKA  

ZAKRES CZYNNOŚCI 
WYKONYWANYCH NA 
STAŻU 

…………………………………………………………………………………………….....…… 

……………………………………………………………………………………………..…...… 

………………………………………………………………………………………….…....…… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

                                                 
1 realizacja stażu musi zawierać się w przedziale czasowym między 1 listopada 2018 r. a 31 października 2020 r. 
W każdym tygodniu trwania staży należy zrealizować minimum 20 godzin zadań stażowych. 
2 maksymalnie 8 godz./dziennie; jeżeli specyfika stanowiska pracy wymaga, by stażysta/ka pracował/a więcej 
niż 8 godz. dziennie, bądź w weekendy, bądź w godzinach nocnych, należy uzasadnić taką potrzebę w Uwagach 
(pod podpisami).  
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WIEDZA ZAWODOWA 
WYMAGANA PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. WZ) 

…………………………………………………………………………………………….....…… 

……………………………………………………………………………………………..…...… 

………………………………………………………………………………………….…....…… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

UMIEJĘTNOŚCI 
ZAWODOWE 
WYMAGANE PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. UZ) 

…………………………………………………………………………………………….....…… 

……………………………………………………………………………………………..…...… 

………………………………………………………………………………………….…....…… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE 
WYMAGANE PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. KS) 

…………………………………………………………………………………………….....…… 

……………………………………………………………………………………………..…...… 

………………………………………………………………………………………….…....…… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………… 

PODPIS ORGANIZATORA STAŻU 

(UCZELNIA) 

…………………………………………………… 

PODPIS i PIECZĘĆ REALIZATORA 

STAŻU (PRACODAWCA) 

…………………………………………………… 

PODPIS  STAŻYSTY/KI 

 

 

 

 

Miejsce na uwagi:  
należy wypełnić jeśli: 
-pracodawca przewiduje nietypowy rozkład czasu pracy na stażu bądź ilość przepracowanych godzin dziennie większą niż 8; 
-wymagane jest przeprowadzenie badań lekarskich (informacja o zakresie badań na minimum 7 dni  przed stażem). 
-pracodawca przewiduje wniesienie wkładu własnego rzeczowego do Projektu w formie materiałów zużywalnych, 
niezbędnych do realizacji zadań stażowych. 

 

 


