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PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci są przygotowani do pracy w:
• zakładach przemysłu spożywczego, w działach produkcji    
  oraz zapewniania jakości żywności, 
• laboratoriach oceniających jakość i bezpieczeństwo  
  żywności
• centrach zarządzania kryzysowego,
• jednostkach certyfikujących bezpieczeństwo i jakość    
  żywności,
• jednostkach urzędowej kontroli żywności,

CHARAKTERYSTYKA 

Bezpieczeństwo żywności to kierunek łączący nauki 
biologiczne, biotechnologiczne, chemiczne i tech
niczne. Studenci kształcą się w obszarze zapewnia
nia oraz oceny bezpieczeństwa i jakości żywności 
w łańcuchu żywnościowym, co ma priorytetowe 
znaczenie dla ochrony zdrowia publi cznego 
i gospo darki. 

Absolwenci kierunku są przygotowani do identy
fikacji, analizy i  zarządzania ryzykiem związanym 
z zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi i fizy
cznymi występującymi na wszystkich etapach 
produkcji żywności, aż po konsumpcję.  Posiadają 
wiedzę dotyczącą zasad i zadań nadzoru weteryna
ryjnego i sanitarnego w gospodarce żywnościowej, 
podstaw prawa żywnościowego UE i RP oraz sys
temów zarządzania jakością i bezpieczeństwem 
żywności. Znają zasady logistyki i jej rolę 
w zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości żywności.

W programie studiów m.in:
• technologia i higiena produkcji żywności 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
• produkcja i monitorowanie żywności, w tym 

zmodyfikowanej genetycznie,
• identyfikację i monitorowanie zagrożeń  

biologicznych, chemicznych i fizycznych  
w żywności 

• systemy zarządzania bezpieczeństwem w 
łańcuchu żywnościowym,

• zasady nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego,
• ocena ryzyka występowania substancji  

niebezpiecznych w żywności
• zintegrowane zarządzanie środowiskiem  

w łańcuchu żywnościowym
• podstawy biologii molekularnej i inżynierii 

genetycznej.
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STUDIA I STOPNIA

przedmioty rekrutacyjne: biologia albo 
chemia, albo matematyka
uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE 
przewidywany limit przyjęć: 64
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

STUDIA II STOPNIA 

Absolwentów kierunku bezpieczeństwo 
żywności zapraszamy na studia II stopnia 
z zakresu technologia żywności i żywienie 
człowieka bez konieczności uzupełniania różnic 
programowych.

• firmach doradczych i audytujących
• instytucjach badawczych i ośrodkach 
   badawczorozwojowych,
• biurach projektowych i szkolnictwie  
   zawodowym, 
• firmach zajmujących się obrotem żywnością  
   w całym łańcuchu żywnościowym od pola  
   do stołu. 


