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STUDIA I STOPNIA

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

STACJONARNE 
przewidywany limit przyjęć: 180
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

STUDIA II STOPNIA

rekrutacja:
–  dyplom inżyniera studiów I stopnia 

kierunku: technologia żywności i żywienie 
człowieka; 

– dyplom SGGW inżyniera studiów I stopnia 
kierunku towaroznawstwo, towaroznawstwo 
w biogospodarce, bezpieczenstwo żywności, 
żywienie człowieka i ocena żywności;

– dyplom inżyniera innego kierunku studiów 
I stopnia, dla którego efekty uczenia się 
są zbieżne z efektami oczekiwanymi 
od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest 
niepełna, student zobowiązany będzie do 
uzupełnienia braków kompetencyjnych 
poprzez zaliczenie wskazanych podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów w wy
miarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica 
dopuszczalnej rozbieżności); 

– średnia ocen ze studiów I stopnia.
uzyskany tytuł: magister inżynier

STACJONARNE 
przewidywany limit przyjęć: 165
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestrów)

CHARAKTERYSTYKA 

Studia mają charakter technicznoprzyrodniczy.  
Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzą 
oraz umiejętności praktyczne z zakresu produkcji, 
magazynowania oraz dystrybucji żywności.  
Są przygotowani do pracy na różnych stanowi
skach w przemyśle rolnospożywczym, który jest 
drugim  co do wielkości sektorem gospodarczym 
w UE.

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia:
• projektowanie produktu, procesu technologicz

nego i produkcyjnego,
• kompleksową ocenę przydatności technologi

cznej surowców, 
• przetwarzanie, utrwalanie i przechowywanie 

żywności,
• kształtowanie i ocenę jakości produktów 

spożywczych,
• analizę i eliminację zagrożeń bezpieczeństwa 

żywności,
• maszynoznawstwo, inżynierię procesową 

i organizację produkcji,
• poznanie i interpretację procesów chemicznych, 

biochemicznych i fizycznych towarzyszących 
przetwarzaniu i przechowywaniu żywności,

• zasady prawidłowego żywienia,
• marketing żywności i zarządzanie zasobami 

ludzkimi.

Zróżnicowana i szeroka oferta przedmiotów fakul
tatywnych umożliwia studentom rozwijanie indy
widualnych zainteresowań.

Studenci odbywają praktyki zawodowe w kra
ju i za granicą, mają też możliwość realizacji 
interesujących prac dyplomowych we współpracy 
z przemysłem oraz według własnego pomysłu 
– m.in. z zakresu biotechnologii i mikrobiologii 
żywności, oceny jakości żywności, inżynierii 
żywności i organizacji produkcji, technologii i oce
ny różnych produktów spożywczych.

Studenci zdobywają i poszerzają wiedzę z 
zakresu m.in.: 
• biotechnologii i mikrobiologii żywności,
• inżynierii żywności i organizacji produkcji,
• oceny jakości żywności,
• technologii i oceny mięsa,
• technologii i oceny mleka,
• technologii i oceny owoców, warzyw i zbóż,
• technologii i oceny tłuszczów i koncentratów 

spożywczych.

Wydział Technologii Żywności
technologia żywności i żywienie człowieka

Strona wydziału: www.wtz.sggw.pl
e-mail: dwtz@sggw.pl 
tel.: (22) 593 75 09

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci są przygotowani do pracy w:
• przedsiębiorstwach różnych branż przemysłu 

spożywczego
• firmach zajmujących się doradztwem z zakresu 

produkcji żywności i dodatków do żywności,
• firmach zajmujących się projektowaniem nowych 

produktów,
• instytutach i laboratoriach związanych z badaniem 

żywności oraz placówkach naukowobadawczych,
• przedsiębiorstwach zajmujących się wewnętrznym 

i zagranicznym obrotem żywnością,
• biurach projektowych i szkolnictwie zawodowym,
Mogą też prowadzić własną działalność gospodarczą.


