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Opis efektów uczenia się dla kierunku studiów  

 

Nazwa kierunku studiów: mleczarstwo 

Poziom: studia pierwszego stopnia 

Profil: praktyczny 

Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się: 

Dyscyplina wiodąca - technologia żywności i żywienia (58,3 %) 

Dyscyplina zootechnika i rybactwo (41,7 %) 

 

Opis efektów uczenia się uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomu 6 
określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 

r. poz. 64 i 1010 z późn. zm. ) oraz charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomie 6 określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy.  

 

Opis efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Symbole 

efektów 
uczenia się dla 

kierunku 

studiów 

 

 
Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyki drugiego 

stopnia efektów uczenia się PRK 

O T Z 

WIEDZA 
absolwent zna i rozumie: 

 

ML_W01 Podstawowe zagadnienia z zakresu 

chemii, biochemii, fizyki i 
mikrobiologii odnoszące się do 

procesów produkcji i przetwarzania 

mleka. 

P6S_WG P6S_WG P6S_WG 

ML_W02 Podstawowe zagadnienia dotyczące 

anatomii, fizjologii, rozrodu, 

genetyki i żywienia zwierząt 

przeżuwających istotne w produkcji 
mleka. 

P6S_WG 

 

- P6S_WG 

ML_W03 Podstawy chowu i hodowli zwierząt 

przeżuwających z uwzględnieniem 
różnych technologii produkcji mleka 

z zachowaniem standardów higieny. 

P6S_WG - P6S_WG 

ML_W04 Podstawowe zagadnienia z 

mechaniki, chłodnictwa i gospodarki 
cieplnej 

P6S_WG P6S_WG - 

ML_W05 Podstawowe technologie 

informacyjne stosowane w produkcji 

i przetwórstwie mleka oraz metody 
matematyczne i statystyczne istotne 

dla oceny efektywności realizacji 

procesu produkcyjnego i 
statystycznego sterowania procesami. 

P6S_WG 

 

P6S_WG 

 

P6S_WG 

ML_W06 Prawne i organizacyjne 

uwarunkowania produkcji i 

przetwórstwa mleka. 

P6S_WG 

P6S_WK 

P6S_WG P6S_WG 

ML_W07 Podstawowe pojęcia i wymagania 

związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa i jakości oraz 

P6S_WG P6S_WG P6S_WG 
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warunków BHP przy produkcji 

mleczarskiej. 

ML_W08 Właściwości fizyczne, chemiczne, 
organoleptyczne i mikrobiologiczne 

mleka i produktów mlecznych, 

metody ich oceny oraz wpływ 

składników mleka na zdrowie 
człowieka. 

P6S_WG P6S_WG P6S_WG 

ML_W09 Podstawowe metody, techniki i 

aparaturę stosowane w przetwórstwie 
mleka z uwzględnieniem 

nowoczesnych trendów i technologii.  

P6S_WG P6S_WG - 

ML_W10 Podstawowe pojęcia z zakresu praw 

autorskich, własności przemysłowej 
oraz zna zasady korzystania z 

zasobów informacji patentowej. 

P6S_WK P6S_WK P6S_WK 

ML_W11 Zagrożenia dla środowiska 

wynikające ze stosowanych 
technologii produkcji oraz metody 

niwelowania i zagospodarowania 

produktów ubocznych. 

P6S_WG 

 

P6S_WG P6S_WG 

ML_W12 Materiały opakowalnicze, ogólne 

zasady pakowania i znakowania 

produktów mlecznych oraz zasady 

ich przechowywania i dystrybucji. 

P6S_WG 

 

P6S_WG - 

ML_W13 Podstawowe procesy 

biotechnologiczne i fermentacyjne 

stosowane w przemyśle mleczarskim 

oraz technologie wytwarzania 
poszczególnych produktów 

mlecznych. 

P6S_WG 

 

P6S_WG - 

UMIEJĘTNOŚCI 

Absolwent potrafi: 

ML_U01 Wyszukiwać, analizować i 

wykorzystywać informacje 

pochodzące z różnych źródeł, 
dotyczące przepisów prawa, praw 

autorskich i własności przemysłowej, 

norm technicznych i systemowych 
oraz danych statystycznych. 

P6S_UW P6S_UW P6S_UW 

ML_U02 Wskazać prawidłowe warunki 

produkcji i pozyskiwania mleka 

wysokiej jakości.  

P6S_UW - P6S_UW 

ML_U03 Wskazać odpowiednie metody, 

aparaturę oraz wyposażenie 

techniczne instalacji i elementy linii 

procesowych w celu prawidłowego 
przeprowadzenia procesów 

technologicznych stosowanych w 

przetwórstwie mleka z zachowaniem 
zasad dobrej praktyki produkcyjnej  

P6S_UW P6S_UW - 

ML_U04 Dokonać oceny sposobu 

funkcjonowania istniejących 

P6S_UW P6S_UW - 
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rozwiązań technologicznych i 

systemowych w aspekcie 

zapewnienia bezpieczeństwa i 
jakości wytwarzanego asortymentu.  

ML_U05 Zastosować podstawowe technologie 

informatyczne w zakresie 

pozyskiwania i przetwarzania danych 
dotyczących produkcji i 

przetwórstwa mleka.  

P6S_UW P6S_ UW P6S_UW 

ML_U06 Odpowiednio dobrać i zastosować 
metody oceny surowca i produktów 

mlecznych zgodne z trendami i 

innowacjami oraz ocenić wpływ 

składników mleka i produktów na 
zdrowie człowieka 

P6S_ UW 
P6S_UK 

P6S_UW P6S_UW 

ML_U07 Prawidłowo posługiwać się sprzętem 

i aparaturą stosowaną w zakładzie 

mleczarskim. 

P6S_UW P6S_UW - 

ML_U08 Zaprojektować wyroby mleczne z 

zastosowaniem odpowiednich 

składników, doborem materiału 
opakowaniowego i metod pakowania 

z zachowaniem właściwego 

znakowania oraz  optymalnych 

warunków przechowywania i 
dystrybucji produktów mlecznych. 

P6S_UW P6S_UW - 

ML_U09 Wykonać pod kierunkiem opiekuna 

naukowego zadania badawcze, 
praktyczne lub projektowe w 

zakresie  produkcji i przetwórstwa 

mleka oraz przedstawić wyniki przy 

użyciu różnych technik prezentacji, 
w tym audiowizualnych. Potrafi 

redagować teksty i przygotowywać 

wystąpienia oraz prezentacje 
multimedialne. 

P6S_UW 

P6S_UK 

P6S_UW P6S_UW 

ML_U10 Posługiwać się poprawną 

terminologią stosowaną w 

środowisku zawodowym i sytuacjach 
życia codziennego, oraz umiejętność 

selektywnego czytania literatury 

fachowej w zakresie reprezentowanej 
dyscypliny naukowej zgodne z 

wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego.  

P6S_UK 

 

P6S_UK P6S_UK 

ML_U11 Pracować i współpracować w grupie 

przyjmując różne role podczas 

wykonywania pracy, zmierzającej do 
uzyskania bezpiecznego produktu 

mlecznego. 

P6S_UW 

P6S_UK 

P6S_UW 

P6S_UK 

P6S_UW 

P6S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

absolwent jest gotów do: 
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ML_K01 Stałego uzupełniania wiedzy i 

doskonalenia w zakresie ustalonych 

standardów jakościowych w 
produkcji i przetwórstwie mleka z 

uwzględnieniem przepisów prawa. 

P6S_KK P6S_KK P6S_KK 

ML_K02 Ponoszenia odpowiedzialności za 

skutki swojej działalności, w tym jej 
oddziaływania na środowisko i 

zdrowie człowieka. 

P6S_KK 

 

P6S_KK P6S_KK 

ML_K03 Podejmowania działań w sposób 
przedsiębiorczy. 

P6S_ KO P6S_ KO P6S_ KO 

ML_K04 Prawidłowej identyfikacji i 

rozstrzygania dylematów związanych 

z wykonywanym zawodem. 

P6S_ KK 

 

P6S_KK P6S_KK 

ML_K05 Przestrzegania zasad etycznych i 

uregulowań prawnych swojego 

zawodu. 

P6S_ KK 

 

P6S_KK P6S_KK 

ML_K06 Dbania o poziom własnej sprawności 
fizycznej niezbędnej dla 

wykonywania zadań zawodowych. 

P6S_ KK 
 

P6S_KK P6S_KK 

 

Objaśnienie oznaczeń: 
O – odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6. 

T –  odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 w 

dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina: technologia  żywności i żywienia 
Z – odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 w 

dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina: zootechnika i rybactwo 

ML – kod efektów dla kierunku studiów mleczarstwo 

01, 02, 03 i kolejne — numer efektu kształcenia 

 


