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Towaroznawstwo
Opis kierunku
Absolwent posiada wiedzĊ z zakresu towaroznawstwa, opakowalnictwa
i przechowalnictwa, a takĪe fizyki, chemii, mikrobiologii, biochemii, makroi mikroekonomii, zarządzania, zarządzania jakoĞcią oraz oceny jakoĞci produktów.
Absolwent posiada umiejĊtnoĞci: aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej;
kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone; zakładania małych
firm i zarządzania nimi oraz radzenia sobie z zagadnieniami prawnymi w zakresie
działalnoĞci gospodarczej. Student koĔcząc ten kierunek posiada wiedzĊ z zakresu:
towaroznawstwa i zarządzania jakoĞcią, aparatury i inĪynierii procesów
produkcyjnych, a takĪe zarządzania zasobami ludzkimi w przemyĞle oraz małych
i Ğrednich przedsiĊbiorstwach. Posiada umiejĊtnoĞci oceny doboru materiałów
inĪynierskich i technologii do róĪnych zastosowaĔ oraz oceny własnoĞci produktów.
Jest przygotowany do: udziału w projektowaniu, budowie, integracji i rozwoju
systemów zarządzania jakoĞcią oraz bezpieczeĔstwem i higieną pracy;
opracowywania i wdraĪania załoĪeĔ zintegrowanej polityki produktowej; oceny
jakoĞci produktów spoĪywczych i przemysłowych z wykorzystaniem metod
laboratoryjnych; przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu oraz oceny
oddziaływania produktu i procesu technologicznego na Ğrodowisko.
Profil studenta

PomyĞl o tym kierunku studiów, jeĞli:
¾
¾
¾
¾

jesteĞ ambitny,
przejawiasz zainteresowanie naukami ekonomicznymi,
lubisz biologiĊ, chemiĊ i fizykĊ,
jesteĞ dokładny i sumienny.

PomyĞl o czymĞ innym, jeĞli:
¾
¾

sprawy organizacyjne są dla Ciebie dodatkową trudnoĞcią,
Ĩle siĊ czujesz pracując w zespole.

Program studiów
Studia obejmują takie przedmioty jak:
¾

mikroekonomia,

¾

makroekonomia,

¾

wprowadzenie do zastosowania matematyki,

¾

metody analizy statystycznej,

¾

wprowadzenie do informatyki,

¾

chemia nieorganiczna,

¾

chemia analityczna,
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¾

chemia organiczna,

¾

elementy fizyki i chemia fizyczna,

¾

analiza instrumentalna,

¾

biochemia,

¾

mikrobiologia,

¾

wstĊp do towaroznawstwa,

¾

analiza sensoryczna,

¾

systemy komputerowe,

¾

podstawy organizacji i zarządzania,

¾

finanse przedsiĊbiorstw.

MoĪliwoĞci zatrudnienia
Absolwenci towaroznawstwa mogą znaleĨü zatrudnienie w:
¾ jednostkach certyfikacyjnych oraz inspekcji jakoĞci handlowej i sanitarnej,
¾ urzĊdach celnych,
¾ firmach produkcyjnych i przedsiĊbiorstwach jako specjaliĞci do spraw
zarządzania przez jakoĞü oraz zarządzania produktem i marką,
¾ jednostkach doradczych i komórkach organizacyjnych związanych z nadzorem
operacyjnym w zakresie zapewnienia jakoĞci i zarządzania jakoĞcią oraz
ochroną Ğrodowiska,
¾ laboratoriach analitycznych i jednostkach kontrolno-pomiarowych,
¾ instytucjach badawczych i oĞrodkach badawczo-rozwojowych,
¾ instytucjach zajmujących siĊ poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy
z zakresu jakoĞci produktów i usług.
MoĪliwoĞci kształcenia
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Typ studiów:
Wydział:
Kierunek:
Adres:
Telefon, fax:
Adres www:

Stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) I i II stopnia
MiĊdzywydziałowe Studium Towaroznawstwa
Towaroznawstwo
02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
(0-22) 593-55-90
http://www.sggw.pl/
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Politechnika Rzeszowska
Typ studiów:

Stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) I stopnia

Wydział:

Zarządzania i Marketingu

Kierunek:

Towaroznawstwo

Adres:

35-959 Rzeszów, Wincentego Pola 2

Telefon, fax:

(0-17) 865-16-55

Adres www:

http://wzim.portal.prz.edu.pl/

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Typ studiów:

Stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) I i II stopnia

Wydział:

Nauk o ĩywnoĞci i Rybactwa

Kierunek:

Towaroznawstwo

Adres:

71-459 Szczecin, PapieĪa Pawła VI 3,

Telefon, fax:

(0-91) 449-65-64, (0-91) 449-65-64

Adres www:

http://www.wnozir.zut.edu.pl/

