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Wszystkie zajęcia 
dydaktyczne będą 

prowadzone wyłącznie  
w języku angielskim. 

 

Semestr letni: Olsztyn  
 

Semestr zimowy: Offenburg 
 

Miejsce realizacji trzeciego 
semestru zajęć:  

zależne od promotora  
i tematu pracy dyplomowej  

(Olsztyn lub Offenburg).  
  

                                  

Zapraszamy do podjęcia studiów przez osoby 
zainteresowane inżynierską wizją rozwoju żywności  

i metod jej produkcji.  

 
Aplikacja: absolwenci kierunków inżynierskich  
z obszaru inżynierii chemicznej i procesowej  
oraz z wybranych obszarów nauk rolniczych,  
leśnych i weterynaryjnych,  
z dobrą znajomością języka angielskiego 

(udokumentowany poziom B2 lub C1),  
a jednocześnie mobilni i chętni do zdobycia nowych 
kompetencji i doświadczeń podczas studiów  
w uczelni polskiej i niemieckiej. 
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Studenci są rekrutowani odrębnie  

przez stronę polską ( pierwszy semestr zajęć 

rozpocznie się w marcu 2017 r.) oraz stronę 

niemiecką, gdzie zakończono już rekrutację  

1 października 2016 r.  

 

Studenci z Uniwersytetu Nauk Stosowanych  

w Offenburgu po ukończeniu pierwszego 

semestru zajęć przyjeżdżają na II semestr  

do Olsztyna. 



SPECIALIZATION - food engineering 
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•German language support 
•Methodology of  
  experimental studies 
•Basics of nutrition 
•Food physics and rheology 
•Food marketing and  
  production economics 
•Food quality and safety  
  management 
•Novel food products 
•Enzymology, bioinformatics  
  and bioprocesesses 
•Technological equipment  
  in food processing 
•Technical microbiology 
•Language (elective):  
  English terminology in food  
  engineering/ or /Polish  
  language support 

•Modules of non-technical  

  competences: public relation  

  + electives  

•Safety engineering 

•Process control engineering 

•Biotechnological conversion  

  processes 

•Chemical engineering 

•Technical school - Process  

  engineering 

•Water processing 

•Elective modules: Biotechnical  

  processes - BP /or/ Renevable  

  energy conversion REC)  

•BP: Dimensioning  

  biotechnological processes  

  + Biotechnological processes 

•REC: Termochemical conversion  

  processes + Technical school –  

  Renevable energy conversion 

Diploma elective in Olsztyn:   

•trends in food science and  

  in processing technology  

  (subject) 

•practice  

•master's thesis  

 

Diploma elective in Offenburg: 

•master's thesis (with practice) 

•presentation and defence 



SPECIALIZATION - food engineering 

                 

Absolwenci studiów uzyskają dyplom 

ukończenia studiów drugiego stopnia - 

magisterskich na UWM w Olsztynie na 

kierunku Food Technology and Human 

Nutrition (specjalność Food 

Engineering)  

 

oraz dyplom ukończenia studiów 

magisterskich Uniwersytetu Nauk 

Stosowanych w Offenburgu  

na kierunku Process Engineering. 
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