
GASTRONOMIA 

– SZTUKA KULINARNA*

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI

I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA*,** 

INŻYNIERIA CHEMICZNA 

I PROCESOWA*

TOWAROZNAWSTWO*,**

BROKER INNOWACJI 

W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM*

NOWOŚĆ

www.uwm.edu.pl/kandydaci

WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI

WYSOKIEJ KLASY SPECJALISTÓW

OD 70  LAT KSZTAŁCIMY  

REKRUTACJA NA STUDIA:

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 

*-studia I stopnia inżynierskie

**-studia II stopnia magisterskie



K
A

N
D

Y
D

A
C

I

BROKER INNOWACJI 

W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

NOWOŚĆ

GASTRONOMIA – SZTUKA KULINARNA

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWAWybierz miejsce 

dla siebie 

na jednym z naszych 

KIERUNKÓW 

STUDIÓW:

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI

I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA 

TOWAROZNAWSTWO

jeśli lubisz łączyć naukę z praktyką, masz duże zdolności

interpersonalne, dzięki wiedzy i umiejętnościom (know-how)

będziesz przygotowany do kierowania własną firmą

infobrokerską, służącą transferowi innowacyjnych rozwiązań

(technologicznych, technicznych, organizacyjnych,

produktowo-usługowych) w przetwórstwie żywności oraz

sieciach sprzedaży.

Dzięki praktycznemu charakterowi kierunku studiów (zajęcia

z praktykami, wydłużony czas praktyk studenckich)

zdobędziesz umiejętności skutecznego pozyskiwania

i przetwarzania informacji dotyczących potencjalnych

kooperantów i ich oferty w procesie wdrażania innowacyjnych

rozwiązań.

jeśli swoją przyszłość wiążesz z pracą w gastronomii,

tu nabędziesz umiejętności komponowania potraw,

ze szczególnym uwzględnieniem wyboru odpowiednich

operacji jednostkowych, prowadzenia działalności

gastronomicznej, zarówno pod kątem technologicznym,

ekonomicznym jak i organizacyjno–prawnym, a także wiedzę

na temat planowania racjonalnego żywienia poszczególnych

grup ludności.

Studia na kierunku przygotują Cię do pracy w charakterze

kucharza, menedżera różnych obiektów gastronomicznych

tj. restauracje, stołówki, kawiarnie, bary itp., intendenta.

jeśli interesuje Cię specjalistyczna wiedza z zakresu

przechowywania, przetwarzania, utrwalania i kształtowania

bezpieczeństwa oraz właściwości funkcjonalnych żywności.

Studia na kierunku przygotują Cię do pracy

na stanowiskach inżynierskich oraz kierowniczych

w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego,

w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem

i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka. Tu zdobędziesz

umiejętności organizowania produkcji włącznie z doborem maszyn

i urządzeń oraz przeprowadzania jej ekonomicznej kalkulacji.

jeśli interesuje Cię praktyczny aspekt projektowania

i sprawowania nadzoru nad procesami technologicznymi oraz

aparaturą procesową w zakładach przetwórstwa rolno

– spożywczego i pokrewnych.

Studia na kierunku przygotują Cię do pracy w biurach inżynierskich,

pracowniach projektowych różnych gałęzi przemysłowych, firmach

produkujących maszyny i urządzenia dla przemysłu przetwórczego

oraz firmach montażowych.

jeśli planujesz w przyszłości zostać specjalistą w zakresie

kształtowania i oceny jakości towarów oraz zarządzania

jakością.

Studia na kierunku przygotują Cię do pracy w małych, średnich

oraz dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, na

stanowiskach związanych z kontrolą jakości towarów

żywnościowych oraz przemysłowych, w laboratoriach

analitycznych oraz jednostkach certyfikujących wyroby oraz

usługi, organach nadzoru urzędowego, czy ośrodkach

badawczo-rozwojowych.
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1. Sprawdź kryteria kwalifikacji na I stopień studiów na  kierunkach WNoŻ. 

2. Wypełnij online formularz zgłoszenia na studia dostępny na: www.irk.uwm.edu.pl.

3. Wnieś w terminie opłatę rekrutacyjną.

4. Sprawdź uzyskane punkty i dowiedz się czy jesteś w kolejnym etapie.

www.uwm.edu.pl/kandydaci; www.uwm.edu.pl/wnz

WIĘCEJ INFORMACJI:

PIERWSZY ETAP:

DRUGI ETAP:

1. Jeżeli już wiesz, że jesteś w drugim etapie, wystarczy, to że złożysz wymagane 

dokumenty, które należy dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UWM. 

2. Po weryfikacji dokumentów na Twoim profilu pojawi się informacja, że zostałeś 

przyjęty na studia. Witamy!

KIERUNEK STUDIÓW
Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów 

z części pisemnej egzaminu maturalnego występujących 

na świadectwie dojrzałości (wybór 3 przedmiotów)

BROKER INNOWACJI 

W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI

TOWAROZNAWSTWO

BIOLOGIA

CHEMIA

FIZYKA I ASTRONOMIA

GEOGRAFIA

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

GASTRONOMIA – SZTUKA KULINARNA

BIOLOGIA

CHEMIA

FIZYKA I ASTRONOMIA

GEOGRAFIA

HISTORIA

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

MATEMATYKA

INŻYNIERIA CHEMICZNA 

I PROCESOWA

CHEMIA

FIZYKA I ASTRONOMIA

GEOGRAFIA

INFORMATYKA

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

MATEMATYKA
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Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia jest posiadanie 

dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (inżynierskich) 
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NASI ABSOLWENCI:

Od 70 lat kształcimy wysokiej klasy specjalistów, którzy doskonale 

odnajdują się na rynku pracy. Stań się jednym z nich.

 są edukowani wg wzorców kształcenia inżynierskiego 

i menedżerskiego, z użyciem nowoczesnej infrastruktury naukowo – badawczej,

 rozwijają swoje zainteresowania pod okiem wysokiej klasy dydaktyków 

oraz praktyków gospodarki żywnościowej, 

 mają możliwość budowania międzynarodowej ścieżki studiów, 

poprzez podejmowanie równoległych studiów na partnerskich uczelniach zagranicznych

NASI STUDENCI:

Nasi absolwenci są  prezesami oraz  dyrektorami dużych zakładów przemysłu 

spożywczego, właścicielami lub udziałowcami zakładów przetwórstwa surowców 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, przedsiębiorstw i spółek handlowo-usługowych, 

przedstawicielami handlowymi  różnych firm krajowych i międzynarodowych związanych 

z branżą spożywczą. 

Dzięki wsparciu Rady Programowej, w skład której wchodzą przedstawiciele wyżej 

wymienionych firm, programy kształcenia studentów są wciąż dostosowywane 

do potrzeb biznesu i zmieniającej się gospodarki.  

Jesteśmy dumni z naszych absolwentów.  

WIĘCEJ INFORMACJI:

Dziekanat Wydziału Nauki o Żywności

10-726 Olsztyn, Plac Cieszyński 1

tel.: 89 523 49 83, 89 523 42 30

e-mail: wnz-dziekanat@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl/wnz


