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GASTRONOMIA 

– SZTUKA KULINARNA

INŻYNIERIA 

PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI

WYBIERZ MIEJSCE DLA SIEBIE NA JEDNYM Z NASZYCH 

K I E R U N K Ó W  S T U D I Ó W :

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI

I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA 

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.

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.

Interesujesz się technologią i techniką produkcji
żywności, chcesz mieć realny wpływ na asortyment
i jakość rynkowych produktów spożywczych,
interesują Cię badania żywności pod kątem jej składu
i właściwości, chciałbyś wdrożyć nowe receptury
i zaproponować produkcję nowych wyrobów
spożywczych, masz pomysł na innowacyjne
rozwiązania techniczne w przetwórstwie żywności?
Studia na kierunku przygotują Cię do pracy
najnowocześniejszej branży przemysłu w Polsce.

Planujesz w przyszłości zostać specjalistą w zakresie
kształtowania i oceny jakości towarów oraz
zarządzania jakością?
Studia na kierunku przygotują Cię do pracy
w przedsiębiorstwach produkcyjnych, na stanowiskach
związanych z opracowywaniem nowych wyrobów
i kreowaniem wizerunku produktu, kontrolą
i nadzorowaniem jakości towarów żywnościowych
i przemysłowych, a także w laboratoriach analitycznych
oraz jednostkach certyfikujących wyroby i usługi,
organach nadzoru urzędowego, czy ośrodkach
badawczo-rozwojowych.

TOWAROZNAWSTWO

Certyfikat i Znak Jakości „Studia z przyszłością”
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w ofercie kształcenie dualne

w ofercie kształcenie dualne specjalistyczne warsztaty certyfikowane
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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!
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Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu 
ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (inżynierskich). 

KIERUNEK

STUDIÓW

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych 

z przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego 

występujących na świadectwie dojrzałości (wybór 3 przedmiotów)

Inżynieria przetwórstwa żywności

Technologia żywności

Towaroznawstwo

Biologia
Chemia
Fizyka

Geografia
Język obcy nowożytny

Język polski
Matematyka

Gastronomia 
– sztuka kulinarna

Biologia
Chemia
Fizyka

Geografia
Historia

Język obcy nowożytny
Matematyka



WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

I stopień II stopień I stopień II stopień

Ilość semestrów 7 3 7 3

KIERUNEK / Specjalność

GASTRONOMIA – SZTUKA KULINARNA x x

INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI x

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA x (bez specjalności)

Technologia mięsa x

Technologia mleczarska x

Technologia produktów roślinnych x

Żywienie człowieka x

Dairy technology (oferta w jęz. angielskim) x

Inżynieria przetwórstwa żywności x

Technologia żywności x

Żywienie człowieka x

Food engineering (oferta w jęz. angielskim) x

TOWAROZNAWSTWO

Menedżer produktu x

Menedżer laboratorium badań żywności x

Zarządzanie procesami w produkcji i usługach x

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


