
Międzyuczelniane studia 

interdyscyplinarne II stopnia

Analityka żywności

Kto?
Dla kogo?
Dlaczego?
Jak?
Kiedy?

Magisterskie studia międzyobszarowe II stopnia Analityka żywności powstały z inicjatywy 

Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

i Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych tych wydziałów 

i odbywają się na obu uczelniach.
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Dla wszystkich, którzy chcą połączyć rzetelną wiedzę analityczną ze znajomością technologii 

żywności, specyfiką przemysłu i kontroli jakości żywności. 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków:

• inżynierskich, takich jak: technologia żywności i żywienia, inżynieria chemiczna, 

towaroznawstwo oraz inne kierunki pokrewne (studia trwają 3 semestry) 

• kierunków uniwersyteckich, takich jak chemia i kierunki pokrewne (studia trwają 4 semestry)

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia dwóch uczelni i tytuł magistra inżyniera

Studenci Analityki żywności:

„Połączenie nauk ścisłych z życiem codziennym”

„Nauka o czymś konkretnym”

„To innowacyjny kierunek”

„Kontrola jakości żywności jest i będzie tematem badań” 

„Wymagania odnośnie jakości żywności są stale podnoszone więc niezbędna jest kontrola”

„Wraz z tytułem magistra inżyniera otrzymam dyplom ukończenia dwóch Uniwersytetów” 

Studia prowadzone są w systemie:

3-semestralnym dla absolwentów kierunków inżynierskich - rekrutacja w semestrze letnim przez 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

4 semestralnym dla absolwentów Uniwersytetów - rekrutacja w semestrze zimowym przez 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Zajęcia odbywają się na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu (Sołacz)

oraz na Wydziale Chemii UAM (kampus Morasko). 

Orientacyjna liczba miejsc dla kierunku – 40 osób (po 20 w systemie 3 i 4 semestralnym). 

Zajęcia w ramach 3 semestrów prowadzone są dla wszystkich studentów wspólnie.

Rekrutacja absolwentów studiów I stopnia z tytułem inżyniera prowadzona jest przez 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu od 11 stycznia do 15 lutego 2016 r. : 

http://rekrutacja.puls.edu.pl/

O kolejności przyjęcia na studia decydować będzie wynik rozmowy kwalifikacyjnej weryfikującej 

efekty kształcenia uzyskane przez kandydatów na studiach I stopnia, z zakresu podstaw chemii 

ogólnej, organicznej i żywności (plik: sprawdzane efekty kształcenia)

http://rekrutacja.puls.edu.pl/
http://puls.edu.pl/sites/default/files/sprawdzane_efekty_A%C5%BB.doc


Sylwetka absolwenta:

• Absolwent po ukończeniu studiów powinien posiadać gruntowną wiedzę zarówno z zakresu różnych obszarów 

analityki żywności, chemii analitycznej, jak i podstawowe wiadomości z technologii żywności, umożliwiające mu 

pracę zarówno w laboratoriach kontrolnych w zakładach wytwarzających i dystrybuujących żywność, jak i w 

laboratoriach analitycznych.

• Umiejętności absolwenta dotyczą również poszukiwania, wskazywania i prawidłowego stosowania odpowiednich 

technik analitycznych oraz nowoczesnej aparatury badawczej do rozwiązywania pojawiających się nowych 

problemów związanych z analizą żywności. 

• Wszechstronny zakres edukacji umożliwia absolwentowi specjalności: ANALITYKA ŻYWNOŚCI współpracę z 

technologami żywności w zakresie kontroli i zapewnienia wysokiej jakości żywności.

• Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwi osiągnięcie międzyobszarowych efektów kształcenia, w tym między 

innymi kompetencje elastyczności i otwartości na wiedzę, a absolwent widzi potrzebę uczenia się przez całe 

życie.

Przedmioty podstawowe:

• Analityka chemiczna i bioanalityka

• Autentyczność i identyfikowalność żywności

• Biofizyka żywności

• Biotechnologia żywności

• Fizykochemiczne i sensoryczne właściwości żywności

• Metrologia

• Podstawy chemii fizycznej

• Technologia żywności dla analityka

Przedmioty do wyboru (między innymi):

• Alergie i alergeny pokarmowe

• Biotransformacje i biokonwersje

• Enzymologia

• Chemia związków biologicznie aktywnych

• Chemia związków smakowo – zapachowych

• Jakość wód

• Nanosensory

• Akredytacja laboratorium

• Struktura a właściwości związków organicznych

• Toksykologia żywności

• Żywność – tlen i jego reaktywne formy

• Prawo żywnościowe

• Przedsiębiorstwo od A-Z

Przedmioty kierunkowe:

• Techniki przygotowania prób

• Techniki separacyjne i łączone

• Techniki spektralne

• Metody mikrobiologiczne, biologii molekularnej,

immunochemiczne w analizie żywności

Dodatkowe informacje:

• Dr hab. Dorota Piasecka–Kwiatkowska

• dorotapk@up.poznan.pl

• Prof. dr hab. Henryk Jeleń

• henrykj@up.poznan.pl

• www.up.poznan.pl/zks

• www1.up.poznan.pl/kbiaz

• http://rekrutacja.puls.edu.pl/

Podstawa prawna: Uchwała nr 265/2015 Senatu UP w Poznaniu

Załącznik do Uchwały nr 265/2015 Senatu UP w Poznaniu – efekty kształcenia

Uchwała nr 266/2015 Senatu UP w Poznaniu
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