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Nazwa Wydziału: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu 

Nazwa kierunku studiów: Enologia 

Obszar kształcenia w zakresie: Nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 

Poziom kształcenia: podyplomowe 

Profil kształcenia: doskonalący 

 

Symbol efektu 
kształcenia 

 
Opis efektów kształcenia 

Absolwent studiów podyplomowych: 
 

WIEDZA 

K_W01 
ma wiedzę w zakresie składu chemicznego wina. Charakteryzuje składniki naturalne 
i egzogenne win 

K_W02 definiuje i charakteryzuje poszczególne rodzaje fermentacji 

K_W03 zna i rozumie znaczenie drożdży i czynników wpływających na jakość wina 

K_W04 
zna sposoby oceny jakości surowców i produktów finalnych, z uwzględnieniem 
najnowszych metod analitycznych i technik instrumentalnych 

K_W05 posiada wiedzę z zakresu podstaw uprawy winorośli oraz procesu winifkacji 

K_W06 
definiuje biotyczne i abiotyczne zagrożenia dla upraw winorośli oraz zna metody 
przeciwdziałania i zwalczania tych zagrożeń 

K_W07 zna niezbędne środki ochrony roślin stosowane podczas uprawy winorośli 

K_W08 ma wiedzę w zakresie wpływu składników chemicznych wina na zdrowie człowieka 

K_W09 
wykazuje znajomość przemian fizyko-chemicznych i biochemicznych w surowcach 
i produktach winiarskich zachodzących podczas przetwarzania, utrwalania i ich 
przechowywania  

K_W10 ma wiedzę w zakresie stosowanych kryteriów klasyfikacji win 

K_W11 
zna i rozumie etapy procesu produkcyjnego  wytwarzania poszczególnych rodzajów 
win 

K_W12 
zna procesy jednostkowe stosowane w poszczególnych etapach przetwarzania 
i przechowywania surowców i produktów winiarskich 

K_W13 zna podstawy projektowania winiarni 

K_W14 posiada wiedzę z zakresu oceny sensorycznej wina 

K_W15 zna i rozumie zasady degustacji jako metody analizy sensorycznej 

K_W16 zna zasady doboru i prezentowania różnych gatunków wina 

K_W17 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego związanego z produkcją winiarską 



K_W18 posiada wiedzę z zakresu historii enologii 

K_W19 
posiada wiedzę z zakresu aspektów prawnych enologii i systemów prawa 
winiarskiego 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 
posiada umiejętność wyszukania wiedzy na temat charakterystyki gatunków 
i szczepów drożdży stosowanych do produkcji win 

K_U02 
potrafi scharakteryzować poszczególne składniki chemiczne i ich znaczenie dla 
jakości wina  

K_U03 
analizuje zjawiska fizyko-chemiczne i biologiczne zachodzące w procesach 
wytwarzania i przechowywania wina  

K_U04 
posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą kontrolno-
pomiarową stosowaną przy produkcji i analizie surowców i produktów winiarskich 

K_U05 
posiada umiejętność oceny jakości surowców i produktów finalnych w produkcji 
wina 

K_U06 
ocenia przydatność technik uprawowych i pielęgnacyjnych oraz dobiera optymalne 
rozwiązania dla konkretnych zastosowań w uprawie winorośli 

K_U07 potrafi tworzyć, zakładać i prowadzić plantacje winorośli  

K_U08 układa cykl technologiczny uprawy winorośli 

K_U09 
rozwiązuje problemy związane z ochroną upraw winorośli przed chorobami, 
szkodnikami i chwastami 

K_U10 
wykonuje badania terenowe oraz proste analizy chemiczne i biochemiczne 
z wykorzystaniem technik polowych i laboratoryjnych, prawidłowo interpretuje 
rezultaty i wyciąga wnioski  

K_U11 
ocenia możliwości introdukcji roślin na wybranych terenach i wykorzystuje 
pozyskane dane dla optymalizacji działań ogrodniczo - hodowlanych  

K_U12 posiada umiejętność klasyfikacji win  

K_U13 
posiada umiejętność rozpoznawania wg standardowych cech jakościowych rodzaju 
wina  

K_U14 potrafi połączyć degustację z czynnikami jakości wina  

K_U15 
potrafi zaprezentować przykłady normowania jakości wina w różnych regionach 
świata  

K_U16 potrafi scharakteryzować obyczaje kulturowe powiązane z enologią 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie i doskonalenia kwalifikacji 
zawodowych 

K_K02 
potrafi pracować indywidualnie i zespołowo, i jest świadomy 
współodpowiedzialności przy realizacji konkretnych działań 



K_K03 posiada świadomość interakcji człowieka ze środowiskiem naturalnym 

K_K04 posiada świadomość wagi działań proekologicznych w obszarze uprawy winorośli 

K_K05 rozumie aspekty problematyki winiarskiej w obszarze życia społecznego 

K_K06 
świadomie wybiera rodzaj uprawy dla danej lokalizacji, dostrzegając dylematy 
społeczno-ekonomiczne i środowiskowo-przestrzenne 

K_K07 
charakteryzuje się poczuciem odpowiedzialności za właściwe użytkowanie 
środowiska naturalnego i kształtowanie produkcji winiarskiej 

K_K08 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 

K_K09 
cechuje się zrozumieniem konieczności prowadzenia działalności gospodarczej 
w granicach obowiązujących norm prawnych 

 


