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Zarys technologii surowców zwierzęcych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie jakością i analiza żywności

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiNoZNZJS.I8B.2769.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Technologia żywności i żywienia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Grażyna Krasnowska

Pozostali prowadzący Grażyna Krasnowska

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 2
Wykład e-learning: 43
Ćwiczenia laboratoryjne: 45

Liczba
punktów ECTS
6.0



2 / 6

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przedstawienie i zapoznanie studenta z głównymi technologiami stosowanymi podczas przetwarzania i utrwalania
surowców zwierzęcych.

C2 Poznanie uwarunkowań technicznych i technologicznych prowadzonych procesów oraz ich wpływu na składniki
żywności i wartość odżywczą uzyskanych wyrobów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
w zaawansowanym stopniu operacje jednostkowe
i technologie stosowane w podczas przetwarzania
i utrwalania żywności pochodzenia zwierzęcego
w aspekcie kształtowania jakości żywności

NZ_P6S_WG04 Egzamin pisemny,
Kolokwium

W2 w zaawansowanym stopniu metody/techniki analizy
żywności, warunki ich stosowania NZ_P6S_WG05 Egzamin pisemny,

Kolokwium

W3
w zaawansowanym stopniu zagrożenia mogące
wpływać podczas wytwarzania, przetwarzania
i przechowywania surowców i produktów pochodzenia
zwierzęcego

NZ_P6S_WG06 Egzamin pisemny,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wskazywać odpowiednie metody, techniki
i technologie stosowane w produkcji i utrwalaniu
żywności pochodzenia zwierzęcego

NZ_P6S _UW05
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

U2
dobierać i wykorzystywać odpowiednie metody
i techniki analizy żywności oraz posługiwać się
podstawowym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą
kontrolno-pomiarową

NZ_P6S _UW06
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

U3
dokonać krytycznej oceny sposobu funkcjonowania
istniejących systemów technicznych
i technologicznych w produkcji żywności pochodzenia
zwierzęcego

NZ_P6S _UW09
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

U4 opracowywać i interpretować wyniki analiz
laboratoryjnych NZ_P6S _UW10

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wykorzystania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu
różnych problemów z zakresu technologii produkcji
żywności w aspekcie kształtowania jej jakości

NZ_P6S _KK01 Obserwacja pracy
studenta

K2 ponoszenia odpowiedzialności zawodowej i społecznej
w zakresie kształtowania jakości żywności NZ_P6S _KO02 Obserwacja pracy

studenta

K3 przestrzegania zasad etyki zawodowej NZ_P6S _KR05 Obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 2

Wykład e-learning 43

Ćwiczenia laboratoryjne 45

Przygotowanie do ćwiczeń 30

Konsultacje 2

Udział w egzaminie 2

Przygotowanie raportu 14

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
168

ECTS
6.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
94

ECTS
3.4

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
59

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1. 1. Wprowadzenie do przedmiotu, zasady zaliczenia, konsultacji Wykład
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2.

1. Technologia uboju zwierząt rzeźnych.

2. Utrwalanie surowców rzeźnych (chłodzenie, zamrażanie)

3. Utrwalanie surowców rzeźnych (peklowanie, wędzenie)

4. Zarys produkcji wybranych grup asortymentowych wyrobów mięsnych.Cz. I. 

5.Zarys produkcji wybranych grup asortymentowych wyrobów mięsnych. Cz. II.

6. Surowiec drobiarski mięsny i jajczarski, przygotowanie do obrotu i transportu.

7. Technologia uboju drobiu. Technologie zagospodarowania ubocznych jadalnych
 i niejadalnych produktów drobiarskich

8. Technologie przetwarzania surowców pochodzenia zwierzęcego - żywność
wygodna.

9. Przetwórstwo jaj.

10. Produkcja mleka. Termiczne metody utrwalania mleka

11 Technologia produkcji mlecznych napojów fermentowanych

12. Otrzymywanie produktów wysokotłuszczowych z mleka.

13. Technologie w produkcji serowarskiej.

14. Techniki zagęszczania. Produkcja koncentratów mlecznych

Wykład e-learning

3.

1.Peklowanie mięsa. Wpływ składników solanki peklującej na kształtowanie
właściwości fizykochemicznych mięsa

2. Obróbka cieplna - i kształtowanie cech fizykochemicznych i jakości przetworów
mięsnych.

3. Właściwości funkcjonalne białek zwierzęcych. 

4. Technologia produkcji wybranych przetworów mięsnych (przetwory
wysokowydajne).

5. Technologia produkcji wybranych przetworów mięsnych (wędliny i przetwory
podrobowe).

6. Dysekcja tuszek drobiowych. Określenie podstawowych parametrów
fizykochemicznych.

7. Kształtowanie wyróżników sensorycznych mięsa drobiowego poprzez obróbkę
termiczną. 

8. Przetwory typu drobiowe żywności wygodnej.

9. Procesy pasteryzacyjne w przetwórstwie jaj.

10. Produkcja majonezu – właściwości funkcjonalne białek jaja. 

11. Normalizacja w przetwórstwie mleczarskim.

12. Badanie podstawowego składu chemicznego mleka cz.1.

13. Badanie podstawowego składu chemicznego mleka cz.2.

14. Wydzielanie białek mleka.

15. Produkcja serka ziarnistego.

Ćwiczenia laboratoryjne
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 5%

Wykład e-learning Egzamin pisemny 45%

Ćwiczenia laboratoryjne Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Kolokwium 50%

Wymagania wstępne
wiedza z zakresu podstaw produkcji zwierzęcej, chemii i mikrobiologii żywności

Literatura
Obowiązkowa

Mięso - podstawy nauki i technologii . Pr. zb. pod red. A./ Pisula, E. Pospiech, Wyd SGGW, Warszawa, 20111.
Mięso i przetwory drobiowe. Pr. zb. pod red. Grabowskiego T., Kijowskiego J. WNT, Warszawa 2004.2.
Jajczarstwo. Nauka, technologia, praktyka. Pr. zb. pod red. Trziszki T., Wyd. AR Wrocław, 2000.3.
Przetwórstwo mięsa drobiu – podstawy biologiczne i technologiczne. Pr. zb. pod red. Smolińskiej T, Kopcia W., Wyd.4.
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, 2009.
Mleczarstwo, t.1. Pr. zb. pod red. S. Ziajki., ART. Olsztyn 2008r.5.
Mleczarstwo- Zagadnienia wybrane t.2. Pr. zb. pod red. S. Ziajki , ART. Olsztyn 1997.6.

Dodatkowa

Czasopisma: Drobiarstwo, Gospodarka Mięsna, Mięso i Wędliny, Przegląd Mleczarski, Przemysł Spożywczy, Żywność.1.
Nauka. Technologia. Jakość ,Polish Journal of Food and Nutrition Sciences
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

NZ_P6S _KK01
Absolwent jest gotów do wykorzystania posiadanej wiedzy i do krytycznej analizy danych w
rozwiązywaniu różnych problemów z zakresu zarządzania jakością i analizy żywności oraz do zasięgania
w tym celu opinii ekspertów

NZ_P6S _KO02
Absolwent jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności zawodowej i społecznej w zakresie kształtowania
jakości żywności, rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych oraz dbałości o środowisko
naturalne, bezpieczeństwo i zdrowie człowieka

NZ_P6S _KR05 Absolwent jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności zawodowej, w tym przestrzegania zasad etyki
zawodowej i wymagania tego od innych

NZ_P6S _UW05 Absolwent potrafi wskazywać odpowiednie metody, techniki i technologie stosowane w produkcji i
utrwalaniu żywności

NZ_P6S _UW06 Absolwent potrafi dobierać i wykorzystywać odpowiednie metody i techniki analizy żywności oraz
posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą kontrolno-pomiarową

NZ_P6S _UW09 Absolwent potrafi dokonać krytycznej oceny sposobu funkcjonowania istniejących systemów
technicznych i technologicznych w aspekcie produkcji żywności i zarządzania jakością

NZ_P6S _UW10 Absolwent potrafi dobierać odpowiednie narzędzia statystyczne do rozwiązywania problemów związanych
z zarządzaniem jakością żywności i wykorzystać je do interpretacji i opracowania wyników analiz

NZ_P6S_WG04 Absolwent zna i rozumie operacje jednostkowe stosowane w procesach przetwarzania i utrwalania
żywności w aspekcie kształtowania jakości żywności

NZ_P6S_WG05 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody/techniki analizy żywności, warunki ich
stosowania i sposoby walidacji

NZ_P6S_WG06
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagrożenia pochodzenia chemicznego, biologicznego
i fizycznego podczas wytwarzania, przetwarzania i przechowywania surowców i produktów spożywczych,
oceniając ich wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności.


