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Procesy i operacje jednostkowe
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)
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2020/21

Kod przedmiotu
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Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Technologia żywności i żywienia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie
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akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Anna Sokół-Łętowska

Pozostali prowadzący Anna Sokół-Łętowska
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Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem nauczania przedmiotu jest wprowadzenie studenta w zagadnienia związanie z utrwalaniem żywności oraz
zapoznanie z podstawowymi procesami i operacjami jednostkowymi w technologii żywności. Omawiane są etapy
i zasady realizacji procesów technologicznych, kryteria jakości produktów żywnościowych, zasady doboru
optymalnych warunków realizacji procesu technologicznego, sposoby sporządzania bilansów materiałowych,
schematów blokowych linii technologicznych oraz metody doboru maszyn i urządzeń.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Zna główne kierunki przetwórstwa rolno-spożywczego.
Zna procesy i operacje jednostkowe stosowane
w procesach przetwarzania żywności. Wyjaśnia
procesy zachodzące podczas przetwarzania żywności

NZ_P6S_WG04 Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne

W2

Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu technologii
przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego
i zwierzęcego. Rozróżnia etapy procesów
technologicznych, rozpoznaje zasady technologiczne
charakteryzujące poszczególne procesy. Zna zasady
działania i eksploatacji maszyn i urządzeń
stosowanych w produkcji żywności, potrafi
zaprojektować prostą technologię, sposób kontroli
jakosci

NZ_P6S_WG05 Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi zaprojektować prostą technologię, wskazać
punkty kontroli jakości ważne w osiąganiu dobrej
jakości produktu spożywczego

NZ_P6S _UW05
Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Aktywność na zajęciach

U2

Potrafi określić punkty procesu technologicznego
ważne dla jakości produktu, potrafi zaplanować zakres
analiz laboratorium zakładowego i aparaturę
kontrolno-pomiarową. Potrafi opracowywać
i interpretować wyniki analiz laboratoryjnych

NZ_P6S _UW06
Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Aktywność na zajęciach

U3
współpracować z innymi członkami zespołu
projektowego, Pracuje indywidualnie i zespołowo, jest
świadomy odpowiedzialności za wspólnie realizowane
działania

NZ_P6S _UO13
Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Aktywność na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Ma świadomość postępu w naukach o żywności (m.in.
w ocenie ryzyka i występujących zagrożeń) NZ_P6S _KK01 Zaliczenie ustne,

Aktywność na zajęciach

K2

Ma świadomość postępu i zmian następujących
w metodach i technikach oceny jakości surowców oraz
produktów roślinnych i zwierzęcych. wykazuje
zrozumienie zjawisk i procesów zachodzących podczas
przetwarzania żywności oraz ich wpływ
na bezpieczeństwo i zdrowie konsumenta, rozumie
ważność przestrzegania zasad higieny w procesie
technologicznym.

NZ_P6S _KO02 Zaliczenie ustne,
Aktywność na zajęciach
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.
Klasyfikacja produktów spożywczych, etapy procesów technologicznych, zasady
technologiczne, surowce przemysłu spożywczego, kryteria jakości produktów
spożywczych, składniki żywności, metody utrwalania żywności, operacje i procesy
technologii żywności. 

Wykład

2.
Ćwiczenia laboratoryjne - ocena wpływu warunków środowiska na składniki
żywności. Wykonanie prostego zadania inżynierskiego – projektu technologii
wybranego produktu spożywczego wraz z wyborem odpowiednich operacji i
procesów jednostkowych i doborem podstawowych urządzeń.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie
łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Zaliczenie ustne, Aktywność na zajęciach 50%

Wymagania wstępne
matematyka, fizyka, chemia
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Literatura
Obowiązkowa

1. Ogólna technologia żywności, Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A. WNT Warszawa 2000;1.
2. Ogólna technologia żywności, cz.1, red. Bednarski W., Wyd. ART Olsztyn 19962. . Zarys projektowania zakładów2.
przetwórstwa spożywczego. Ed.
3. Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. Ed. P. Lewicki. Ed. 4th Ed. WNT Warszawa 2006.3.

Dodatkowa

Strony internetowe producentów urządzeń, przemysłu spożywczego, Polskie normy1.
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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 _UO13 Absolwent potrafi planować i organizować prace własną oraz zespołową i współdziałać w grupie

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_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


