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Wybrane metody i techniki produkcji żywności
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
żywienie człowieka i dietetyka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiNoZNZDS.M2B.2700.20

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

Łukasz Bobak

Pozostali prowadzący Łukasz Bobak

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 10

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest przekazanie, sprawdzenie oraz utrwalenie najnowszej wiedzy i umiejętności oraz nabycie
kompetencji społecznych z zakresu: aktualnych innowacyjnych technologii stosowanych w zakładach
przetwórstwa żywności; wpływu niekonwencjonalnych technik na jakość i bezpieczeństwo żywności poddanej
obróbce technologicznej
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

W pogłębionym stopniu nowoczesne chemiczne,
biologiczne i żywieniowe metody stosowane
w badaniach związanych z żywieniem i dietetyką
Aktualne problemy dyskutowane w literaturze
naukowej z zakresu nauk o żywności i żywieniu
człowieka

NŻD_P7S_WG04,
NŻD_P7S_WG08 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Dobrać i wykorzystać techniki w badaniach żywności,
żywieniu człowieka i dietetyce Dobrać surowce oraz
techniki i technologie w celu podniesienia, jakości
żywności oraz żywienia człowieka

NŻD_P7S_UW04,
NŻD_P7S_UW06 Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Krytycznej oceny danych i wiadomości pochodzących
z różnych źródeł oraz zasięgania opinii ekspertów
w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązywaniem problemów Wykorzystania wiedzy
z zakresu nauk o żywności, żywieniu człowieka
i dietetyki w rozwiązywaniu problemów zawodowych
oraz zasięgania opinii ekspertów

NŻD_P7S_KK01,
NŻD_P7S_KK02 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 20

Ćwiczenia laboratoryjne 10

Przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Konsultacje 5

Przygotowanie prezentacji/referatu 14

Udział w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
36

ECTS
1.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1.       Nanotechnologia żywności

2.       Sprzęt do przetwarzania żywności

3.       Zielone technologie w produkcji i przetwarzaniu żywności

4.       Technologia płynów wysokociśnieniowych 

5.       Nowoczesne techniki uwierzytelniania żywności

6.       Nietermiczne technologie przetwarzania

7.       Opakowania funkcjonalne 

8.       Technologia Analizy Procesu w przemyśle spożywczym 

9.       Techniki suszenia rozpyłowego w celu kapsułkowania składników żywności

10.    Przetwarzanie żywności pod bardzo wysokim ciśnieniem

Wykład

2.

1.       Procesy membranowe 

2.       Rozdział składników metodą HPLC

3.       Badania tekstury żywności

4.       Analiza spektrometryczna

5.       Procesy ekstrakcyjne 

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne 50%

Wymagania wstępne

Technologia przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego, 
Technologia przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego
Mechanizacja produkcji w gastronomii,
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Literatura
Obowiązkowa

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - https://www.ibprs.pl1.
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość - http://www.pttz.org/zyw/2.

Dodatkowa

Trends in Food Science & Technology - www.journals.elsevier.com/trends-in-food-science-and-technology1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

NŻD_P7S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny danych i wiadomości pochodzących z różnych źródeł oraz
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów

NŻD_P7S_KK02 Absolwent jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu nauk o żywności, żywieniu człowieka i dietetyki
w rozwiązywaniu problemów zawodowych

NŻD_P7S_UW04 Absolwent potrafi dobrać i wykorzystać odpowiednie techniki w przetwarzaniu, analizie i utrwalaniu
żywności, a także żywieniu człowieka i dietetyce

NŻD_P7S_UW06 Absolwent potrafi dobrać surowce oraz zastosować odpowiednie techniki i technologie w celu
podniesienia jakości żywności oraz żywienia człowieka

NŻD_P7S_WG04 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu nowoczesne chemiczne, biologiczne i żywieniowe
metody badawcze i analityczne stosowane w obszarze żywienia człowieka i dietetyki

NŻD_P7S_WG08 Absolwent zna i rozumie aktualne problemy dyskutowane w literaturze naukowej z zakresu nauk o
żywności i żywieniu człowieka


