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Procesy w przetwarzaniu surowców roślinnych
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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ogólnoakademicki
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Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe
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Nie
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Małgorzata Kapelko-Żeberska
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W ramach kursu przedstawione są: podstawowe pojęcia związane z operacjami jednostkowymi stosowanymi
w technologii surowców roślinnych, procesy zachodzące podczas przetwarzania i utrwalania żywności i parametry
wpływające na intensywność prowadzonych procesów technologicznych oraz najważniejsze urządzenia
stosowane w przetwórstwie. Celem laboratoriów jest: zapoznanie studentów z pracą i wyposażeniem laboratoriów
chemiczno-technologicznych, umiejętność oceny jakości surowców i produktów pochodzenia roślinnego, doboru
procesów technologicznych, maszyn i urządzeń w przetwarzaniu wybranych surowców roślinnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
operacje technologiczne wykorzystywane w produkcji
oraz definiuje pojęcia związane z operacjami
jednostkowymi stosowanymi w technologii

NZ_P6S_WG04,
NZ_P6S_WG06

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne

W2

kierunki przetwarzania ziemniaków, zbóż, owoców
i warzyw. Odtwarza proces produkcji wybranych
produktów pochodzenia roślinnego, zna maszyny
i urządzeniami, zna ich zastosowanie i może
dyskutować o swojej pracy.

NZ_P6S_WG01,
NZ_P6S_WG06

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
obsługiwać urządzenia analityczne stosowane
w ocenie jakościowej surowców i produktów
spożywczych

NZ_P6S _UW06
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

U2 interpretować i analizować procesy zachodzące
w produkcji żywności i przechowywaniu surowców.

NZ_P6S _UW01, NZ_P6S
_UW06

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

U3
opisywać i analizować technologię przetwarzania
pochodzenia roślinnego, pokazywać krytyczne punkty
kontroli w tym procesie.

NZ_P6S _UW09
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących podczas
przetwarzania żywności oraz ich wpływu
na bezpieczeństwo i zdrowie konsumenta,

NZ_P6S _KO02
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

K2
postępowania zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
w laboratorium. Ma świadomość ciągłego postępu
technologii przetwarzania surowców pochodzenia
roślinnego.

NZ_P6S _KO03, NZ_P6S
_KR05

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 45

Ćwiczenia laboratoryjne 45
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Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Udział w egzaminie 3

Przygotowanie do zajęć 30

Konsultacje 6

Przygotowanie raportu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
174

ECTS
6.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
99

ECTS
3.9

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Wykład 1: Wiadomości wstępne o przedmiocie. Operacje mechaniczne:
rozdzielanie materiałów  niejednorodnych, rozdrabnianie 

Wykład 2: Operacje typu dyfuzyjnego: ekstrakcja

Wykład 3:. Operacje termiczne: typy operacji cieplnych, utrwalanie żywności

Wykład 4: Procesy i operacje fizykochemiczne: krystalizacja; sorpcja; żelifikacja

Wykład 5:. Procesy chemiczne stosowane w technologii żywności

Wykład 6: Produkcja i wykorzystanie ziarna zbóż. Wartość technologiczna ziarna.

Wykład 7:Technologia przerobu ziarna na różne asortymenty mąki

Wykład 8:Technologia kaszarstwa i zmodyfikowanych przetworów zbożowo-
mącznych

Wykład 9:Produkcja wyrobów makaronowych

Wykład 10: Produkty piekarskie – wymagania surowcowe, wytwarzanie ciasta i
wypiek różnych asortymentów 

Wykład 11: Procesy jednostkowe w produkcji soków naturalnie mętnych, nektarów
oraz napojów owocowych i warzywnych 

Wykład 12: Procesy jednostkowe w produkcji koncentratów i soków klarowanych

Wykład 13: Procesy jednostkowe w produkcji dżemów, marmolad i powideł oraz
innych produktów wysycanych cukrem

Wykład 14: Procesy jednostkowe w produkcji produktów fermentowanych: wina,
miody, kiszonki

Wykład 15: Procesy jednostkowe w produkcji mrożonek i suszy owocowych i
warzywnych. 

Wykład
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2.

Ćwiczenie 1. Koagulacja i żelifikacja w przemyśle spożywczym

Ćwiczenie 2. Ekstrakcja w przemyśle spożywczym

Ćwiczenie 3. Krystalizacja w przemyśle spożywczym

Ćwiczenie 4. Procesy enzymatyczne w przemyśle spożywczym 

Ćwiczenie 5. Procesy chemiczne w przemyśle spożywczym 

Ćwiczenie 6. Ocena wartości przemiałowej ziarna metodami pośrednimi i za
pomocą przemiału laboratoryjnego 

Ćwiczenie 7. Ocena wartości technologicznej mąki

Ćwiczenie 8.  Ocena właściwości mąki za pomocą metod instrumentalnych

Ćwiczenie 9.  Produkcja makaronu – wpływ parametrów tłoczenia na jego jakość

Ćwiczenie 10. Wypiek pieczywa –wpływ metody wytwarzania ciasta na jego
jakość.

Ćwiczenie 11. Operacje jednostkowe w technologii apertyzacji.  

Ćwiczenie 12. Operacje jednostkowe w technologii produkcji soków owocowych. 

Ćwiczenie 13. Operacje jednostkowe w technologii produkcji soków warzywnych. 

Ćwiczenie 14. Operacje jednostkowe w technologii win owocowych

Ćwiczenie 15. Operacje jednostkowe w technologii koncentratów z pulp i
przecierów.

 

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia, blended learning

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Zaliczenie ustne, Obserwacja pracy studenta,
Aktywność na zajęciach 50%

Wymagania wstępne
maszynoznawstwo przemysłu spożywczego, analiza żywności, 
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

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 _KO03 Absolwent jest gotów do wykazania aktywnej postawy w rozwiązywaniu problemów związanych z
zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem żywności

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

NZ_P6S _UW01 Absolwent potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i pozyskiwać dane do analizowania procesów i zjawisk w
obszarze gospodarki żywnościowej

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_WG01 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu chemii, biochemii,
mikrobiologii, matematyki i fizyki dostosowane do kierunku zarządzanie jakością i analiza żywności

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

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.


