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Mikrobiologia żywności
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biotechnologia

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
WBiNoZNBTS.I10B.1290.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Marta Kuźmińska-Bajor

Pozostali prowadzący Marta Kuźmińska-Bajor

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zastosowaniem mikroorganizmów w produkcji żywności, psuciem
żywności przez mikroorganizmy, etiologią zachorowań u ludzi spowodowanych spożyciem skażonej żywności oraz
metodami zabezpieczania żywności.
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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 zasady zastosowania drobnoustrojów i ich metabolitów
w produkcji bezpiecznej żywności

NB_P6S_WG01,
NB_P6S_WG02

Egzamin pisemny,
Prezentacja, Kolokwium

W2
podstawy jakości surowców roślinnych i zwierzęcych,
procedur ich przetwarzania oraz utrzymania
odpowiedniego stopnia czystości mikrobiologicznej

NB_P6S_WG04,
NB_P6S_WG09

Egzamin pisemny,
Kolokwium

W3
podstawowe metody mikrobiologicznej analizy
żywności związane z zapewnieniem
mikrobiologicznego bezpieczeństwa

NB_P6S_WG05 Egzamin pisemny,
Wykonanie ćwiczeń

W4
ważność przestrzegania parametrów procesowych
oraz higieny podczas wytwarzania żywności,
przechowywania i  dystrybucji żywności

NB_P6S_WG04 Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posłużyć się prostymi metodami w analizie surowców
i produktów spożywczych w oparciu o znajomość
podstawowych technik stosowanych w mikrobiologii

NB_P6S_UW02,
NB_P6S_UW03,
NB_P6S_UW05

Wykonanie ćwiczeń

U2 właściwie posługiwać się terminologią
mikrobiologiczną

NB_P6S_UK09,
NB_P6S_UO12

Egzamin pisemny,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń

U3 zrozumieć potrzebę uzupełniania wiedzy z zakresu
mikrobiologicznych technik badawczych NB_P6S_UU13 Aktywność na zajęciach,

Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej oceny własnej wiedzy z zakresu
mikrobiologii żywności

NB_P6S_KK01,
NB_P6S_KK02

Aktywność na zajęciach,
Prezentacja

K2
przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zasad
higieny podczas wytwarzania żywności,
przechowywania i  dystrybucji żywności

NB_P6S_KO03,
NB_P6S_KO04,
NB_P6S_KR06

Egzamin pisemny,
Prezentacja, Kolokwium

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Udział w egzaminie 1

Przygotowanie do zajęć 14

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Przygotowanie prezentacji/referatu 3
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
46

ECTS
1.8

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.

1.           Mikroflora surowców i produktów roślinnych (1godz.)

2.            Mikroflora surowców i produktów zwierzęcych (1godz.)

3.            Pozytywne i negatywne aspekty procesów fermentacjyjnych w żywności
(fermentacja mlekowa, etanolowa) (1 godz.)

4.            Pozytywne i negatywne aspekty procesów fermentacjyjnych w żywności
(fermentacja propionowa, octowa i masłowa) (1 godz.)

5.            Drobnoustroje proteolityczne, sacharolityczne i lipolityczne w żywności
(1 godz.)

6.            Drobnoustroje ekstremofilne powodujące psucie żywności (1 godz.)

7.            Wady żywności powodowane przez drobnoustroje (1 godz.)

8–9.        Drobnoustroje patogeniczne (2 godz.)

10–11.  Nowoczesne i szybkie metody wykrywania drobnoustrojów w żywności (2
godz.)

12.          Fizyczne metody utrwalania żywności (1 godz.)

13.          Chemiczne i niekonwencjonalne metody utrwalania żywności.
Przechowywanie żywności (1 godz.)

14.          Żywność fermentowana. Drobnoustroje probiotyczne (1 godz.)

15.          Technologia przeszkód. Systemy zapewniania bezpieczeństwa
zdrowotnego żywności (1 godz.)

Wykład
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2.

1.            Mikrobiologiczne badanie żywności (blok 4 godz.)

2.            Mikroflora surowców pochodzenia roślinnego (blok 4 godz.)

3.            Fermentacja masłowa (blok 4 godz.)

4.            Fermentacja mlekowa. Kolokwium 1 (blok 4 godz.)

5.            Badanie kinetyki śmierci cieplnej, wyznaczanie współczynnika
ciepłooporności D (blok 4 godz.)

6.            Mikroflora mleka, mięsa i przetworów mięsnych (blok 4 godz.)

7.            Zagrożenia mikrobiologiczne żywności –  zajęcia audytoryjne. Kolokwium
2 (blok 4 godz.)

8.            Zajęcia podsumowujące (2 godz.)

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Film dydaktyczny, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Aktywność na zajęciach, Prezentacja, Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
biochemia, mikrobiologia ogólna

Literatura
Obowiązkowa

Mikrobiologia żywności – teoria i ćwiczenia, praca zbiorowa pod red. M. Wojtatowicz, R. Stempniewicz, B. Żarowskiej,1.
Wyd. UP we Wrocławiu 2009
Wojtatowicz M., Stempniewicz R., Żarowska B, Rymowicz W., Robak M., Mikrobiologia ogólna, Wydawnictwo UP2.
we Wrocławiu 2008
Mikrobiologia ogólna, Schlegel H., G., PWN 19963.

Dodatkowa

Mikrobiologia techniczna, tom I, Red. Libudzisz Z., Kowal K., Wyd. PŁ, Łódź 20001.
Życie bakterii, Kunicki-Goldfinger W., PWN 19942.
Fundamental food microbiology, B. Ray & A. Bhunia CRP Press, Boca Raton-London-New York 20083.
Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym, Red. Żakowska Z., Stobińska H.,Wyd. Pł Łódź 20014.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

NB_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz zasięgania opinii ekspertów

NB_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu biotechnologii i nauk o żywności w
rozwiązywaniu problemów zawodowych

NB_P6S_KO03 Absolwent jest gotów do podejmowania odpowiedzialności za wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów
biotechnologicznych

NB_P6S_KO04 Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz środowiska społecznego oraz wypełniania
zobowiązań społecznych

NB_P6S_KR06
Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej, w tym ponoszenia odpowiedzialności za
społeczne skutki stosowania narzędzi biologii molekularnej i inżynierii genetycznej oraz wymagania tego
od innych

NB_P6S_UK09 Absolwent potrafi porozumiewać się ze specjalistami z dziedziny biotechnologia oraz technologia żywności
stosując specjalistyczną terminologię

NB_P6S_UO12 Absolwent potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role, będąc odpowiedzialnym
za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

NB_P6S_UU13 Absolwent potrafi planować ścieżkę własnego rozwoju naukowego i zawodowego, rozumie potrzebę
uczenia się przez całe życie i aktualizowania wiedzy związanej z wykonywanym zawodem

NB_P6S_UW02 Absolwent potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymenty, w tym dobrać właściwy materiał biologiczny
do badań i procesów biotechnologicznych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

NB_P6S_UW03 Absolwent potrafi wykonać analizy z wykorzystaniem metod oraz technik chemicznych, biologicznych i
fizycznych w zakresie biotechnologii i technologii żywności posługując się odpowiednią aparaturą

NB_P6S_UW05 Absolwent potrafi identyfikować i oceniać jakość produktów biotechnologicznych oraz żywnościowych, a
także ich wpływ na zdrowie ludzi, zwierząt i środowisko naturalne

NB_P6S_WG01 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym fakty i pojęcia z zakresu chemii, matematyki, fizyki,
biochemii, mikrobiologii, biologii komórki i biologii molekularnej dostosowane do kierunku biotechnologia

NB_P6S_WG02 Absolwent zna i rozumie molekularne i komórkowe podstawy funkcjonowania organizmów

NB_P6S_WG04 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym chemiczne, biologiczne i instrumentalne metody
stosowane w biotechnologii oraz analizie żywności

NB_P6S_WG05
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym możliwości wykorzystania różnych organizmów i
enzymów do prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz techniki sterowania metabolizmem
komórkowym

NB_P6S_WG09 Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu jakości surowców roślinnych i zwierzęcych, technologii ich
przetwarzania oraz zagrożeń chemicznych i biologicznych w produkcji żywności


