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Ogólna technologia żywności
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
technologia żywności i żywienie człowieka

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
WBiNoZNTZS.I8B.1490.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

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

Tomasz Zięba

Pozostali prowadzący Tomasz Zięba, Ewa Zdybel, Wioletta Drożdż, Artur Gryszkin

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 45
Ćwiczenia laboratoryjne: 60

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
W ramach kursu przedstawione są: podstawowe pojęcia związane z operacjami jednostkowymi stosowanymi
w technologii, procesy zachodzące podczas przetwarzania i utrwalania żywności i parametry wpływające
na intensywność prowadzonych procesów technologicznych i biotechnologicznych oraz ich wpływ na wartość
biologiczną, funkcjonalną i organoleptyczną 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
operacje technologiczne stosowane w produkcji
żywności oraz definiuje pojęcia związane z operacjami
jednostkowymi stosowanymi w technologii

NT_P6S_WG01, NT_P6S-
_WG08, NT_P6S_WG09,
NT_P6S_WG11

Egzamin ustny,
Zaliczenie ustne

W2
parametry wpływające na intensywność
prowadzonych procesów biotechnologicznych
i technologicznych

NT_P6S_WG11 Egzamin ustny,
Zaliczenie ustne

W3
urządzenia stosowane w przetwórstwie spożywczym
i zna typowe linie technologiczne, w których
stosowane są podstawowe procesy

NT_P6S_WG06, NT_P6S-
_WG07

Egzamin ustny,
Zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
obsługiwać wyposażenie laboratorium
technologicznego, zna zasady bezpieczeństwa pracy
i będzie odpowiedzialny za wspólne realizowane prace
w zespole

NT_P6S_UO15
Obserwacja pracy
studenta, Wykonanie
ćwiczeń

U2
obsługiwać urządzenia analityczne stosowane
w ocenie jakościowej materiałów i produktów
spożywczych przemysłu technologicznego

NT_P6S_UW02
Obserwacja pracy
studenta, Wykonanie
ćwiczeń

U3
wykorzystać posiadaną wiedzę w warunkach
laboratoryjnych do pozyskiwania i przetwarzania
podstawowych składników żywności

NT_P6S_UK12,
NT_P6S_UW01

Obserwacja pracy
studenta, Wykonanie
ćwiczeń

U4 przeprowadzać i oceniać procesy technologiczne
stosowane w przemyśle przetwórczym

NT_P6S_UW01,
NT_P6S_UW03

Obserwacja pracy
studenta, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
oceny wpływu procesów zachodzących
w przetwórstwie żywności na bezpieczeństwo
i zdrowie konsumenta

NT_P6S_KO03,
NT_P6S_KO04

Egzamin ustny,
Obserwacja pracy
studenta

K2 wykorzystywania wiedzy w rozwiązywaniu problemów
występujących w przetwórstwie żywności NT_P6S_KO02

Egzamin ustny,
Obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 45

Ćwiczenia laboratoryjne 60

Przygotowanie do zajęć 30

Konsultacje 6

Udział w egzaminie 2
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Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Przygotowanie raportu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
188

ECTS
7.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
113

ECTS
4.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wykład 1.            Wstęp do technologii żywności, bilans żywności.

Wykład 2.            Charakterystyka głównych surowców przemysłu spożywczego,
ich odbiór i  oczyszczanie.

Wykład 3.            Przechowywanie i transport żywności.

Wykład 4.            Produkty spożywcze i ich jakość.

Wykład 5, 6.   Operacje mechaniczne (rozdrabnianie; rozdzielanie materiałów
niejednorodnych; mieszanie ciał stałych i cieczy; dozowanie)

Wykład 7.            Operacje termiczne (energia cieplna i jej zastosowanie w
technologii żywności; wpływ ogrzewania na jakość żywności; mechanizm
przenoszenia ciepła; typy operacji lub metod cieplnych)

Wykład 8.            Niektóre operacje typu dyfuzyjnego (ekstrakcja, ekstrakcja za
pomocą rozpuszczalników selektywnych; destylacja)

Wykład 9.            Procesy i operacje fizykochemiczne (krystalizacja; sorpcja;
tworzenie emulsji; koagulacja i żelifikacja; aglomerowanie ciał sypkich)

Wykład 10.          Procesy chemiczne w technologii żywności (hydroliza w
przemyśle spożywczym; neutralizacja w przemyśle spożywczym; uwodornianie
tłuszczów; chemiczne metody modyfikowania skrobi; chemiczna modyfikacja
białka i laktozy)

Wykład 11,12.    Procesy biotechnologiczne w technologii żywności (biosynteza
masy komórkowej; procesy fermentacyjne; zastosowanie enzymów

Wykład 13,14.    Metody utrwalania żywności (utrwalanie żywności metodą
chłodzenia lub zamrażania; utrwalanie żywności za pomocą ogrzewania;
utrwalanie żywności oparte na odwadnianiu i na dodawaniu substancji
osmoaktywnych; utrwalanie przez zakwaszanie i metodą chemiczną;
niekonwencjonalne, nietypowe i skojarzone metody utrwalania żywności.

Wykład 15.          Technologie bezodpadowe, produkty uboczne i odpadowe,
metody ich utylizacji.

Wykład
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2.

Ćwiczenie 1.             Aerometria, refraktometria, polarymetria, grawimetria.
Oznaczanie kwasowości produktów spożywczych

Ćwiczenie 2.             Jakość produktów spożywczych. Normalizacja.

Ćwiczenie 3.             Suszenie w przemyśle spożywczym

Ćwiczenie 4.             Koagulacja i żelifikacja w przemyśle spożywczym

Ćwiczenie 5.             Rozdzielanie zawiesin lub emulsji w ośrodku ciekłym

Ćwiczenie 6.             Ekstrakcja w przemyśle spożywczym

Ćwiczenie 7.             Krystalizacja w przemyśle spożywczym

Ćwiczenie 8.             Rozdrabnianie i sortowanie

Ćwiczenie 9.             Zagęszczanie ciekłych produktów spożywczych

Ćwiczenie 10.          Utrwalanie żywności metodą apertyzacji 

Ćwiczenie 11.          Zamrażanie produktów spożywczych

Ćwiczenie 12.          Procesy enzymatyczne w przemyśle spożywczym

Ćwiczenie 13.          Wykorzystanie produktów ubocznych do produkcji biomasy i
fermentacji alkoholowej.

Ćwiczenie 14.          Destylacja i rektyfikacja

Ćwiczenie 15.          Operacje chemiczne w przemyśle spożywczym

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin ustny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie ustne, Obserwacja pracy studenta, Wykonanie
ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
matematyka, fizyka, chemia

Literatura
Obowiązkowa

Pijanowski E.: Ogólna technologia żywności. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa20001.
Bednarski W: Ogólna technologia żywności. Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej, Olsztyn 19962.
Sobkowicz G.: Przewodnik do ćwiczeń z ogólnej technologii żywności. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu,3.
Wrocław 1998
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

NT_P6S_KO02 Absolwent jest gotów do wykazywania aktywnej postawy i wykorzystywania wiedzy w rozwiązywaniu
różnych problemów występujących w technologii żywności i żywieniu człowieka

NT_P6S_KO03
Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz środowiska społecznego oraz wypełniania
zobowiązań społecznych, w tym również działań zmierzających do zapewnienia wysokiej jakości
produktów żywnościowych i ich bezpieczeństwa

NT_P6S_KO04 Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej technologa żywności

NT_P6S_UK12 Absolwent potrafi przygotować sprawozdania, raporty i inne opracowania dotyczące zagadnień z zakresu
technologii żywności i żywienia człowieka, zaprezentować je i uzasadniać swoje stanowisko

NT_P6S_UO15 Absolwent potrafi pracować indywidualnie i zespołowo i jest świadomy odpowiedzialności za wspólnie
realizowane działania

NT_P6S_UW01 Absolwent potrafi dobrać i zastosować odpowiednie metody, techniki, technologie i materiały do produkcji
i utrwalania żywności

NT_P6S_UW02
Absolwent potrafi zastosować odpowiednie techniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i sensoryczne
posługując się sprzętem laboratoryjnym i aparaturą kontrolno-pomiarową stosowane w analizie żywności
oraz opracować i zinterpretować uzyskane wyniki

NT_P6S_UW03 Absolwent potrafi zinterpretować zjawiska fizykochemiczne i biologiczne zachodzące podczas
przetwarzania i przechowywania surowców i produktów żywnościowych

NT_P6S_WG01 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym fakty i pojęcia z zakresu chemii, biochemii,
mikrobiologii, matematyki, fizyki dostosowane do kierunku technologii żywności i żywienia człowieka

NT_P6S_WG06 Absolwent zna i rozumie zasady działania i eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji
żywności oraz zasady organizacji procesu produkcyjnego

NT_P6S_WG07 Absolwent zna i rozumie techniki, metody i narzędzia, operacje jednostkowe oraz technologie stosowane
w procesach przetwarzania żywności

NT_P6S_WG08 Absolwent zna i rozumie przydatność różnych metod utrwalania i przetwarzania żywności oraz wyjaśnia
ich wpływ na trwałość i bezpieczeństwo żywności

NT_P6S_WG09
Absolwent zna i rozumie podstawy procesów biotechnologicznych, opisuje przykładowe bioprocesy z
wykorzystaniem drobnoustrojów i enzymów wykorzystywane w biotechnologii żywności i utylizacji
produktów odpadowych przemysłu spożywczego

NT_P6S_WG11 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym przemiany fizyko-chemiczne i biochemiczne
zachodzące podczas przetwarzania, utrwalania i przechowywania surowców i produktów żywnościowych


