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Analiza sensoryczna żywności
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)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiNoZNZJS.I10B.0043.20

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

Maciej Oziembłowski

Pozostali prowadzący Maciej Oziembłowski

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

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

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zapoznania się z materiałem z analizy sensorycznej. Program
wykładów obejmuje zagadnienia związane z tym przedmiotem. Celem laboratoriów jest umożliwienie studentom
zapoznania się z podstawową metodologią stosowaną w analizie sensorycznej.
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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 zaawansowany sposób pojęcia analizy sensorycznej
– opisuje terminologie, metody i techniki analizy
sensorycznej żywności

NZ_P6S_WG09 Zaliczenie ustne,
Kolokwium

W2
zależności pomiędzy jakością produktu a jego cechami
sensorycznymi, zna rolę analizy sensorycznej
żywności, opisuje wybrane cechy sensoryczne
na podstawie odpowiednich norm

NZ_P6S _WK11 Zaliczenie ustne,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wybrać odpowiednią metodę sensoryczną
do osiągnięcia założonych celów NZ_P6S _UW05 Prezentacja, Wykonanie

ćwiczeń

U2 zna wyposażenie laboratorium analiz sensorycznych
oraz specyfikę i zasady bezpiecznej pracy w nim NZ_P6S _UW06 Prezentacja, Wykonanie

ćwiczeń

U3
prawidłowo dobrać panel sensoryczny oraz
przeprowadzić właściwe wnioskowanie na podstawie
uzyskanych wyników

NZ_P6S _UO13 Prezentacja, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student ma świadomość znaczenia społecznej,
zawodowej i etycznej odpowiedzialności za jakość
żywności, również w aspekcie sensorycznym

NZ_P6S _KO03 Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Konsultacje 3

Przygotowanie do zajęć 7

Przygotowanie raportu 7

Przygotowanie prezentacji/referatu 2

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 11

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
33

ECTS
1.1
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
22

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Analiza sensoryczna w kontekście jakości żywności

Definiowanie pojęć sensorycznych

Cechy sensoryczne produktów spożywczych

Sprawność sensoryczna. Wybór i szkolenie oceniających.

Pracownia analiz sensorycznych

Testy do badania wrażliwości sensorycznej

Charakterystyka metod różnicowych

Metodologia metody parzystej

Metodologia metody trójkątowej

Charakterystyka metod z zastosowaniem różnych skal i kategorii

Ilościowa analiza opisowa w analizie sensorycznej żywności

Metody profilowania sensorycznego

Dokumentowanie i analiza wyników w analizie sensorycznej

Metody badań konsumenckich w kontekście analizy sensorycznej

Identyfikacja i wybór deskryptorów do ustalania profilu sensorycznego

Wykład

2.

Zajęcia wprowadzające (1h)

Warunki przeprowadzania ocen sensorycznych. Test wrażliwości sensorycznej (2h)

Metody wykorzystywane w analizie sensorycznej: metoda parzysta (2h)

Metody wykorzystywane w analizie sensorycznej: metoda trójkątowa (2h)

Metody z zastosowaniem różnych skal i kategorii: metoda szeregowania (2h)

Metody z zastosowaniem różnych skal i kategorii: metoda punktowania i
stopniowania (2h)

Ilościowa analiza opisowa i metody profilowania sensorycznego (2h)

Metody badań konsumenckich (2h)

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, analiza tekstów, Film dydaktyczny, Wykład, Ćwiczenia
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Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie ustne 30%

Ćwiczenia laboratoryjne Aktywność na zajęciach, Prezentacja, Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń 70%

Literatura
Obowiązkowa

Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I., Sensoryczne badania żywności, podstawy – metody – zastosowania, Wydawnictwo1.
Naukowe PTTŻ, Kraków

Dodatkowa

Towaroznawstwo żywności przetworzonej, Świderski F., Wyd. SGGW, Warszawa1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

NZ_P6S _KO03 Absolwent jest gotów do wykazania aktywnej postawy w rozwiązywaniu problemów związanych z
zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem żywności

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_WG09 Absolwent zna i rozumie normy i zasady racjonalnego żywienia i zdrowego trybu życia różnych grup
ludności

NZ_P6S _WK11 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia prawne i społeczne związane z
kierunkiem zarządzanie jakością i analiza żywności


