
1 / 5

Technologia owoców, warzyw i zbóż
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.2511.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Paulina Nowicka

Pozostali prowadzący Paulina Nowicka

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
5.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z szeregiem podstawowych zagadnień związanych z przetwórstwem owoców i warzyw,
wśród których wymienić należy technologię produktów smarownych (dżemów, konfitur, powideł), win owocowych
czy soków

C2 Przekazanie wiedzy z zakresu produkcji produktów przeznaczonych dla dzieci oraz żywności o minimalnych
stopniu przetworzenia

C3 Poznanie przez studentów idei stosowania biologicznych i biochemicznych procesów w przetwórstwie 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
w stopniu zaawansowanym chemiczne, biologiczne
i instrumentalne metody stosowane w analizie
żywności pochodzenia roślinnego

NB_P6S_WG04
Egzamin pisemny,
Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń

W2
w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu
jakości surowców roślinnych i technologii ich
przetwarzania oraz zagrożeń mikrobiologicznych
w produkcji żywności

NB_P6S_WG09
Egzamin pisemny,
Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykonać zaawansowane analizy z wykorzystaniem
metod oraz technik chemicznych, biologicznych
i fizycznych w zakresie technologii żywności
posługując się odpowiednią aparaturą

NB_P6S_UW03 Wykonanie ćwiczeń

U2
identyfikować i właściwie oceniać jakość produktów
żywnościowych, a także ich wpływ na zdrowie ludzi,
zwierząt i środowisko naturalne

NB_P6S_UW05 Wykonanie ćwiczeń

U3
porozumiewać się ze specjalistami z dziedziny
technologia żywności stosując specjalistyczną
terminologię

NB_P6S_UK09 Obserwacja pracy
studenta

U4
sprawnie i elastycznie współdziałać i pracować
w grupie przyjmując w niej różne role, będąc
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pracy własnej
i innych

NB_P6S_UO12
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznej oceny własnej wiedzy z zakresu
przetwarzania surowców roślinnych i technologii
żywności oraz wykorzystywanie wiedzy z zakresu nauk
o  żywności w rozwiązywaniu problemów zawodowych

NB_P6S_KK01,
NB_P6S_KK02

Obserwacja pracy
studenta, Wykonanie
ćwiczeń

K2
działania w sposób przedsiębiorczy, przestrzegania
zasad etyki zawodowej, podejmowania
odpowiedzialności za wysoką jakość i bezpieczeństwa
produktów

NB_P6S_KO04,
NB_P6S_KO05,
NB_P6S_KR06

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Bilans punktów ECTS
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Przygotowanie do ćwiczeń 30

Przygotowanie raportu 10

Konsultacje 6

Udział w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
128

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
68

ECTS
2.5

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1.    Wybrane owoce i warzywa w profilaktyce przewlekłych chorób niezakaźnych

2.    Technologia produkcji soków, przecierów i produktów typu smoothie, w tym
produktów typu 'baby food'

3.    Biochemiczne i biologiczne procesy przetwórcze jako narzędzie do
otrzymywania prozdrowotnych produktów owocowo-warzywnych

4.    Technologia produkcji win owocowych

5.    Żywność o minimalnym stopniu przetworzenia

6.    Dżemy, konfitury, marmolady i powidła – wymagania surowcowe i technologia
produkcji

7.    Zaliczenie

Wykład

2.

1.      Zmiany barwy owoców, warzyw i ziół

2.      Technologia produkcji soków owocowo-warzywnych

3.      Technologia produkcji win owocowych

4.      Produkty smarowne z owoców i warzyw (dżemy, pasty, marmolady, powidła)

5.      Odrabianie zaległości i zaliczenie ćwiczeń

Ćwiczenia laboratoryjne
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Udział w badaniach, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
mikrobiologia żywności, analiza żywności, operacje jednostkowe w przemysłach biotechnologicznych

Literatura
Obowiązkowa

Czapski J., Limanówka-Jacygrad D.: Nietermiczne metody przedłużania trwałości żywności o małym stopniu1.
przetworzenia. Przem.Spoż., 1996, 3, 27 – 30.
Kowalska H.: Żywność minimalnie przetworzona-owoce i warzywa. Przem.Spoż., 2006, 6, 24 – 31.2.
Oszmiański J. 2009. Magiczna moc owoców – fitoskładniki. Magiczna moc owoców. Broszura edukacyjna sponsorowana3.
przez Cappy:14 – 22 [1].
Szajewska i in., Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii4.
i Żywienia Dzieci. Standardy Medyczne/Pediatria, 2014, 11, 321-338.
Oszmiański J. 2002. Technologia i analiza produktów z owoców i warzyw. Wybrane zagadnienia. AR, Wrocław.5.

Dodatkowa

Sueli Rodrigues, Fabiano Andre Narciso Fernandes, 2016, Advances in Fruit Processing Technologies, Contemporary Food1.
Engineering, ISBN 9781138199453.
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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_KO04 Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz środowiska społecznego oraz wypełniania
zobowiązań społecznych

NB_P6S_KO05 Absolwent jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy

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_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_WG04 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym chemiczne, biologiczne i instrumentalne metody
stosowane w biotechnologii oraz analizie żywności

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


