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Przechowalnictwo żywności
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
żywienie człowieka i dietetyka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiNoZNZDS.L10B.1999.20

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

Józef Błażewicz

Pozostali prowadzący Józef Błażewicz

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przedmiot dotyczy określenia potencjalnych zagrożeń jakości surowców, półproduktów i żywności powstających
na skutek procesów biologicznych, biochemicznych i chemicznych zachodzących podczas ich przechowywania
w różnych warunkach technicznych.
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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
zależności pomiędzy wybranymi zjawiskami
przyrodniczymi właściwymi dla kierunku żywienia
człowieka i dietetyka

NŻD6_P6S_WG03 Zaliczenie pisemne

W2
operacje jednostkowe, aparaturę i urządzenia
stosowane w procesach przetwórstwa rolno-
spożywczego, technologii żywności oraz technologii
gastronomicznej

NŻD6_ P6S_WG07 Zaliczenie pisemne

W3

zagadnienia z zakresu jakości surowców roślinnych
i zwierzęcych, technologii ich przetwarzania,
technologii gastronomicznej oraz zagrożeń
chemicznych, biologicznych i fizycznych w produkcji
żywności

NŻD6_ P6S_WG08 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

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

NŻD_ P6S_UW03 Zaliczenie pisemne

U2
identyfikować i oceniać zagrożenia bezpieczeństwa
produktów żywnościowych wpływające na zdrowie
ludzi, zwierząt i środowisko naturalne

NŻD_ P6S_UW04 Zaliczenie pisemne

U3
poszukiwać, analizować i wykorzystywać informacje
pochodzące z różnych dziedzin nauki oraz krytycznie
analizować istniejące rozwiązania techniczne
i technologiczne

NŻD_ P6S_UW07 Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wykorzystania wiedzy z zakresu żywienia człowieka
i dietetyki oraz gastronomii w rozwiązywaniu
problemów zawodowych

NŻD_ P6S_KK02 Zaliczenie pisemne

K2 podejmowania działań zmierzających do zapewnienia
wysokiej jakości żywności i żywienia człowieka NŻD_ P6S_KO03 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1.        Znaczenie przestrzegania procedur postępowania w eliminacji zagrożeń
podczas przechowywania surowców roślinnych i żywności  (1h).

2.        Zasady oceny przydatności surowców roślinnych i żywności do
przechowywania (1 h).

3.        Procesy zachodzące w produktach roślinnych i żywności w czasie
przechowywania (1 h).

4.        Charakterystyka podstawowych parametrów przechowalniczych, zakresów
ich stosowania i kontroli (1h).

5.        Wpływ technicznych warunków przechowywania na zachowanie jakości
surowców roślinnych i żywności (1 h).

6.        Zasady oceny i eliminacji zagrożeń w trakcie przechowywania ziarna,
nasion roślin strączkowych i oleistych (1 h).

7.        Zasady oceny i eliminowania zagrożeń w trakcie przechowywania warzyw
(1 h).

8.        Zasady oceny i eliminowania zagrożeń w trakcie przechowywania owoców
krajowych (1 h).

9.        Zasady oceny i eliminowania zagrożeń w trakcie przechowywania  owoców
importowanych (1 h).

10.     Zasady oceny i eliminowania zagrożeń w trakcie przechowywania kiszonek,
marynat i konserw (1 h).

11.     Fizyczne metody utrwalania surowców i żywności przetworzonej (1 h).

12.     Chemiczne metody utrwalania surowców i żywności przetworzonej (1 h).

13.     Sposoby wydłużania trwałości przechowalniczej surowców i produktów
żywnościowych (1 h).

14.     Wpływ pozostałości środków ochrony roślin na przydatność przechowalniczą
surowców (1h).

15.     Przegląd metod utrwalania żywności w aspekcie ich trwałości
przechowalniczej (1h).

Wykład

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 100%
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Wymagania wstępne
biochemia, chemia żywności, ogólna technologia żywności, 

Literatura
Obowiązkowa

Adamicki F., Czerko Z.: Przechowalnictwo warzyw i ziemniaka. PWRiL, Poznań 2002.1.
Lange E., Ostrowski W.: Przechowalnictwo owoców. PWRiL, Warszawa 1992;2.
Grzesiuk S., Górecki R.: Fizjologia plonów. Wprowadzenie do przechowalnictwa. Wyd. ATR w Olsztynie, 1994;3.

Dodatkowa

Schulz H., Böttcher H.: Składowanie produktów roślinnych. Wyd. AR w Lublinie, 1999;1.
Zin M.: Utrwalanie i przechowywanie żywności. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008;2.
www.scopus.com3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

NŻD6_P6S_WG03 Absolwent zna i rozumie zależności pomiędzy wybranymi zjawiskami przyrodniczymi właściwymi dla
kierunku żywienia człowieka i dietetyka

NŻD6_ P6S_WG07 Absolwent zna i rozumie operacje jednostkowe, aparaturę i urządzenia stosowane w procesach
przetwórstwa rolno-spożywczego, technologii żywności oraz technologii gastronomicznej

NŻD6_ P6S_WG08
Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu jakości surowców roślinnych i zwierzęcych, technologii
ich przetwarzania, technologii gastronomicznej oraz zagrożeń chemicznych, biologicznych i fizycznych
w produkcji żywności

NŻD_ P6S_KK02 Absolwent jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu żywienia człowieka i dietetyki oraz
gastronomii w rozwiązywaniu problemów zawodowych

NŻD_ P6S_KO03 Absolwent jest gotów do podejmowania działań zmierzających do zapewnienia wysokiej jakości
żywności i żywienia człowieka

NŻD_ P6S_UW03
Absolwent potrafi wykonać proste analizy z wykorzystaniem metod oraz technik chemicznych,
biologicznych i fizycznych w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka posługując się
odpowiednią aparaturą

NŻD_ P6S_UW04 Absolwent potrafi identyfikować i oceniać zagrożenia bezpieczeństwa produktów żywnościowych
wpływające na zdrowie ludzi, zwierząt i środowisko naturalne

NŻD_ P6S_UW07 Absolwent potrafi poszukiwać, analizować i wykorzystywać informacje pochodzące z różnych dziedzin
nauki oraz krytycznie analizować istniejące rozwiązania techniczne i technologiczne


