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Byproducts transformation
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bioeconomy

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
ID000000IBE-AIS.I2BO.3395.22

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe prowadzone w językach obcych

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Andrzej Białowiec

Pozostali prowadzący Andrzej Białowiec

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest przedstawienie wiedzy oraz przekazanie umiejętności i kompetencji obejmujących
definicje procesów transformacji produktów ubocznych przedstawienie rodzajów systemów, technik i technologii
fizycznej, chemicznej, biologicznej i termicznej transformacji produktów ubocznych.
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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
Ma elementarną wiedzę w zakresie projektowania
systemów i urządzeń służących do fizycznej,
chemicznej, biologicznej i termicznej transformacji
produktów ubocznych

IBE_P6S_WG_03,
IBE_P6S_WG05

Zaliczenie pisemne,
Projekt

W2
Ma ogólną wiedzę w zakresie systemów, technologii,
technik, urządzeń i narzędzi stosowanych
w zagospodarowaniu produktów ubocznych
w obiogospodarce.

IBE_P6S_WG09,
IBE_P6S_WG10

Zaliczenie pisemne,
Projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi dokonać identyfikacji i określić
specyfikę prostych zadań inżynierskich oraz
przygotować tekst zawierający identyfikację problemu
inżynierskiego w zakresie transformacji produktów
ubocznych w biogospodarce

IBE_P6S_UU01,
IBE_P6S_UW01 Projekt

U2
Student potrafi stosując podstawowe technologie
informatyczne pozyskiwać i przetwarzać informacje
z zakresu transformacji porduktów ubocznych
w biogospodarce

IBE_P6S_UW04 Projekt, Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Ma świadomość ważności, odpowiedzialności i skutków
działalności inżyniera kierunku Biogospodarka
w aspekcie odpowiedzialności za jakość życia ludzi
i stan środowiska naturalnego

IBE_P6S_KO04 Projekt, Prezentacja

K2
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną
oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy
w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie
realizowane zadania

IBE_P6S_KO02 Projekt, Prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 15

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Przygotowanie raportu 30

Gromadzenie i studiowanie literatury 10
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

• Definicje produktów ubocznych

• Rodzaje produktów ubocznych w biogospodarce

• Cele transformacji produktów ubocznych w biogospodarce

• Rodzaje procesów transformacji produktów ubocznych

• Procesy jednostkowe fizycznej transformacji produktów ubocznych, rodzaje,
parametry technologiczne, wydajność

• Procesy jednostkowe chemicznej transformacji produktów ubocznych, rodzaje,
parametry technologiczne, wydajność

• Procesy jednostkowe biologicznej transformacji produktów ubocznych, rodzaje,
parametry technologiczne, wydajność

• Procesy jednostkowe termicznej transformacji produktów ubocznych, rodzaje,
parametry technologiczne, wydajność

• Techniczna infrastruktura wspomagająca

• Podstawy monitoringu i sterowania

Wykład

2.

• Praca zespołowa: Identyfikacja kluczowych właściwości fizycznych i
chemicznych produktów ubocznych z punktu widzenia projektowania systemu ich
transformacji - Problem-Based Learning

• Praca zespołowa: Identyfikacja kluczowych cech produktów wytworzonych z
produktów ubocznych z punktu widzenia potrzeb rynku i konsumentów - Problem-
Based Learning

• Projekt semestralny: Podstawy projektowania systemu do transformacji
produktów ubocznych - Process Flow Diagram i bilans masy

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Metoda problemowa, Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%
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Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt, Prezentacja 50%

Literatura
Obowiązkowa

https://doi.org/10.3389/fsufs.2018.000521.

Dodatkowa

https://dx.doi.org/10.3390%2Fmolecules240610561.
https://doi.org/10.3390/foods90302912.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IBE_P6S_KO02 absolwent potrafi prawidłowo zdefiniować priorytety służące realizacji określonych, przez siebie lub
innych, zadań oraz zadbać o terminowość ich wykonania

IBE_P6S_KO04 absolwent jest gotów do ponoszenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan
środowiska

IBE_P6S_UU01 absolwent posiada umiejętność określenia kierunków dalszego uczenia się w celu podnoszenia
kompetencji zawodowych

IBE_P6S_UW01 absolwent posiada umiejętność wyszukiwania, rozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania
informacji dotyczących biogospodarki

IBE_P6S_UW04 absolwent posiada umiejętność posługiwania się wybranymi programami komputerowymi do
projektowania, przetwarzania danych, ich analizy oraz graficznej prezentacji

IBE_P6S_WG05 absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu biotransformacji, biorafinacji,
biokonwersji oraz wykorzystania biomasy i produktów ubocznych w biogospodarce

IBE_P6S_WG09 absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu z zakresu zrównoważonych
procesów produkcji, przetwarzania i wykorzystywania surowców w biogospodarce

IBE_P6S_WG10 absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu budowy, funkcji, sposobu
wykorzystania urządzeń i systemów technicznych stosowanych w procesach produkcyjnych

IBE_P6S_WG_03 absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,
gospodarki odpadami i gospodarki bezodpadowej


