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Jednostka realizująca: Wydział Nauk o Żywności, Katedra Inżynierii Żywności  i Organizacji Produkcji 

Wydział, dla którego 

przedmiot jest realizowany:
 Wydział Nauk o Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiot kierunkowy specjalnościowy b) stopień II, rok I c) stacjonarne 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Przedmiot realizowany będzie w ramach 5 ćwiczeń 4 godzinnych odbywających się na 

terenie Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, oraz 10 godzin w terenie. 

Studenci zapoznają się z rozwiązywaniem problemów występujących podczas transportu i 

obróbki termicznej żywności. Rozwiązują zadania na podstawie których uczą się 

prawidłowo rozumieć i interpretować zjawiska zachodzące podczas procesów termicznych 

związanych z ogrzewaniem i chłodzeniem produktów spożywczych. Zagadnienia 

dotyczące transportu na przykładzie cieczy nieniutonowskich pozwolą na zdobycie wiedzy 

niezbędnej do projektowania i przewidywania procesów mechanicznych. Podczas zajęć w 

terenie studenci będą mogli połączyć zdobytą wiedzę teoretyczną z praktyką. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 20 

b) ćwiczenia terenowe: liczba godzin 10 

Metody dydaktyczne: 
rozwiązywanie problemów obliczeniowych, eksperyment, dyskusja, analiza i interpretacja 

wyników, konsultacje  

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka ćwiczeń: 

Przepływ cieczy nieniutonowskich – rozwiązywanie podstawowych problemów 

związanymi z mechaniką płynów i mechanizmami przepływu płynów na przykładzie 

cieczy nieniutonowskich.  

Zagęszczanie cieczy – obliczanie procesów odparowania w wyparkach wielodziałowych. 

Nieustalone przewodzenie ciepła - określenie zmienności pola temperaturowego w ciele 

nieskończonym podczas ogrzewania, zapoznanie studenta z prawidłowym rozumieniem i 

stosowaniem reguły Newmana, wykonanie prostych wyliczeń wielkości bezwymiarowych. 

Obliczenia wnikania ciepła – wykorzystanie równań kryterialnych w celu wyznaczenia 

współczynników wnikania ciepła w warunkach konwekcji naturalnej i wymuszonej, ze 

zróżnicowaniem na rodzaje ruchu (laminarny, burzliwy). Wyznaczanie tych 

współczynników w warunkach odpowiadających rzeczywistym warunkom 

technologicznym. 

Suszenie –rozwiązywanie zagadnień dotyczących suszenia wielostopniowego i suszenia z 

recyrkulacją czynnika suszącego. 

Ćwiczenia terenowe – w warunkach przemysłowych np. w zakładach przetwórstwa 

spożywczego Studenci łączą zdobytą wiedzę teoretyczną z praktyką.  

Wymagania formalne  
(przedmioty wprowadzające): 

Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego 

Założenia wstępne: 

Student potrafi dokonać obliczeń obejmujących całkowanie, różniczkowanie i zna 

podstawy zjawisk fizycznych. Ma wiedzę i umiejętności wymagane w ramach przedmiotu 

Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. 

Efekty kształcenia: 

01 - ma rozszerzoną wiedzę z zakresu operacji i procesów jednostkowych oraz technik 

kontroli parametrów stosowanych w produkcji żywności 

02 - zna budowę i zasady funkcjonowania maszyn, urządzeń i aparatów wchodzących w 

skład linii produkcyjnych do żywności 

03 - potrafi dobrać i ocenić operacje i procesy jednostkowe 

04 - posiada pogłębioną umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy w zakresie 

przetwarzania, utrwalania żywności 

05 - potrafi wykonać obliczenia procesowe 

06 - potrafi pracować samodzielnie i rozwiązywać problemy zawodowe 



 

 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla 

programu kształcenia na kierunku 

01 ma rozszerzoną wiedzę z zakresu operacji i procesów 

jednostkowych oraz technik kontroli parametrów stosowanych w 

produkcji żywności 

K_W06, K_W02,  

K_W04, K_W05,  

K_W01, K_W03 

02 zna budowę i zasady funkcjonowania maszyn, urządzeń i aparatów 

wchodzących w skład linii produkcyjnych produkcji żywności 

K_W08, K_W10,  

03 potrafi dobrać i ocenić operacje i procesy jednostkowe K_U02, K_U01,  

04 posiada pogłębioną umiejętność praktycznego wykorzystania 

wiedzy w zakresie przetwarzania, utrwalania żywności 

K_U06,  

K_U03, K_U07,  

05 potrafi wykonać obliczenia procesowe KU_03 

06 potrafi pracować samodzielnie i w zespole oraz rozwiązywać 

problemy zawodowe 

K_K04,  

K_K05, K_K03 

 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

01, 02, 04, 05, 06 – ocena wynikająca z pracy pisemnej przygotowanej przez studenta 

(sprawozdanie) 

02, 03, 06 – ocena wynikająca z aktywności studenta w trakcie zajęć 

03, 06 – ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć (sprawozdanie) 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Złożone sprawozdania  

Elementy i wagi mające 

wpływ na ocenę końcową:
 Sprawozdanie 100% 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Sala wykładowa, laboratorium 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  

1. Witrowa-Rajchert D., Lewicki P. P (red.): Wybrane zagadnienia obliczeniowe inżynierii żywności. Skrypt, Wyd. SGGW, 

Warszawa 2012. 

2. Lewicki P.P., Witrowa-Rajchert  D. (red.): Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego. Część I. Ćwiczenia 

laboratoryjne Wyd. SGGW, Warszawa 2002. 

UWAGI: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 51% z ćwiczeń.
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 50 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 
1,25 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich 

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
2 ECTS 


