
Rok 

akademicki: 
Od 2017/18 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy: TŻ I st 5.1 

 

Nazwa przedmiotu:   Technologia zbóż      ECTS 4 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Cereal technology      

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu:  Prof. dr hab. Alicja Ceglińska 

Prowadzący zajęcia:  Pracownicy Katedry Technologii i Oceny Żywności Instytutu Nauk o Żywności 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności, Katedra Technologii i Oceny Żywności 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany: 
Wydział Technologii Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiot obligatoryjny b) stopień I rok III 
c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z teoretycznymi podstawami przetwórstwa 

zbóż na kasze, mąki, pieczywo, wyroby ciastkarskie i makarony      

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 28;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 21;  

Metody dydaktyczne: 
Wykład, doświadczenie, rozwiązywanie problemu, interpretacja wyników doświadczenia, 

konsultacje      

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów: 

Krajowa i światowa produkcja zbóż, światowy obrót zbożem, towaroznawcza ocena 

ziarna zbóż, systemy klasyfikacji zbóż, skład chemiczny ziarna, cechy fizyczne ziarna i 

masy zbożowej, podstawy technologii młynarstwa, kaszarstwa, piekarstwa i ciastkarstwa 

oraz makaronów, skład chemiczny mąki i pieczywa, maszyny i urządzenia stosowane w 

młynarstwie, kaszarstwie, piekarstwie i ciastkarstwie oraz produkcji makaronów. 

Tematyka ćwiczeń: 

Analiza towaroznawcza ziarna różnych gatunków zbóż, analiza towaroznawcza różnych 

typów mąki pszennej,  analiza towaroznawcza różnych rodzajów kasz, analiza 

międzyproduktów piekarskich pszennych i żytnich, analiza różnych rodzajów i 

asortymentów pieczywa, wypiek ciasta biszkoptowo-tłuszczowego, wytwarzanie 

makaronu.      

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 

Ogólna technologia żywności, Propedeutyka przemysłu spożywczego, Analiza i ocena 

jakości żywności      

Założenia wstępne: 
Ma podstawową wiedzę dotyczącą surowców i produktów zbożowych, zna podstawowe 

metody analityczne jakości żywności      

Efekty kształcenia: 

01 – ma poszerzoną wiedzę z zakresu 

produkcji, obrotu i klasyfikacji 

jakościowej zbóż i ich przetworów 

02 – zna podstawy technologii 

młynarstwa, kaszarstwa, piekarstwa i 

ciastkarstwa oraz makaronów 

03 – zna podstawowe maszyny i 

urządzenia stosowane w technologii 

zbóż      

04 – potrafi ocenić jakość ziarna pszenicy, kasz, 

mąki pszennej, międzyproduktów piekarskich, 

pieczywa, wyrobów z ciasta biszkoptowo-

tłuszczowego, makaronu 

05 – jest odpowiedzialny za rzetelność w 

prowadzeniu analizy towaroznawczej i 

interpretację uzyskanych wyników      

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekt: 01, 02, 03 – egzamin pisemny 

Efekt: 04, 05 – kolokwium ćwiczeniowe oraz ocena przeprowadzonego 

doświadczenia      

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Kolokwia z zajęć ćwiczeniowych i prace egzaminacyjne      

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową: Ćwiczenia 40%; Egzamin 60%      

Miejsce realizacji zajęć:  Laboratorium, sala wykładowa 



 

 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Literatura podstawowa: 

Mitek M., Leszczyński K. (red). 2014. Wybrane zagadnienia z technologii żywności pochodzenia roślinnego. Wyd. SGGW 

Warszawa 

Ambroziak Z., 1998. Produkcja piekarsko-ciastkarska, cz.I. i II.  WSiP, Warszawa. 

2. Literatura uzupełniająca:  

Gąsiorowski H. (red.), 2004. Pszenica – chemia i technologia. PWRiL, Poznań. 

Grzesiuk S., Kulka K., 1988. Biologia ziarniaków zbóż. PWN, Warszawa. 

Jurga R., 1994. Przetwórstwo zbóż, cz. I. WSiP, Warszawa.      

UWAGI: Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie minimum 51% sumarycznej liczby punktów niezależnie z 

ćwiczeń i z egzaminu. Sumaryczną liczbę punktów wylicza się po uwzględnieniu elementów i wagi. Student, który uzyskał 

sumaryczną liczbę punktów 51-60% otrzymuje ocenę 3,0; 61-70% - 3,5; 71-80% - 4,0; 81-90% - 4,5; 91-100 – 5,0.      

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

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

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

nauczycieli akademickich: 
2 ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
1 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 ma poszerzoną wiedzę z zakresu produkcji, obrotu i 

klasyfikacji jakościowej zbóż i ich przetworów 

K_W08, K_W09      

02 zna podstawy technologii młynarstwa, kaszarstwa, piekarstwa i 

ciastkarstwa oraz makaronów 

K_W05, K_W07      

03 zna podstawowe maszyny i urządzenia stosowane w 

technologii zbóż 

K_W10      

04 potrafi ocenić jakość ziarna pszenicy, kasz, mąki pszennej, 

międzyproduktów piekarskich, pieczywa, wyrobów z ciasta 

biszkoptowo-tłuszczowego, makaronu      

K_W06, K_W11, K_U01, K_U02, 

K_U13 

 

05 jest odpowiedzialny za rzetelność w prowadzeniu analizy 

towaroznawczej i interpretację uzyskanych wyników      

K_U04, K_U05, K_U09, K_U16, 

K_K05, K_K06      



Rok 

akademicki: 
Od 2017/18 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy: TŻ I st 5.2 

 

Nazwa przedmiotu:   Technologia owoców i warzyw ECTS 4 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Fruit and vegetable technology  

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu:  Dr inż. Iwona Ścibisz 

Prowadzący zajęcia:  Pracownicy Katedry Technologii i Oceny Żywności Instytutu Nauk o Żywności 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności, Katedra Technologii i Oceny Żywności  

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany: 
Wydział Technologii Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiot obligatoryjny b) stopień I rok III 
c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z charakterystyką surowców owocowych, warzywnych i 

grzybowych, sposobami ich utrwalania w postaci półproduktów i przemysłowego 

przetwarzania 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 28;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 21;  

Metody dydaktyczne: 

Wykład: wykład, dyskusja; Ćwiczenia: sprawdzenie przygotowania teoretycznego z 

zakresu tematyki ćwiczeń (kolokwium pisemne), wykonanie zadania eksperymentalnego, 

pisemne opracowanie wyników, sporządzenie pisemnego sprawozdania 

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka Wykładów: charakterystyka surowców owocowych, warzywnych i grzybowych 

– ich skład chemiczny i cechy przydatności technologicznej; obróbka wstępna surowców; 

technologia półproduktów owocowych i warzywnych, w tym technologia zagęszczonych 

soków owocowych), soki, nektary i napoje; mrożonki i susze z owoców i warzyw, 

kiszonki ; konserwy; produkty pomidorowe, produkty owocowe z dodatkiem cukru 

(dżemy, marmolady, konfitury itd.), produkty o minimalnym stopniu przetworzenia.  

Ćwiczenia laboratoryjne: Technologia półproduktów owocowych i warzywnych; 

Technologia przetworów słodzonych; Technologia soków i nektarów; Technologia 

apertyzowanych konserw owocowych i warzywnych; Ocena jakości surowców i 

produktów owocowo-warzywnych. 

 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Wykłady i ćwiczenia z Ogólnej technologii żywności i Analizy żywności 

Założenia wstępne: 
Wiedza z zakresu przedmiotów podstawowych (matematyka, chemia, fizyka), 

umiejętność pracy w laboratorium chemicznym i biochemicznym  

Efekty kształcenia: 

01- ma  ogólną  wiedzę na temat 

wielkości produkcji oraz chemicznych, 

biologicznych i fizycznych właściwości 

surowców, półproduktów i produktów 

owocowych i warzywnych 

02 – zna podstawowe metody, techniki, 

narzędzia oraz typowe technologie 

produkcji półproduktów i produktów z 

owoców, warzyw i grzybów 

 

03 – zna podstawowe metody i techniki analizy 

surowców, półproduktów i produktów z 

owoców i warzyw 

 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 
Efekty 01- 03 –  kolokwia z ćwiczeń , test pisemny 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Ćwiczenia: treść pytań z kolokwiów z oceną ; Wykłady: treść pytań egzaminacyjnych z 

oceną 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową: Ćwiczenia 40%, wykłady 60% 



 

 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

Miejsce realizacji zajęć:  Ćwiczenia: pracownia laboratoryjna; Wykłady: sala dydaktyczna (aula wykładowa) 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

Podstawowa: 

1. Praca zbiorowa pod red. Mitek M. Słowiński M.,2006: Wybrane zagadnienia z technologii żywności. Wyd. 

SGGW,Warszawa; 

2. Praca zbiorowa pod red. Marty Mitek i Krzysztofa Leszczyńskiego., 2014, Wybrane zagadnienia z technologii żywności 

pochodzenia roslinnego, Wyd. SGGW, Warszawa 

32. Jarczyk A., Płocharski W.,2010: Technologia produktów owocowych i warzywnych t. I i II.,Wyd. Wyższa Szkoła 

Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach, Wyd. I, Skierniewice. 

Uzupełniająca: 

1. Pijanowski E.,Mrożewski S.,Horubała A., Jarczyk A., 1973: Technologia produktów owocowych i warzywnych., t. 

1 WPLiS, Warszawa; 

2. Pijanowski E., Mrożewski S., Jarczyk A., Drzazga B., 1976: Technologia produktów owocowych i warzywnych.,t. 

2 WPLiS, Warszawa; 

3. Jarczyk A., Berdowski J., 1999: Przetwórstwo owoców i warzyw cz. 1 i 2 , WSiP, Warszawa. 

UWAGI: Dodaj tekst 

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

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

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

nauczycieli akademickich: 
2 ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
1 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01  ma  ogólną  wiedzę na temat wielkości produkcji oraz 

chemicznych, biologicznych i fizycznych właściwości 

surowców, półproduktów i produktów owocowych i 

warzywnych 

K_W04, K_K01 

02 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia oraz typowe 

technologie produkcji półproduktów i produktów z owoców, 

warzyw i grzybów  

K_W02, K_W03 

03 zna podstawowe metody i techniki analizy surowców, 

półproduktów i produktów z owoców i warzyw      

K_W06 



Rok 

akademicki: 
Od 2016/17 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy: TŻ I st 5.3 

 

Nazwa przedmiotu:   Technologia mleka ECTS 4 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Milk technology 

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienia człowieka 

Koordynator przedmiotu:  Dr hab. Antoni Pluta, prof. SGGW 

Prowadzący zajęcia:  Pracownicy Katedry Technologii i Oceny Żywności Instytutu Nauk o Żywności 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności, Katedra Technologii i Oceny Żywności  

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany: 
Wydział Technologii Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiot obligatoryjny b) stopień I rok III 
c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu chemii, technologii, 

mikrobiologii i analizy mleka oraz produktów mlecznych 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 28;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 21;  

Metody dydaktyczne: 
Wykład, doświadczenie, rozwiązywanie problemu, interpretacja wyników doświadczenia, 

konsultacje 

Pełny opis przedmiotu: 

Wykłady: 

Powstawanie, pozyskiwanie i skup mleka, skład chemiczny i cechy fizyczne mleka, 

wymagania jakościowe  dla mleka jako surowca dla przemysłu mleczarskiego, Chemia i 

mikrobiologia mleka, Wartość odżywcza mleka i jego produktów i ich znaczenie w 

żywieniu człowieka, Technologia produkcji: mleka spożywczego, mlecznych napojów 

fermentowanych, koncentratów mlecznych, serów, masła i bezwodnego tłuszczu 

mlecznego, Procesy membranowe w mleczarstwie 

Ćwiczenia: 

Analiza fizyko-chemiczna i higieniczna mleka surowego. Otrzymywanie i badanie mleka 

fermentowanego. Otrzymywanie i charakterystyka skrzepu podpuszczkowego i 

kwasowego mleka. Otrzymywanie i badanie jakości serów, masła, mleka w proszku oraz 

deserów mlecznych. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
- 

Założenia wstępne: 

Ma podstawową wiedzę dotyczącą surowca i produktów mlecznych oraz podstawowych 

procesów jednostkowych w technologii żywności, zna podstawowe metody analityczne 

oceny jakości żywności 

Efekty kształcenia: 

01 - zna skład chemiczny, cechy 

fizyczne i wartość odżywczą mleka i 

jego produktów,  

02 - zna wymagania jakościowe dla 

mleka surowego,  

03 - zna podstawy technologii 

produktów mlecznych (mleka 

spożywczego, mlecznych napojów 

fermentowanych, koncentratów 

mlecznych, serów oraz produktów 

wysokotłuszczowych) 

04 - umie zastosować odpowiednie technologie 

do przetwarzania mleka surowego 

05 - umie zastosować odpowiednie metody 

badawcze do oceny jakości mleka surowego i 

produktów mlecznych 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

01, 02, 03 - egzamin pisemny 

04, 05 - kolokwium na ćwiczeniach 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

kolokwia pisemne, prace egzaminacyjne 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową: Ćwiczenia 30%; egzamin 70% 



 

 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

Miejsce realizacji zajęć:  Laboratorium i sala wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Praca zbiorowa 2014: Wybrane zagadnienia z technologii żywności pochodzenia zwierzęcego i podstaw gastronomii. 

Wydawnictwo SGGW, Warszawa 

2. Ziajka S (red). 1997: Mleczarstwo. Zagadnienia wybrane. Wydawinictwo ART. Olsztyn. Tom 1 

3. Pijanowski E., Gaweł J., Molska I., Zmarlicki S. 1984: Zarys chemii i technologii mleczarstwa. PWRiL W-wa, Tom 1 

4. Molska I. 1988: Zarys mikrobiologii mleczarskiej. PWRiL, Warszawa  

UWAGI: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: 

1. zaliczenie każdego ćwiczenia (tj. uzyskanie minimum 51% ogólnej liczby punktów przyznawanych na ćwiczeniu), 

2. uzyskanie minimum 51% ogólnej liczby punktów z egzaminu, z materiału wykładowego, przy czym z pytań 

egzaminacyjnych weryfikujących poszczególne efekty kształcenia (osobno efekt 01, 02 i 03) należy uzyskać łącznie 

minimum 51% ogólnej liczby punktów.  

3. Końcowa ocena wyliczana jest z uwzględnieniem poszczególnych elementów i wag. Student, który uzyskał 51-60% 

sumarycznej liczby punktów otrzymuje ocenę 3,0, 61-70% - 3,5, 71-80% - 4,0, 81-90% - 4,5, 91-100% - 5,0. 

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

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

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

nauczycieli akademickich: 
2 ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
2 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 zna skład chemiczny, cechy fizyczne i wartość odżywczą mleka 

i jego produktów 

K_W01, K_W09, K_W15 

02 zna wymagania jakościowe dla mleka surowego K_W04, K_W09 

03 zna podstawy technologii produktów mlecznych (mleka 

spożywczego, mlecznych napojów fermentowanych, 

koncentratów mlecznych, serów oraz produktów 

wysokotłuszczowych) 

K_W02, K_W03, K_W06, K_W05, 

K_W06, K_W07, K_W08, K_W12 

04 umie zastosować odpowiednie technologie do przetwarzania 

mleka surowego 

K_U03, K_U07, K_U10 

05 umie zastosować odpowiednie metody badawcze do oceny 

jakości mleka surowego i produktów mlecznych 

K_U04, K_U05 



Rok 

akademicki: 
Od 2017/18 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy: TŻ I st 5.4 

 

Nazwa przedmiotu:   Technologia mięsa ECTS 6 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Meat technology 

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu:  Dr hab. inż. Dorota Pietrzak 

Prowadzący zajęcia:  Pracownicy Katedry Technologii i Oceny Żywności Instytutu Nauk o Żywności 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności, Katedra Technologii i Oceny Żywności  

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany: 
Wydział Technologii Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiot obligatoryjny b) stopień I rok III 
c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem realizowanego przedmiotu jest zapoznanie Studentów z charakterystyką surowców 

wykorzystywanych w przemyśle mięsnym i drobiarskim oraz z zagadnieniami 

pozyskiwania i przetwórstwa mięsa zwierząt rzeźnych i drobiu 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 32;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 30;  

Metody dydaktyczne: 
Wykład, doświadczenie, rozwiązywanie problemu, interpretacja wyników doświadczenia, 

konsultacje 

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów:  

Przemysł mięsny i drobiarski w Polsce. Ocena wartości rzeźnej zwierząt. Technologia 

produkcji rzeźnianej. Uboczne artykuły uboju. Czynniki wpływające na jakość tusz i mięsa 

zwierząt rzeźnych Budowa histologiczna i skład chemiczny mięsa. Zmiany poubojowe w 

mięsie. Metody utrwalania mięsa. Technologia przetwórstwa mięsnego. Kontrola jakości 

mięsa i przetworów mięsnych. Technologia jaj. 

Tematyka ćwiczeń: 

Technologia produkcji wybranych asortymentów przetworów mięsnych; wpływ wybranych 

dodatków funkcjonalnych na jakość przetworów mięsnych; ocena jakości handlowej jaj. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Ogólna technologia żywności. Analiza i ocena jakości żywności. 

Założenia wstępne: 

Ma podstawową wiedzę dotyczącą surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz 

podstawowych procesów jednostkowych w technologii żywności, zna podstawowe metody 

analityczne oceny jakości żywności 

Efekty kształcenia: 

01 - zna wyróżniki jakości i czynniki 

wpływające na jakość i bezpieczeństwo 

mięsa i jaj oraz wytwarzanych z mięsa 

produktów 

02 - zna podstawowe technologie 

pozyskiwania, utrwalania i 

przetwórstwa mięsa 

03 - umie zastosować odpowiednie technologie 

do przetwarzania mięsa  

04 - umie zastosować odpowiednie metody 

badawcze do oceny jakości mięsa i jaj 

konsumpcyjnych 

05 – rozumie potrzebę przekazywania 

społeczeństwu wiedzy nt. jakości produktów 

mięsnych 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekt 01, 02, 05 – egzamin pisemny 

Efekt 03, 04, – kolokwia ćwiczeniowe oraz ocena wynikająca z aktywności na zajęciach 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Pytania z kolokwiów i egzaminacyjne wraz z listą ocen, prace egzaminacyjne i kolokwia 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową: Ćwiczenia 40%, egzamin 60% 

Miejsce realizacji zajęć:  Laboratorium i sala wykładowa 

Literatura podstawowa: 

1. Praca zbiorowa 2011: Mięso - podstawy nauki i technologii. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 

2. Praca zbiorowa 2004: Mięso i przetwory drobiowe, WNT, Warszawa 



 

 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

3. Praca zbiorowa 2014: Wybrane zagadnienia z technologii żywności pochodzenia zwierzęcego i podstaw gastronomii. 

Wydawnictwo SGGW, Warszawa 

4. Praca zbiorowa 2000: Jajczarstwo. Nauka, technologia, praktyka. Wydawnictwo AR, Wrocław 

Literatura uzupełniająca: 

1. Jankiewicz L., Słowiński M. 2004: Technologia produkcji wędlin. Część 1. Kiełbasy parzone kutrowane. Polskie 

Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 

2. Jankiewicz L., Słowiński M. 2008: Technologia produkcji wędlin. Część 2. Wędzonki parzone. Polskie Wydawnictwo 

Fachowe, Warszawa  

UWAGI:  

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 51% ogólnej liczby punktów niezależnie z ćwiczeń i materiału 

wykładowego. Uzyskanie minimum 51%  punktów dla każdego efektu kształcenia. Sumaryczną liczbę punktów wylicza się 

po uwzględnieniu elementów i wagi. Student który uzyskał 51-60% sumarycznej liczby punktów otrzymuje ocenę 3,0; 61-

70% - 3,5; 71-80% - 4,0;81-90% - 4,5 a 91-100% - 5,0 

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

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

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

nauczycieli akademickich: 
3 ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
2 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 zna wyróżniki jakości i czynniki wpływające na jakość i 

bezpieczeństwo mięsa i jaj oraz wytwarzanych z mięsa 

produktów 

K_W04, K_W05, K_W10 

02 zna podstawowe technologie pozyskiwania, utrwalania i 

przetwórstwa mięsa 

K_W04, K_W05, K_W06,K_W07, 

K_W10 

03 umie zastosować odpowiednie technologie do przetwarzania 

mięsa  

K_U02, K_U10, K_U11, K_U13 

04 umie zastosować odpowiednie metody badawcze do oceny 

jakości mięsa i jaj konsumpcyjnych 

K_U10, K_U11, K_U13 

05 rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu wiedzy nt. 

jakości produktów mięsnych 

K_K01 



Rok 

akademicki: 
Od 2017/18 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy: TŻ I st 5.5 

 

Nazwa przedmiotu:   Technologia przemysłu fermentacyjnego ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Technology fermentation industry 

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu:  Dr hab. inż.  Edyta Lipińska 

Prowadzący zajęcia:  
Pracownicy  Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Instytutu Nauk  

o Żywności 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany: 
Wydział Technologii Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiot obligatoryjny b) stopień I rok III 
c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Poznanie i zrozumienie technologii produkcji piwa, wina i fermentowanych napojów 

winiarskich, wyrobów spirytusowych oraz drożdży piekarskich w zakresie surowców, 

metod produkcji i charakterystyki wyrobów gotowych. Poznanie metod analitycznych 

dotyczących oceny surowców oraz produktów przemysłu fermentacyjnego. 

 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 24;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 15;  

Metody dydaktyczne: Wykład, doświadczenie, dyskusja, praca indywidualna i praca w zespołach 

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów:  

Winiarstwo - wiadomości o wyrobach winiarskich zgodnie z obowiązującym 

ustawodawstwem, przygotowanie nastawu do fermentacji, fermentacja, leżakowanie win, 

klarowanie i stabilizacja, choroby win, rozlew win, inne wybrane typy win; Browarnictwo 

- wiadomości ogólne o piwie, charakterystyka surowców piwowarskich, produkcja słodu, 

śrutowanie; zacieranie, filtracja zacieru, gotowanie brzeczki z chmielem; chłodzenie 

brzeczki, drożdże nastawne, fermentacja i leżakowanie, rozlew piwa, metoda ciśnieniowa 

produkcji piwa. 

Gorzelnictwo rolnicze - wiadomości ogólne; surowce gorzelnicze; przechowywanie i 

transport surowców gorzelniczych; parowanie surowców; zacieranie; metoda BUS; proces 

fermentacji; destylacja spirytusu; rektyfikacja spirytusu; Technologia drożdżownictwa - 

ogólne wiadomości o produkcji drożdży piekarskich; surowce i ich przygotowanie; 

przygotowanie brzeczki melasowej i rozmnażanie drożdży; technologia namnażania 

drożdży piekarskich, wydzielanie biomasy komórkowej drożdży piekarskich, prasowanie 

drożdży piekarskich na filtrach próżniowych; pakowanie drożdży, przechowywanie i ich 

transport; kontrola jakości. 

Tematyka ćwiczeń: 

 Ocena towaroznawcza ziemniaków i ich przetworów; technologia produkcji spirytusu i 

ocena jakości spirytusu; technologia produkcji piwa i ocena jego jakości; zadania 

rachunkowe z technologii fermentacyjnych i drożdżownictwa, ocena jakościowa drożdży 

piekarskich. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Biochemia, Mikrobiologia żywnosci, Ogólna technologia żywności. 

Założenia wstępne: 

Podstawowa wiedza z zakresu przemian białek, tłuszczów i węglowodanów oraz udziału 

enzymów w tych procesach, całokształt wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w 

ramach takich przedmiotów jak mikrobiologia czy też ogólna technologia żywności. 

Efekty kształcenia: 

01 – ma wiedzę z zakresu technologii 

winiarskiej, zna wyroby winiarskie 

zgodnie z obowiązującym 

ustawodawstwem,  

02 – ma wiedzę dotyczącą procesu 

produkcji słodu i piwa, 

04 - umie wykonać podstawową analizę piwa, 

spirytusu i ziemniaków oraz potrafi ocenić ich 

jakość na podstawie interpretacji wyników 

badań, 

05 - umie rozwiązywać zadania z technologii 

fermentacyjnych i produkcji drożdży, posiada 



 

 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

03 - zna proces produkcji drożdży 

piekarskich, spirytusu surowego i 

rektyfikowanego w zakresie surowców, 

metod produkcji i charakterystyki 

wyrobów gotowych, 

umiejętność pracy indywidualnej i 

samodzielnego rozwiązywania problemów 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekt 01, 02, 03, 04, 05 – kolokwium ćwiczeniowe  

Efekt 04, 05  – ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć 

Efekt 01, 02, 03 – egzamin pisemny lub test 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Imienne wykazy cząstkowych ocen z kolokwiów wraz z tymi kolokwiami, treści pytań 

egzaminu pisemnego lub testu wraz z ocenami      

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową: 

Kolokwia na zajęciach laboratoryjnych  – 37,5% 

Sprawozdania – 12,5% 

Ocena z egzaminu – 50% 

Miejsce realizacji zajęć:  Laboratorium i sala wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Wzorek W., Pogorzelski E., 1998. Technologia winiarstwa owocowego i gronowego, SIGMA NOT. 

 2. Obowiązujące akty prawne dotyczące wyrobów winiarskich.  

3. Kunze W. 1999. Technologia piwa i słodu, Piwochmiel. 

4. Dylkowski W., 1986. Browarnictwo, WSiP. 

5. Hlavaček F., Lhotsky 1976. Piwowarstwo, WNT.  

6. Błażejak St. (red), 2014. Wybrane zagadnienia z technologii przemysłu fermentacyjnego, wyd. SGGW. 

7. Jarosz K., Jarociński J., 1994: Gorzelnictwo i drożdżownictwo. WSiP, Warszawa. 

8. PN -A-79005. Drożdże. Metody badań. 

UWAGI:       

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

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

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

nauczycieli akademickich: 
2 ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
1 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 ma wiedzę z zakresu technologii winiarskiej, zna wyroby 

winiarskie zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem,  

K_W04, K_W05, K_W07, K_W10, 

K_W16 

02 ma wiedzę dotyczącą procesu produkcji słodu i piwa, 

 

K_W04, K_W05, K_W07, K_W10 

03 zna proces produkcji drożdży piekarskich, spirytusu surowego i 

rektyfikowanego w zakresie surowców, metod produkcji i 

charakterystyki wyrobów gotowych 

K_W04, K_W05, K_W07, K_W10 

04 umie wykonać podstawową analizę piwa, spirytusu i 

ziemniaków oraz potrafi ocenić ich jakość na podstawie 

interpretacji wyników badań, 

K_W08, K_W09, K_U04  

05 umie rozwiązywać zadania z technologii fermentacyjnych i 

produkcji drożdży, posiada umiejętność pracy indywidualnej i 

samodzielnego rozwiązywania problemów 

K_U01, K_U05, K_K05 



Rok 

akademicki: 
Od 2017/18 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy: TŻ I st 5.6 

 

Nazwa przedmiotu:   Właściwości fizyczne produktów spożywczych ECTS 4 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Physical Properties of Food 

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu:  Dr inż. Aleksandra Jedlińska 

Prowadzący zajęcia:  
Pracownicy Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Instytutu Nauk o 

Żywności 

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

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany: 
Wydział Technologii Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiot obligatoryjny b) stopień I rok IV 
c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z właściwościami fizycznymi produktów 

spożywczych mającymi wpływ na przebieg procesów w technologii żywności, metodami 

ich wyznaczania lub pomiarów, czynnikami wpływającymi na ich zmiany w trakcie 

procesów technologicznych oraz z ich wykorzystaniem przy projektowaniu produktu lub 

procesu technologicznego 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 15;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 35;  

Metody dydaktyczne: Wykład, ćwiczenia laboratoryjne, eksperymenty, rozwiązywanie problemów 

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów:  

podstawowe własności fizyczne żywności; właściwości powierzchniowe i optyczne; 

właściwości cieplne,  właściwości akustyczne; właściwości dyfuzyjne; właściwości 

reologiczne właściwości proszków. 

Tematyka ćwiczeń: pomiar gęstości i porowatości materiałów, badanie właściwości 

adsorpcyjnych produktów spożywczych, ciepło właściwe i przewodność cieplna 

właściwa, wyznaczanie współczynnika dyfuzji; pomiar właściwości akustycznych; pomiar 

barwy produktów spożywczych, właściwości reologiczne produktów spożywczych; 

badanie właściwości fizycznych proszków 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Fizyka, Matematyka, Chemia fizyczna, Chemia żywności, Inżynieria procesowa 

Założenia wstępne: 
Podstawowa znajomość praw fizyki, fizykochemii, umiejętność opisywania wyników 

badań za pomocą modeli matematycznych  

Efekty kształcenia: 

01 – zna metody i aparaturę do pomiaru 

właściwości fizycznych żywności 

02 – zna metody obliczania 

podstawowych wielkości fizycznych 

opisujące właściwości fizyczne 

żywności 

03 – zna podstawowe narzędzia 

informatyczne pozwalające obliczyć i 

interpretować otrzymane wyniki 

pomiarów właściwości fizycznych 

żywności  

04 – posiada umiejętność samodzielnej 

interpretacji uzyskanych wyników badań i 

obliczeń 

05 – ma świadomość znaczenia właściwości 

fizycznych w projektowaniu, przetwarzaniu i 

przechowywaniu żywności 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekt 01, 02, 04, 05 – kolokwium ćwiczeniowe, egzamin pisemny 

Efekt 03 – sprawozdanie pisemne z zajęć ćwiczeniowych 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Sprawozdania pisemne z zajęć ćwiczeniowych z oceną, treść pytań egzaminacyjnych z 

oceną 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową: Ćwiczenia - 50%; Wykłady -50% 



 

 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

Miejsce realizacji zajęć:  Laboratoria, sala wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Właściwości fizyczne żywności – red. Pałacha Z., Sitkiewicz I., WNT Warszawa 2010. 

2. Food Properties Handbook, ed. Rahman M.S., CRC Press 2009. 

3. Figura L.O., Teixeira A.A.: Food Physics. Physical Properties - Measurement and Applications. Springer Berlin 

Heidelberg 2007. 

UWAGI:  

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na nie mniej niż 10 ćwiczeniach i uzyskanie nie mniej niż 51 % sumarycznej 

liczby punktów z ćwiczeń. 

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią oceną z ćwiczeń i pisemnego egzaminu z materiału wykładowego. W przypadku 

nie zdania egzaminu w 1. terminie, ocenia końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i średniej (z 

pierwszego i drugiego terminu) oceny z egzaminu 

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

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

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

nauczycieli akademickich: 
2 ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
2 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 zna metody i aparaturę do pomiaru właściwości fizycznych 

żywności 

K_W04, K_W08, K_W09 

02 zna metody obliczania podstawowych wielkości fizycznych 

opisujące właściwości fizyczne żywności 

K_U01 

03 zna podstawowe narzędzia informatyczne pozwalające obliczyć 

i interpretować otrzymane wyniki pomiarów właściwości 

fizycznych żywności 

K_W20 

04 posiada umiejętność samodzielnej interpretacji uzyskanych 

wyników badań i obliczeń 

KU_03; K_K05 

05 ma świadomość znaczenia właściwości fizycznych w 

projektowaniu, przetwarzaniu i przechowywaniu żywności 

K_U04 


