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Grupa 
Dzień 

tyg. 
Godz. 

Nr ćwiczenia i termin 

1 2 3 4 5 6 

Gr 1  czwartek 12-15 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 

Gr 2 czwartek 12-15 12.03 05.03 26.03 19.03 09.04 02.04 

Gr 3 czwartek 12-15 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 

 

 

Na ćwiczenia należy przygotować się z materiału zawartego w: 

„Wybrane zagadnienia z technologii żywności pochodzenia zwierzęcego i podstaw gastronomii”. 

Pod red. M. Słowiński. Wydawnictwo SGGW 2014. 

 

Ćwiczenie 1.  Ocena jakości handlowej jaj - realizacja w Zakładzie Technologii Mięsa 

Ćwiczenie 2.  Ocena mleka surowego i technologia mleka spożywczego - realizacja w 

Zakładzie Biotechnologii Mleka 

Ćwiczenie 3.  Proces produkcji konserw mięsnych - realizacja w Zakładzie Technologii 

Mięsa 

Ćwiczenie 4.  Technologia mleka fermentowanego - realizacja w Zakładzie 

Biotechnologii Mleka 

Ćwiczenie 5.  Procesy cieplne w technologii gastronomicznej - realizacja w Zakładzie 

Technologii Mięsa 

Ćwiczenie 6.  Proces produkcji wędlin - realizacja w Zakładzie Technologii Mięsa 

 

 

 

 

Koordynator 

 

 

dr hab. Tomasz Florowski 

 



R E G U L A M I N 

odrabiania ćwiczeń z  

Technologii i higieny żywności pochodzenia zwierzęcego 
rok akademicki 2019/2020; semestr letni 

KIERUNEK Bezpieczeństwo Żywności 
 

1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie przez Studentów 6 ćwiczeń. 

2. Student, który nie zaliczył ćwiczenia powinien poprawić kolokwium w ciągu 1 tygodnia od dnia 

uzyskania informacji o niezaliczeniu ćwiczenia. 

3. Dopuszczalna liczba nieobecności na ćwiczeniach wynosi maksymalnie 1, które Student powinien 

odrobić. Jeżeli dany Zakład nie może zapewnić możliwości odrobienia ćwiczenia, to Student powinien 

zdać kolokwium z materiału objętego tym ćwiczeniem - nie później niż do 2 tygodni po zakończeniu 

całości ćwiczeń. Za nieobecność i niezaliczenie danego ćwiczenia Student otrzymuje 0 punktów.  

4. Na ogólną ocenę z ćwiczenia składają się oceny cząstkowe: 

 z teoretycznego przygotowania do ćwiczeń - na każdym ćwiczeniu przeprowadzany jest sprawdzian 

pisemny, 

 za aktywność na ćwiczeniu i za sprawozdanie pisemne z wykonanego ćwiczenia. 

5. Student nieprzygotowany z metodyki ćwiczenia nie może go odrabiać. 

6. Sprawozdanie z ćwiczeń powinno być wykonane wg wytycznych prowadzącego dane ćwiczenie. 

Sprawozdanie powinno być oddane po zakończeniu części eksperymentalnej ćwiczenia lub najpóźniej w 

ciągu tygodnia po odbyciu zajęć. 

7. Oceny cząstkowe z ćwiczeń można poprawiać tylko 1 raz. 

 

 

 

Koordynator  

 

 

 dr hab. Tomasz Florowski 

 


