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 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
 

 

Nazwa przedmiotu:   Inżynieria procesowa ECTS 9 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Process engineering  

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu:  Dr hab. Ewa Jakubczyk 

Prowadzący zajęcia:  Pracownicy Katedry Inżynierii i Organizacji Produkcji  

Jednostka realizująca: Katedra Inżynierii i Organizacji Produkcji 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Nauk o Żywności 

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

 

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie wiedzy o podstawowych procesach jednostkowych występujących w czasie 

przebiegu procesów technologicznych produkcji żywności, wskazanie możliwości 

świadomego projektowania warunków procesu, uwzględniających zarówno zagadnienia 

inżynierii procesowej, jak i specyfikę surowca (w większości materiału biologicznego) 

oraz wyjaśnienie wzajemnych interakcji proces – materiał. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 28;  

b) ćwiczenia  laboratoryjno-audytoryjne : liczba godzin 24;  

Metody dydaktyczne: wykład, eksperyment, rozwiązywanie problemów obliczeniowych, dyskusja 

Pełny opis przedmiotu: 

Wykłady obejmują następujące treści: 

Ogólna charakterystyka procesu technologicznego i właściwości fizycznych surowców i 

produktów 

Podstawy przenoszenia pędu, ciepła i masy jako procesów podstawowych warunkujących 

przebieg procesu technologicznego; 

Charakterystyka procesów mechanicznych (przepływy, rozdrabnianie, wirowanie, 

mieszanie, fluidyzacja); 

Charakterystyka procesów przenoszenia ciepła – przewodzenie, konwekcja, 

promieniowanie. Opory ruchu ciepła. Wymiana ciepła z przemianą fazową – wrzenie, 

skraplanie, zamrażanie; 

Charakterystyka procesów przenoszenia masy – molekularne i konwekcyjne. Opory ruchu 

masy. Suszenie, ekstrakcja, krystalizacja, destylacja i rektyfikacja.  

Ćwiczenia obejmują zagadnienia (realizowane w formie doświadczenia i rozwiązywania 

zadań): 

• zjawiska towarzyszące przepływom; 

• przebiegu i efektywności procesu filtracji; 

• podstaw wymiany ciepła; 

• zasad funkcjonowania wymienników ciepła; 

• przebiegu i efektywności procesu zamrażania; 

• przebiegu i efektywności procesu suszenia; 

• przebiegu i efektywności procesu destylacji; 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
matematyka, fizyka, maszynoznawstwo 

Założenia wstępne: 

student posiada umiejętności obliczeń matematycznych, posługiwania się arkuszem 

kalkulacyjnym w obszarze obliczeń oraz graficznego przedstawiania wyników; zna 

podstawy zjawisk fizycznych 

Efekty kształcenia: 

01 - umie przeprowadzić eksperyment 

zgodnie z instrukcją i opracować 

zebrane wyniki 

02 - rozumie podstawowe procesy 

jednostkowe w inżynierii żywności  

 

03 - rozumie wpływ warunków procesu na 

właściwości i jakość produktu oraz wpływ 

właściwości surowca na przebieg procesu 

jednostkowego 

04 – potrafi zastosować wiedzę podstawową do 

rozwiązywania zadań z określonego zakresu 

05- umie pracować w zespole, pełniąc w nim 

różne funkcje 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

efekt 01, 02, 05 – ocena opracowania i dyskusji wyników zebranych podczas prowadzenia 

eksperymentów (sprawozdanie) 

efekt 02, 03, 04 – ocena prac pisemnych sprawdzających przygotowanie teoretyczne do 

przeprowadzenia eksperymentów oraz umiejętność rozwiązywania zadań podczas 

sprawdzianu blokowego 

efekt 02, 03, 04 –egzamin  

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

złożone sprawozdania, imienne karty oceny studenta 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

egzamin pisemny -50% 

ocena z ćwiczeń- 50% 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Sale dydaktyczne Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Praca zbiorowa: Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego (red. P. P. Lewicki), WNT, 1999. 

2. Praca zbiorowa: Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego. cz. I. Ćwiczenia laboratoryjne (red. P. P. Lewicki i D. 

Witrowa-Rajchert), Wydawnictwo SGGW, 2002. 

3. Praca zbiorowa: Wybrane zagadnienia obliczeniowe inżynierii żywności  (red. P. P. Lewicki i D. Witrowa-Rajchert), 

Wydawnictwo SGGW, 2012. 

4. Pawłow K. F., Romankow P. G., Noskow A. A.: Przykłady i zadania z zakresu aparatury i inżynierii chemicznej, WNT, 

1988. 

5. Koch R., Noworyta A.: Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej. WNT, Warszawa 1998 

6. Gruda Z., Postolski J., Zamrażanie żywności, WNT, 1999 

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:

 200 h 

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

nauczycieli akademickich: 
4 ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
3 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 umie przeprowadzić eksperyment zgodnie z instrukcją i 

opracować zebrane wyniki 

K_U01, K_U04, K_U05, K_U06 

02 rozumie podstawowe procesy jednostkowe w inżynierii 

żywności 

K_U01, K_U04,  K_W03, K_U05, 

K_U06, K_W07 

03 rozumie wpływ warunków procesu na właściwości i jakość 

produktu oraz wpływ właściwości surowca na przebieg procesu 

jednostkowego 

K_W04, K_W05, K_W06, K_W07 

04 potrafi zastosować wiedzę podstawową do rozwiązywania 

zadań z określonego zakresu 

K_U04, K_U06 

05 umie pracować w zespole, pełniąc w nim różne funkcje K_K06 


