
Rok 

akademicki: 
 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
 

 

Nazwa przedmiotu:   Mikrobiologia żywności ECTS 8 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Food Microbiology 

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu:  prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz 

Prowadzący zajęcia:  Pracownicy Zakładu Biotechnologii i Mikrobiologii i Żywności 

Jednostka realizująca: 
Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, 

Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Nauk o Żywności 

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

 

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 
Znaczenie roli drobnoustrojów w kształtowaniu jakości mikrobiologicznej żywności i 

procesach technologicznych przemysłu spożywczego. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 21;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 28;  

Metody dydaktyczne: Wykład, doświadczenia, laboratoryjna praca indywidualna i zespołowa. 

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów: przedmiot badań mikrobiologii żywności i metody badawcze, 

Morfologia i rozmnażanie drobnoustrojów, wpływ warunków hodowlanych na wzrost 

mikroorganizmów, drobnoustroje środowisk naturalnych jako źródła zanieczyszczenia 

mikrobiologicznego żywności,  mikroflora pierwotna i wtórna surowców roślinnych i 

zwierzęcych, rola mikroorganizmów w utrwalaniu żywności,wpływ procesów utrwalania 

żywności na drobnoustroje.  

Tematyka ćwiczeń: Wyposażenie pracowni mikrobiologicznej, metody wyjaławiania, 

technika mikroskopowania, pożywki, technika posiewów, czyste kultury. Metody hodowli 

drobnoustrojów. Charakterystyka morfologiczna i fizjologiczna wybranych szczepów 

grzybów strzępkowych, drożdży i bakterii. Metody liczenia drobnoustrojów. 

Wykorzystanie metod wskaźnikowych, hodowlanych i bezpośrednich liczenia 

drobnoustrojów w ocenie sanitarno-higienicznego środowiska. Mikroflora surowców i 

produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Wpływ środków konserwujących na 

hamowanie wzrostu drobnoustrojów w żywności.  

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
      

Założenia wstępne:       

Efekty kształcenia: 

01 – zna kryteria morfologiczne i 

fizjologiczne diagnostyki 

drobnoustrojów występujących w 

żywności 

02 – charakteryzuje wzrost 

drobnoustrojów oraz wpływ czynników 

środowiska zewnętrznego na ich rozwój 

03 – zna korzyści i zagrożenia 

związane z obecnością drobnoustrojów 

w żywności  

 

04 - charakteryzuje metody wykrywania 

podstawowych grup mikroorganizmów w 

żywności i metody liczenia drobnoustrojów 

05 – identyfikuje podstawowe grupy 

drobnoustrojów występujące w żywności. 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

01, 02, 03 – egzamin pisemny (pytania otwarte). 

01, 04 – kolokwia na ćwiczeniach laboratoryjnych i indywidualne raporty z doświadczeń i 

obserwacji mikroskopowych na ćwiczeniach laboratoryjnych prowadzone w zeszytach, 

05- kolokwium praktyczne 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Imienne wykazy uzyskanych punktów z kolokwiów wraz z tymi kolokwiami oraz zaliczeń 

sprawozdań, treść pytań z egzaminu wraz z punktami. 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

Suma punktów z kolokwiów z ćwiczeń laboratoryjnych – 30%, Punkty z kolokwium 

praktycznego – 10%, suma punktów z egzaminu pisemnego – 60%. 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

Miejsce realizacji zajęć: 
 Sala wykładowa (aula) w budynku nr 32 i pracownie mikrobiologiczne w Zakładzie 

Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności (1032 i 1035) 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Duszkiewicz-Reinhard W., Grzybowski R., Sobczak E. 2003: Teoria i ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i technicznej. 

Wyd. SGGW, Warszawa 

2. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. 2008: Mikrobiologia Techniczna, PWN, Warszawa 

3. Kunicki-Goldfinger W. 2006: Życie bakterii. PWN, Warszawa 

4.Gniewosz M., Raczyńska-Cabaj A., Lipińska E., Sobczak E. 2004: Atlas wybranych drobnoustrojów ważnych w 

technologii żywności, Wyd. SGGW, W-wa 

5. Schlegel H.G. 2004: Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa 

UWAGI:      
 

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

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

 97 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.: 
3 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 zna kryteria morfologiczne i fizjologiczne diagnostyki 

drobnoustrojów występujących w żywności.  

K_W02 

02 charakteryzuje wzrost drobnoustrojów oraz wpływ czynników 

środowiska zewnętrznego na ich rozwój.  

K_W06 

03 zna korzyści i zagrożenia związane z obecnością 

drobnoustrojów w żywności charakteryzuje czynniki 

warunkujące ich występowanie w żywności. 

K_W06, K_K07.  

04 charakteryzuje metody wykrywania podstawowych grup 

mikroorganizmów w żywności i metody liczenia 

drobnoustrojów.  

K_W12, K_U01, K_U02, K_K05, 

K_K06. 

05 identyfikuje podstawowe grupy drobnoustrojów występujące w 

żywności.  

K_U07.  


