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Numer katalogowy:

 
 

 

Nazwa przedmiotu:   Propedeutyka przemysłu spożywczego      ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Outlines of food industry      

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu:  Prof. dr hab. Alicja Ceglińska      

Prowadzący zajęcia:  

Pracownicy Zakładów: Technologii Zbóż, Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, 

Biotechnologii Mleka, Technologii Owoców i Warzyw, Technologii Mięsa, Technologii 

Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych      

Jednostka realizująca: 

Zakłady: Technologii Zbóż, Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Biotechnologii 

Mleka, Technologii Owoców i Warzyw, Technologii Mięsa, Technologii Tłuszczów i 

Koncentratów Spożywczych      

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Nauk o Żywności 

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

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z wybranymi branżami przetwórstwa 

spożywczego       

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 15;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 18;  

Metody dydaktyczne: Wykład, prezentacja, dyskusja      

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów: 

Struktura organizacyjna zakładów wybranych branży przetwórstwa spożywczego 

(przemysł młynarski, piekarski, mięsny, mleczarski, owocowo-warzywny, piwowarsko-

winiarski, tłuszczowy), baza surowcowa, działy produkcyjne, asortyment produktów, 

dystrybucja 

Tematyka ćwiczeń: 

Zapoznawanie się z bazą surowcową, działami produkcyjnymi, asortymentem produktów, 

dystrybucją w wybranych zakładach      

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
      

Założenia wstępne:       

Efekty kształcenia: 

01 – ma podstawową wiedzę  z zakresu 

technologii produkcji w wybranych 

branżach przetwórstwa spożywczego 

02 – potrafi wskazać podstawowe 

surowce oraz asortyment produktów z  

zakładów wybranych branży 

przetwórstwa spożywczego      

03 – rozumie potrzebę przekazywania 

społeczeństwu wiedzy nt. produkowanych 

asortymentów w wybranych zakładach 

04 – posiada umiejętności wyszukiwania, 

interpretacji i oceny przydatności danych      

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekt: 01, 02 – kolokwium zaliczeniowe – test  

Efekt: 03, 04 – sprawozdanie na ćwiczeniach i aktywność na ćwiczeniach      

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

kolokwium zaliczeniowe – test, sprawozdania z ćwiczeń      

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

kolokwium zaliczeniowe 90%,  

sprawozdanie z ćwiczeń i aktywność na ćwiczeniach 10%      

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Sala wykładowa i sala seminaryjna      

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Foldery zakładów,  

2. Strony WWW zakładów  

3. Czasopisma branżowe 

4. Filmy poglądowe      

UWAGI: Do zaliczenia przedmiotu brana jest pod uwagę obecność na ćwiczeniach, wymagane jest uzyskanie zaliczenia 

sprawozdań i uzyskanie minimum 51% sumarycznej liczby punktów z kolokwium zaliczeniowego. Sumaryczną liczbę 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

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:

 90 h 

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

nauczycieli akademickich: 
1 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  ma podstawową wiedzę  z zakresu technologii produkcji w 

wybranych branżach przetwórstwa spożywczego 

K_W05, K_W06, K_W07      

02 potrafi wskazać podstawowe surowce oraz asortyment 

produktów z  zakładów wybranych branży przetwórstwa 

spożywczego           

K_W04, K_U12      

03 rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu wiedzy nt. 

produkowanych asortymentów w wybranych zakładach      

K_K01, K_K03      

04 posiada umiejętności wyszukiwania, interpretacji i oceny 

przydatności danych           

K_U06, K_U09, K_K06      

05             


