
Rok 

akademicki: 
 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
 

 

Nazwa przedmiotu:   Technologia mięsa ECTS 8 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
6Meat technology 

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu:  Prof. dr hab. Mirosław Słowiński 

Prowadzący zajęcia:  Pracownicy i doktoranci Zakładu Technologii Mięsa 

Jednostka realizująca: Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności, Zakład Technologii Mięsa 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Nauk o 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 i uzupełniająca: 

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

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

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



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

Wydawnictwo SGGW, Warszawa 

4. Praca zbiorowa 2001: Technologia żywności. cz. 4. WSiP, Warszawa 

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;  

3. Praca zbiorowa (pod red. A. Płotka) 1991: Technologia jaj, WNT, 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.: 
3 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 


