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b) stopień I rok 

kliknij aby wybrać 
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Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z właściwościami fizycznymi produktów 

spożywczych mającymi wpływ na przebieg procesów w technologii żywności, metodami 

ich wyznaczania lub pomiarów, czynnikami wpływającymi na ich zmiany w trakcie 

procesów technologicznych oraz z ich wykorzystaniem przy projektowaniu produktu lub 

procesu technologicznego 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 7;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 21;  

Metody dydaktyczne: Wykład, ćwiczenia, eksperyment, rozwiązywanie problemów 

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów:  

podstawowe własności fizyczne żywności; właściwości powierzchniowe i optyczne; 

właściwości cieplne,  właściwości akustyczne; właściwości dyfuzyjne; właściwości 

reologiczne właściwości proszków. 

Tematyka ćwiczeń: pomiar gęstości i porowatości materiałów, badanie właściwości 

adsorpcyjnych produktów spożywczych, ciepło właściwe i przewodność cieplna 

właściwa, wyznaczanie współczynnika dyfuzji; pomiar właściwości akustycznych; pomiar 

barwy produktów spożywczych, właściwości reologiczne produktów spożywczych; 

badanie właściwości fizycznych proszków 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Fizyka, Matematyka, Chemia fizyczna, Chemia żywności, Inżynieria procesowa 

Założenia wstępne: 
Podstawowa znajomość praw fizyki, fizykochemii, umiejętność opisywania wyników 

badań za pomocą modeli matematycznych  

Efekty kształcenia: 

01 – zna metody i aparaturę do pomiaru 

właściwości fizycznych żywności 

02 – zna metody obliczania 

podstawowych wielkości fizycznych 

opisujące właściwości fizyczne 

żywności 

03 – zna podstawowe narzędzia 

informatyczne pozwalające obliczyć i 

interpretować otrzymane wyniki 

pomiarów właściwości fizycznych 

żywności  

04 – posiada umiejętność samodzielnej 

interpretacji uzyskanych wyników badań i 

obliczeń 

05 – ma świadomość znaczenia właściwości 

fizycznych w projektowaniu, przetwarzaniu i 

przechowywaniu żywności 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

efekt 01, 02, 04, 05 – kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych, egzamin pisemny 

efekt 03 – sprawozdanie pisemne z zajęć ćwiczeniowych 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Sprawozdania pisemne z zajęć ćwiczeniowych z oceną, treść pytań egzaminacyjnych z 

oceną 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

ćwiczenia - 50% 

wykłady - 50% 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Laboratoria, sala wykładowa 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Właściwości fizyczne żywności – red. Pałacha Z., Sitkiewicz I., WNT Warszawa 2010. 

2. Food Properties Handbook, ed. Rahman M.S., CRC Press 2009. 

3. Figura L.O., Teixeira A.A.: Food Physics. Physical Properties - Measurement and Applications. Springer Berlin 

Heidelberg 2007. 

UWAGI:  

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na nie mniej niż 10 ćwiczeniach i uzyskanie nie mniej niż 51 % sumarycznej 

liczby punktów z ćwiczeń. 

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią oceną z ćwiczeń i pisemnego egzaminu z materiału wykładowego. W przypadku 

nie zdania egzaminu w 1. terminie, ocenia końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i średniej (z 

pierwszego i drugiego terminu) oceny z egzaminu.
 

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

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

 125 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.: 
2 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 01 – zna metody i aparaturę do pomiaru właściwości 

fizycznych żywności 

K_W04; K_W08; K_W11 

02 02 – zna metody obliczania podstawowych wielkości 

fizycznych opisujące właściwości fizyczne żywności 

K_U01; K_U02 

03 03 – zna podstawowe narzędzia informatyczne pozwalające 

obliczyć i interpretować otrzymane wyniki pomiarów 

właściwości fizycznych żywności  

K_W20 

04 04 – posiada umiejętność samodzielnej interpretacji 

uzyskanych wyników badań i obliczeń 

K_U03 

05 05 – ma świadomość znaczenia właściwości fizycznych w 

projektowaniu, przetwarzaniu i przechowywaniu żywności 

K_U04 


