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CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU
Zapoznanie studentów z pozyskiwaniem i przetwórstwem surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
zasadami i ograniczeniami związanymi z ich utrwalaniem i przechowywaniem gotowych produktów
METODY DYDAKTYCZNE
Wykład multimedialny
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

E1 ma wiedzę w zakresie podstaw naukowych technologii żywności związaną z
wytwarzaniem i przetwarzaniem różnego rodzaju żywności
E2 potrafi wyjaśnić i identyfikować zjawiska, które zachodzą w czasie przetwarzania i
przechowywania żywności
E3 ma poszerzoną wiedzę na temat właściwości fizyko chemicznych składników
żywności potrafi określić ich wpływ na kształtowanie jakości produktu

Odniesienie
do efektów
kierunkowych

AN2A_W01
AN2A_W02
AN2A_W04
AN2A_W05

Kompetencje
społeczne

Umiejętności

E4 identyfikuje składniki odpowiadające za właściwości funkcjonalne i cechy
sensoryczne żywności
E5 potrafi integrować wiedzę z zakresu chemii analitycznej i technologii żywności przy
formułowaniu i rozwiązywaniu zadań analityki żywności służących zapewnieniu
bezpieczeństwa żywności
E6 dobiera i potrafi wykorzystywać metody analizy instrumentalnej do zbadania zjawisk
chemicznych i fizyko chemicznych zachodzących w czasie przetwarzania żywności oraz
krytycznie ocenia zebrane wyniki
E7 analizuje i interpretuje schematy technologiczne

AN2A_U01
AN2A_U02
AN2A_U05

E8 ma świadomość zawodowej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej
jakości wynikającej z etycznego działania analityka żywności
E9 ma świadomość interdyscyplinarności zawodu analityka żywności i wynikającej z tego
konieczności ciągłego poszerzania swojej wiedzy

AN2A_K04
AN2A_K06
AN2A_K08

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Przedmiot kończy się egzaminem, który jest pisemny, w postaci testów jedno- i wielokrotnego
wyboru, zdań do uzupełnienia; obejmuje materiał wykładowy

E1 – E9

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Jakość mięsa i możliwości jej kształtowania
Wpływ podstawowych procesów technologicznych na jakość mikrobiologiczną wyrobów mięsnych
Podstawowe procesy w przetwórstwie tłuszczu zwierzęcego
Podstawowe procesy w przetwórstwie drobiu i jaj
Zastosowanie systemów wizyjnych w przetwórstwie spożywczym
Parametry techniczno-technologiczne procesu a jakość mleka fermentowanego na etapie jego wytwarzania i
dalszego obrotu
Etapy produkcji serów warunkujące ich jakość i dojrzewanie
Wartość technologiczna mleka przerobowego - czynniki wpływające na wartość punktu krioskopowego Wyróżniki
jakościowe piwa i analiza jakościowa
Winiarstwo - trendy, technologia i nowe wyzwania dla analityka
Uwarunkowania surowcowe i technologiczne wpływające na jakość spirytusu - kontrola jakości gotowego produktu
Biosynteza metabolitów wtórnych na przykładzie wybranych barwników
Wartość technologiczna nasion roślin oleistych
Produkcja margaryn – wpływ modyfikacji olejów roślinnych na jakość gotowych wyrobów
Aspekty surowcowe i technologiczne w produkcji soków zagęszczonych
Procesy obróbki wstępnej – wpływ na jakość produktów
Minimalne przetwarzanie w przetwórstwie owoców i warzyw
Wpływ zabiegów technologicznych na barwę produktów owocowo-warzywnych
Wpływ budowy anatomicznej i składu chemicznego ziarna zbóż na przydatność technologiczną.
Przetwórstwo ziarna zbóż – przemiał
Technologia produkcji pieczywa pszennego i żytniego. Dodatki technologiczne w piekarstwie.
Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu
egzamin

ocena końcowa
przedmiotu
obejmuje w 100%
ocenę z egzaminu
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