
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Nauki o Żywności

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01003-10-C
ECTS: 3
CYKL: 2015Z

POSTĘP TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNY W PRZETWÓRSTWIE MLEKA
TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL PROGRESS IN DAIRY INDUSTRY

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Postęp techniczny i technologiczny, w produkcji mleka, napojów i koncentratów mlecznych, masła i produktów 
wysokotłuszczowych oraz serów i twarogów. Żywność funkcjonalna oraz substancje dodatkowe. Produkty 
mleczarskie z uwzględnieniem właściwości prozdrowotnych składników mleka. Metody kontroli i oceny jakości 
surowców i produktów mleczarskich. Systemy zarządzania jakością w przetwórstwie mleka. Charakterystyka 
rozwiązań technologicznych i technicznych stosowanych w przemyśle mleczarskim.
WYKŁADY:
Aktualne kierunki rozwoju produkcji mleczarskiej. Nowe technologie i techniki w produkcji mleczarskiej. Żywność 
funkcjonalna. Substancje dodatkowe. Podstawy i założenia mikrobiologii prognostycznej. Metody oceny jakości 
mleka i jego przetworów. Zarządzanie jakością – szacowanie ryzyka.
CEL KSZTAŁCENIA:
Przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z postępu w technice, technologii i analityce w produkcji mleka 
oraz produktów mlecznych, a także ich modyfikacji. Rozwijanie umiejętności w zakresie twórczej pracy nad 
zagadnieniami rozwoju produkcji mleczarskiej z uwzględnieniem perspektyw wykorzystania nowoczesnych 
technik i technologii oraz metod analitycznych. Rozwijanie umiejętności i postaw służących samokształceniu oraz 
komunikacji i pracy w grupie.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_U01+, InzA_U02+, InzA_U04+, InzA_U05++, InzA_U06+, 

InzA_U07++, InzA_W01+, R1A_K01+, R1A_K02+, R1A_K03+, 
R1A_K07+, R1A_U01+, R1A_U03+, R1A_U04+, R1A_U05+++, 
R1A_U06+, R1A_U07+, R1A_U08+, R1A_U09+, R1A_W04+, 
R1A_W05++,

Symbole ef. kierunkowych: K1A_K01++, K1A_K03+, K1A_K05+, K1A_U01++, K1A_U05+++, 
K1A_U08++, K1A_U12+, K1A_U14+++, K1A_U17+++, 
K1A_U18+, K1A_U19+, K1A_W11++, K1A_W21++,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Definiuje i charakteryzuje oraz dokonuje doboru nowoczesnych rozwiązań technologicznych i technicznych 
w produkcji artykułów mleczarskich o typowym i zmodyfikowanym składzie. (K1_W11, K1_W13)
W2 - Wskazuje i opisuje techniki i procedury wykorzystywane do oceny surowców i produktów mleczarskich oraz 
skuteczności i wpływu procesów na cechy fizykochemiczne materiału badawczego. (K1_W21)
Umiejętności
U1 - Proponuje zastosowanie nowych technik i technologii,metod analitycznych oceny skuteczności procesu 
technologicznego oraz oceny jakości mleka i jego produktów. (K1_U05, K1_U08, K1_U12, K1_U14, K1_U17)
U2 - Opracowuje i prezentuje wybrany temat z zakresu postępu w technologii, technice i analityce. (K1_U01, 
K1_U02, K1_U18, K1_U19)
Kompetencje społeczne
K1 - Ma świadomość potrzeby dokształcania w zakresie wykonywanego zawodu. (K1_K01)
K2 - Aktywnie i twórczo uczestniczy w dyskusji. (K1_K03, K1_K05)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) pod red. S. Ziajki,, 1997r., "Mleczarstwo - zagadnienia wybrane", wyd. UWM, t.1, 2) pod red. S. Ziajki,, 
2008r., "Mleczarstwo - zagadnienia wybrane", wyd. UWM, t.2.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) PHZSM Lacpol, "Przegląd Mleczarski", 2) redaktor naczelna mgr inż. Danuta Chyłek, "Przemysł Spozywczy", 
wyd. SIGMA NOT Sp. z o.o.

Przedmiot/moduł:
Postęp techniczno-technologiczny w 
przetwórstwie mleka
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01003-10-C
Kierunek studiów: Technologia 

żywności i żywienie 
człowieka

Specjalność: Technologia mleczarska

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Niestacjonarne
Poziom studiów: Pierwszego stopnia
Rok/semestr: 3 / 6

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia: 7, 
Wykład: 7

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia(K1, K2, U1, U2) : Ćwiczenia 
praktyczne - Technologiczne, laboratoryjne, 
prezentacja pracy autorskiej. (U1, U2, K1, 
K2), Wykład(W1, W2) : Wykład informacyjny 
z wykorzystaniem technik multimedialnych. 
(W1, W2)

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA: Ocena pracy i wspólpracy w 
grupie - ocena dyskusji związanej z tematyką 
przedmiotu i głoszonych prezentacji (10 % 
oceny końcowej) (W1, W2, U1, K1, K2(K1, 
K2, U1, W1, W2) ;ĆWICZENIA: Prezentacja - 
prezentacja multimedialna zagadnień 
związanych z tematyką przedmiotu (40% 
oceny końcowej) (W1, W2, U1, U2, K1, K2)
(K1, K2, U1, U2, W1, W2) ;ĆWICZENIA: 
Kolokwium pisemne - 50% oceny końcowej. 
10 pytań, 5 z wykładów, 5 z ćwiczeń, 
maksymalnie 10 punktów za pozytywną 
odpowiedź na 1 pytanie, zaliczenie - 60 
punktów. (W1, W2, U1, K1)(K1, U1)

Liczba pkt. ECTS: 3
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
biochemia , mikrobiologia, ogólna technologia 
żywności
Wymagania wstępne:
podstawy oceny i klasyfikacji mleka, 
technologie specjalnościowe (mleka, masła, 
serów) , podstawy procesów i operacji 
jednostkowych

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr inż. Jarosław Kowalik,

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
brak



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA - Kod dziedziny w systemie ECTS, BB - numer kierunku, C - 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 - studia drugiego stopnia, 3 - studia jednolite 
magisterskie, 4 - studia trzeciego stopnia, 5 - studia podyplomowe, D - numer specjalności, E - grupa przedmiotów, F - kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01003-10-C
ECTS: 1
CYKL: 2015Z

POSTĘP TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNY W PRZETWÓRSTWIE 
MLEKA

TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL PROGRESS IN DAIRY INDUSTRY

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia 7 godz.

- udział w: wykład 7 godz.

- konsultacje 1 godz.
15 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- konsultacje 2 godz.

- przygotowanie do kolokwium 20 godz.

- przygotowanie prezentacji 15 godz.

- przygotowanie sprawozdania z zajęć laboratoryjnych i opracowanie dyskusji 15 godz.

- studiowanie fachowej literatury 8 godz.

60 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 75 h : 25 h/ECTS = 3,00 ECTS
średnio: 3 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 0,60 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 2,40 punktów 

ECTS,
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