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01019-10-B
ECTS: 3
CYKL: 2015Z

PROJEKTOWANIE NOWYCH TECHNOLOGII I WYROBÓW
DESIGN OF NEW TECHNOLOGIES AND PRODUCTS

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Trendy w projektowaniu nowości na rynku produktów spożywczych. Aspekty żywieniowo-zdrowotne w produkcji 
artykułów spożywczych: nowe składniki i technologie. Dodatki do żywności i etykietowanie. Podstawy prawne 
projektowania żywności. Metody generowania idei nowych produktów – burza mózgów, luka rynkowa. Badania 
ankietowe jako narzędzie poznania preferencji konsumenckich. Rozwinięcie funkcji jakości - QFD. Żywność 
funkcjonalna i etniczna.
WYKŁADY:
Podstawy projektowania wyrobów i technologii. Źródła innowacji. Rozwój nowego produktu – koncepcja 
produktu. Rozwój nowego produktu – projekt produktu i procesu. Rozwój nowego produktu – komercjalizacja 
produktu. Rozwój nowego produktu – wprowadzenie produktu i ocena wprowadzenia. Przyczyny porażek i rola 
konsumenta w kreowaniu asortymentu produkcyjnego. Projektowanie żywności funkcjonalnej
CEL KSZTAŁCENIA:
Przekazanie informacji na temat poszczególnych etapów projektowania nowych wyrobów, czynników 
warunkujących ten proces. Rozwinięcie umiejętności łączenia różnych aspektów dotyczących produkcji, 
przetwarzania i konsumpcji żywności. Rozwinięcie umiejętności podejmowania krytycznych decyzji o losie 
nowego wyrobu lub technologii na podstawie dostępnych informacji. Wskazanie istoty pracy zespołowej, 
podziału pracy i integracji uzyskanych wyników.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_K01+, InzA_K02+, InzA_U02++, InzA_U04+, InzA_U05+++, 

InzA_U06++, InzA_U07+++, InzA_U08+, InzA_W01+, 
InzA_W02+, InzA_W05+, P1A_K01+, P1A_K02+, P1A_K03+, 
P1A_K04+, P1A_K05+, P1A_K06+, P1A_K07+, P1A_K08+, 
P1A_U02+++, P1A_U03+++, P1A_U04+, P1A_U08++, 
P1A_U09++, P1A_U10++, P1A_U11+++, P1A_W01+, 
S1A_K01+, S1A_K02+, S1A_K03++, S1A_K04+, S1A_K05+, 
S1A_K06+, S1A_K07+, S1A_U02+++, S1A_U05+, S1A_U06+++, 
S1A_U07+++, S1A_U09++, S1A_U10++, S1A_W06+,

Symbole ef. kierunkowych: K1A_K01+++, K1A_K02+++, K1A_K03+++, K1A_K04++, 
K1A_K05+, K1A_K06+, K1A_K07+++, K1A_U02+++, K1A_U05++
+, K1A_U07+++, K1A_U09+++, K1A_U13+++, K1A_U14+++, 
K1A_W02+, K1A_W06+, K1A_W09+++,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Identyfikuje proces i etapy niezbędne do wprowadzenia nowego produktu na rynek począwszy od 
przygotowania koncepcji do fazy komercjalizacji
W2 - Potrafi określić czynniki determinujące sukces bądź porażkę produktu wprowadzanego na rynek
Umiejętności
U1 - Potrafi przygotować koncepcję oraz opracować końcową specyfikację nowego produktu
U2 - Potrafi integrować różne elementy dotyczące produkcji, przetwarzania i konsumpcji żywności
U3 - Wie jakie techniczne i naukowe dane muszą być zgromadzone zanim produkt będzie wyprodukowany
U4 - Wykorzystuje właściwe metody przydatne w procesie projektowania nowych wyrobów i technologii
Kompetencje społeczne
K1 - Rozumie dynamikę pracy w zespole do spraw opracowywania nowych produktów
K2 - Podejmuje krytyczne decyzje na podstawie dostępnych informacji
K3 - Wykazuje kreatywność i jest chętny do wyrażania własnych opinii

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Czapski J. pod red. , 1995r., "Food product development – Opracowywanie nowych produktów 
żywnościowych", wyd. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, 2) Earle M., Earle R., Andersen A. , 
2007r., "Opracowanie produktów spożywczych – podejście marketingowe", wyd. Wydawnictwo Naukowo-
Techniczne. Warszawa, 3) Mattila-Sandholm T., Saarela M. , 2003r., "Functional dairy products", wyd. CRC 
Press, 4) Sojkin B. pod red. , 2003r., "Wprowadzanie nowego produtku na rynek", wyd. Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Gibson R.G., Williams C.M. , 2000r., "Functional foods – concept to product", wyd. CRC Press, 2) Gutkowska 
K., Ozimek I. , 2002r., "Badania marketingowe na rynku żywności", wyd. Wydawnictwo SGGW. Warszawa, 3) 
MacFie H. , 2007r., "Consumer-led food product development", wyd. CRC Press, 4) Winkless B. , "Food product 
development principles", wyd. www.triz-journal.com, 5) Brody A.L., Lord J.B. , 2000r., "Developing new food 
products for a changing marketplace", wyd. CRC Press.

Przedmiot/moduł:
Projektowanie nowych technologii i wyrobów
Obszar kształcenia:
Obszar nauk przyrodniczych, Obszar nauk 
społecznych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: B - przedmioty 

kierunkowe
Kod ECTS: 01019-10-B
Kierunek studiów: Towaroznawstwo

Specjalność: Towaroznawstwo 
handlowo-celne, 
Kontrola i sterowanie 
jakością w gospodarce 
żywnościowej

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Pierwszego stopnia/ 

inzynierskie
Rok/semestr: 4 / 7

Rodzaje zajęć:

Wykład, Ćwiczenia projektowe

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Wykład: 15, 
Ćwiczenia 
projektowe: 30

Formy i metody dydaktyczne:

Wykład(K3, W1, W2) : Wykład - wykład z 
prezentacja multimedialną, Ćwiczenia 
projektowe(K1, K2, K3, U1, U2, U3, U4) : 
Ćwiczenia audytoryjne - Omówienie technik i 
metod badawczych stosowanych w 
opracowywaniu nowych wyrobów; Ćwiczenia 
projektowe - Opracowanie i dyskusja założeń 
techniczno-technologicznych projektu 
nowego produktu.

Forma i warunki weryfikacji efektów:

WYKŁAD: Test kompetencyjny - Test 
kompetencyjny - Test zawierający 3 pytania 
otwarte(W1, W2) ;ĆWICZENIA 
PROJEKTOWE: Projekt - Projekt - Ocena 
projektu nowego produktu, skala ocen 
2-5(K1, K2, K3, U1, U2, U3, U4, W1, 
W2) ;ĆWICZENIA PROJEKTOWE: Udział w 
dyskusji - 1. Ocena zaangażowania studenta 
w dyskusję prowadzoną w trakcie zajęć, 
skala ocen: 'plus' za aktywność (3 plusy 
podwyższają ocenę końcową o 0.5); 2. 
Ocena braku przygotowania do zajęć, skala 
ocen: 'minus' za brak przygotowania na 
określone ćwiczenia (3 minusy obniżają 
ocenę końcową o 0.5).(K2, K3, 
U3) ;ĆWICZENIA PROJEKTOWE: 
Prezentacja - Prezentacja 1 (multimedialna, 
ustna) - Ocena merytoryczna treści 
prezentacji i sposobu prezentacji, skala ocen 
2-5.(K2, K3, U2) ;ĆWICZENIA 
PROJEKTOWE: Raport - Raport 1 - Raport 
na temat stanu wybranej branży przemysłu 
spożywczego - wyznaczenie trendów na 
rynku, skala ocen 2-5; Raport 2 - Raport z 
przeprowadzonych badań rynkowych na 
podstawie sporządzonego kwestionariusza 
ankiety, skala ocen 2-5.(K1, K2, K3, U2, U3, 
U4)

Liczba pkt. ECTS: 3
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
Moduły specjalnościowe, Systemy 
zarządzania jakością i bezpieczeństwem 
żywności
Wymagania wstępne:
Znajomość poszczególnych technologii 
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stosowanych w przemyśle spożywczym, 
wpływu operacji jednostkowych na produkt, 
metodyki analitycznej, oraz umiejętność 
wyznaczenia CCP w procesie produkcyjnym.

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr inż. Justyna Żulewska,

Osoby prowadzące przedmiot:

dr inż. Justyna Żulewska, , dr inż. Jarosław 
Kowalik, , dr inż. Adriana Łobacz,

Uwagi dodatkowe:
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01019-10-B
ECTS:3
CYKL: 2015Z

PROJEKTOWANIE NOWYCH TECHNOLOGII I WYROBÓW
DESIGN OF NEW TECHNOLOGIES AND PRODUCTS

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia projektowe 30 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 0 godz.
45 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- projekt nowego produktu 10 godz.

- przygotowanie do testu kompetencyjnego 5 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 8 godz.

- przygotowanie pracy seminaryjnej (w formie prezentacji) 2 godz.

- przygotowanie raportów 5 godz.

30 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: 1,80 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 1,20 punktów 

ECTS,
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