
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 
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TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI- TECHNOLOGIA MLECZARSKA
FOOD TECHNOLOGY - DAIRY TECHNOLOGY

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Praktyczne zapoznanie się z oceną jakości mleka surowego do skupu z uwzględnieniem jego parametrów 
przydatności technologicznej,termicznym utrwalaniem mleka. Przeprowadzenie procesu technologicznego 
napojów fermentowanych, wyrobu masła oraz sera.
WYKŁADY:
Charakterystyka i ocena mleka. Wstępne zabiegi technologiczne przerobu mleka. Zasady produkcji napojów 
mlecznych. Technologia koncentratów mlecznych. Wyrób masła i produktów wysokotłuszczowych. Produkcja 
preparatów białkowych.
CEL KSZTAŁCENIA:
Opanowanie wiedzy na temat podstawowych składników mleka i metod oceny jego jakości ( opis zasad pracy 
aparatury analitycznej). Uzyskanie wiedzy nt. produkcji wyrobów mlecznych i czynników warunkujących jego 
wysoką jakość. Uzyskanie informacji na temat metod badawczych i oceny jakości produktów mleczarskich. 
Nabycie podstawowych umiejętności obsługi standardowej aparatury i urządzeń do analizy składu chemicznego i 
właściwości funkcjonalnych

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_U01+, InzA_U02+, InzA_W01+++, InzA_W02+++, 

R1A_K02+, R1A_K03+, R1A_U02+, R1A_U06+, R1A_W03+++, 
R1A_W04+++, R1A_W06+,

Symbole ef. kierunkowych: K1A_K02+, K1A_K04+, K1A_U02+, K1A_U12+, K1A_W09+++, 
K1A_W10+, K1A_W12+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Objaśnia i definiuje budowę chemiczną podstawowych makro składników mleka i jego produktów oraz ich 
właściwości (K1_W09)
W2 - Określa i charakteryzuje procesy i linie technologiczne stosowane w mleczarstwie (K1_W09, K1_W10, 
K1_W12)
W3 - Charakteryzuje podstawowe techniki wykorzystywane do analizy składu i procedury wykorzystywane do 
analizy surowca oraz produktów mleczarskich (K1_W09)
Umiejętności
U1 - Zapoznanie się z obsługą standardowej aparatury od analizy składu i właściwości funkcjonalnych 
składników mleka i jego przetworów (wirówka Gerbera, Lactoscan, Milkoscan). (K1_U12)
U2 - Opracowanie matematyczne wyników analiz doświadczalnych (podstawowe miary statystyczne, tworzenie 
tabel, wykresów) i sporządzenie wniosków z doświadczeń (K1_U02)
Kompetencje społeczne
K1 - Organizuje podział pracy na stanowisku badawczym, uczestniczy w myciu urządzeń technologicznych 
(K1_K02)
K2 - Współpracuje z kolegami z zespołu badawczego przy sporządzaniu sprawozdania oraz świadomie ocenia 
wkład własnej pracy (K1_K04).

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Ziajka Stefan, 1997r., "Mleczarstwo - zagadnienia wybrane", wyd. AR-T Olsztyn, t.1, 2, 2) Ziajka Stefan, 
2007r., "Mleczarstwo - zagadnienia wybrane", wyd. UW-M OLsztyn, t.1, 3) Pijanowski Eugeniusz, 1985r., "Zarys 
chemii i technologii mleczarstwa", wyd. PWR-L Warszawa, t.1, 2, 3.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Praca zbiorowa, 1992, Instrukcje technologiczne do produkcji artykułów mleczarskich, wyd. WSP Infomlecz 
Warszawa; Przegląd Mleczarski, artykuły przeglądowe, wyd. LACPOL.

Przedmiot/moduł:
Technologia żywności- technologia mleczarska
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: B - przedmioty 

kierunkowe
Kod ECTS: 01003-1-B
Kierunek studiów: Technologia 

żywności i żywienie 
człowieka

Specjalność: Technologia żywności i 
żywienie człowieka

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

inzynierskie
Rok/semestr: 2 / 4

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia laboratoryjne, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia 
laboratoryjne: 14, 
Wykład: 14

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne(K1, K2, U1, U2, W1, 
W2, W3) : Ćwiczenia laboratoryjne i 
technologiczne. Określanie jakości mleka 
surowego. Produkcja i ocena wyrobów 
mleczarskich., Wykład(W1, W2, W3) : Wykład 
z prezentacją multimedialną

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: Ocena 
pracy i wspólpracy w grupie - Obserwacja na 
zajęciach. 10% oceny końcowej z przedmiotu.
(K1, U1) ;ĆWICZENIA LABORATORYJNE: 
Sprawozdanie - Opracowanie opisu 
przebiegu ćwiczeń i wniosków z nich 
wynikających. 10% oceny końcowej z 
przedmiotu.(K2, U2) ;ĆWICZENIA 
LABORATORYJNE: Sprawdzian pisemny - 
Cztery sprawdziany z części teoretycznych 
dotyczących ćwiczeń, ocena każdego z nich 
stanowi 25% oceny końcowej z wiedzy. 60% 
pozytywnych odpowiedzi na zaliczenie. 40% 
oceny końcowej z przedmiotu.(W1, W2, 
W3) ;WYKŁAD: Kolokwium pisemne - 
Zaliczenie pisemne zagadnień wykładowych. 
60% pozytywnych odpowiedzi na zaliczenie. 
40% oceny końcowej z przedmiotu.(W1, W2, 
W3)

Liczba pkt. ECTS: 2
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
chemia, fizyka, biochemia, mikrobiologia
Wymagania wstępne:
znajomość zagadnień objętych programem 
przedmiotów wprowadzających

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr hab. inż. Katarzyna Kiełczewska,

Osoby prowadzące przedmiot:

dr hab. inż. Katarzyna Kiełczewska,

Uwagi dodatkowe:
zajęcia technologiczne realizowane w grupach 
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12 - 15 osobowych lub podwójna obsada
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

01003-1-B
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FOOD TECHNOLOGY - DAIRY TECHNOLOGY

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia laboratoryjne 14 godz.

- udział w: wykład 14 godz.

- konsultacje 1 godz.
29 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do pisemnego sprawdzianu wiedzy 8 godz.

- przygotowanie do praktycznej realizacji ćwiczeń 8 godz.

- przygotowanie sprawozdań 5 godz.

21 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 50 h : 25 h/ECTS = 2,00 ECTS
średnio: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,16 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,84 punktów 

ECTS,
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