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Sylabus przedmiotu / modułu - część A

01003-14-C
ECTS: 5
CYKL: 2015Z

TECHNOLOGIA SERÓW I PREPARATÓW BIAŁKOWYCH
TECHNOLOGY OF CHEESES AND MILK PROTEIN CONCENTRATES

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Przygotowanie surowca i wstępne zabiegi technologiczne oraz kontrola parametrów technologicznych podczas 
procesów produkcyjnych. Produkcja w skali ćwierć-technicznej serów dojrzewających, serów twarogowych, sera 
topionego. Kontrola procesu technologicznego z uwzględnieniem parametrów zabiegów międzyoperacyjnych. 
Ocena fizykochemiczna oraz organoleptyczna produktu gotowego.
WYKŁADY:
Rozwój technologii sera, twarogu i preparatów białkowych w kraju i zagranicą. Definicja sera oraz klasyfikacja i 
charakterystyka poszczególnych grup serów. Ogólne zasady wyrobu sera. Technologia produkcji i 
charakterystyka podstawowych rodzajów sera. Mechanizacja procesów technologicznych serów i twarogów. 
Technologia i technika produkcji serów. Technologia i technika produkcji serów twarogowych. Technologia i 
technika w produkcji serów i twarogów ze wszystkich białek mleka. Produkcja i charakterystyka serów topionych 
i pasteryzowanych. Technologia i technika produkcji kazeiny. Technologia i technika produkcji kazeinianów i 
preparatów białkowych. Kierunki przetwórstwa serwatki.
CEL KSZTAŁCENIA:
Przekazanie wiedzy z zakresu przygotowania surowca w technologii serowarskiej, technologii serów 
dojrzewających, twarogowych,sera topionego i preparatów białkowych. Nabycie umiejętności wyrobu serów 
dojrzewających, topionych i produkcji serów twarogowych kwasowych i kwasowo-podpuszczkowych.Nabycie 
umiejętności w skali ćwierć-technicznej obsługi urządzeń do produkcji serów i twarogów. Nabycie umiejętności 
aktywnego uczestnictwa w procesie: produkcyjnym, podejmowania decyzji i pracy w zespole.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_K01+, InzA_K02+, InzA_U05+, InzA_U06++, InzA_U07+, 

InzA_U08++, InzA_W01+++, InzA_W02+++, InzA_W05+++, 
R1A_K01+, R1A_K02++, R1A_K04+, R1A_K05++, R1A_K07+, 
R1A_K08+, R1A_U05+++, R1A_U06++, R1A_U08++, R1A_W03+
++, R1A_W04+++, R1A_W05+++,

Symbole ef. kierunkowych: K1A_K01++, K1A_K02+, K1A_K03+, K1A_K06+, K1A_K07++, 
K1A_K08+, K1A_K10++, K1A_U07+++, K1A_U08++, K1A_U12+
+, K1A_U16+++, K1A_U18++, K1A_W09+++, K1A_W10+, 
K1A_W12+++, K1A_W13+++, K1A_W14++, K1A_W21+, 
K1A_W23+,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Posiada wiedzę z zasad doboru parametrów na poszczególne zabiegi technologiczne w procesie produkcji 
serów i preparatów białkowych
W2 - Posiada wiedzę z zakresu technologii produkcji serów (podpuszczkowych, kwasowych, kwasowo-
podpuszczkowych), serów topionych i preparatów białkowych
W3 - Identyfikuje wady serów i preparatów białkowych oraz potrafi określić przyczynę ich powstawania i sposoby 
zapobiegania
Umiejętności
U1 - Potrafi dobrać parametry operacji jednostkowych w procesach technologicznych warunkujące uzyskanie 
produktu o pożądanych cechach
U2 - Potrafi przeprowadzić proces wyrobu sera oraz twarogu w skali ćwierć-technicznej oraz potrafi ocenić 
gotowy produkt
Kompetencje społeczne
K1 - Prezentuje chęć aktywnego i zespołowego uczestnictwa w realizacji procesów technologicznych
K2 - Rozwija świadomość wpływu czynników techniczno-technologicznych na jakość i trwałość produktów 
mleczarskich

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Fox P.F., McSweeney P.L.H., Cogan T.M., Guinee T.P. , 2004r., "Cheese: Chemistry, Physics and 
Microbiology", wyd. Elsevier Ltd., t.I i II, 2) S. Ziajka, 1997r., "Mleczarstwo-zagadnienia wybrane", wyd. 
ARTOlsztyn, t.II, s.151-240, 3) T. Obrusiewicz, 1992r., "Mleczarstwo", wyd. WSiPW-wa, t.II, s.7-315, 4) S. 
Ziajka, 2008r., "Mleczarstwo", wyd. UWMOlsztyn, t.I, s.188-189; 216-229; 337-385.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) J. Żuraw, W. Chojnowski, Z Jęsiak, 1997r., "Technologia serów twardych i półtwardych", wyd. Hoża W-wa, s.
9-263, 2) W. Derengiewicz, 1997r., "Technologia serów miekkich", wyd. Hoża W-wa, s.7-323, 3) G. Cichosz, 
2000r., "Technologia serów topionych", wyd. Hoża W-wa, s.5-108.

Przedmiot/moduł:
Technologia serów i preparatów białkowych
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: C - przedmioty 

specjalnościowe
Kod ECTS: 01003-14-C
Kierunek studiów: Technologia 

żywności i żywienie 
człowieka

Specjalność: Technologia mleczarska

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Pierwszego stopnia
Rok/semestr: 4 / 7

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia laboratoryjne, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia 
laboratoryjne: 75, 
Wykład: 45

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne(K1, K2, U1, U2, W1, 
W2, W3) : Ćwiczenia praktyczne - Ćwiczenia 
praktyczno laboratoryjne polegające na 
produkcji wyrobów w skali ćwierć-
technicznej , Wykład(W1, W2, W3) : Wykład z 
prezentacją multimedialną

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: Kolokwium 
ustne - Ocena merytoryczna wiedzy 
teoretycznej i praktycznej, skala ocen 2-5, 
70% oceny końcowej (K2, U1, U2, W1, W2, 
W3) ;ĆWICZENIA LABORATORYJNE: 
Sprawozdanie - Ocena sprawozdań z 
realizacji ćwiczeń - ocena umiejętności 
praktycznych, skala ocen 2-5, 20% oceny 
końcowej(K1, K2, U1, U2) ;ĆWICZENIA 
LABORATORYJNE: Ocena pracy i 
wspólpracy w grupie - Ocena udziału 
studenta w realizacji przebiegu procesu 
technologicznego oraz zaangażowania 
studenta w pracę zespołową na ćwiczeniach, 
skala ocen 2-5, 10% oceny końcowej (K1, 
K2, U1, U2) ;WYKŁAD: Egzamin ustny - 
Ocena z egzaminu ustnego, skala ocen 2-5 
(W1, W2, W3)

Liczba pkt. ECTS: 5
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
biochemia, mikrobiologia żywności, ogólna 
technologia żywności
Wymagania wstępne:
znajomość podstaw procesów i operacji 
jednostkowych w przemyśle spożywczym, 
podstaw mikrobiologii, podstaw produkcji 
mleka

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr inż. Justyna Żulewska,

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
 



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

01003-14-C
ECTS:5
CYKL: 2015Z

TECHNOLOGIA SERÓW I PREPARATÓW BIAŁKOWYCH
TECHNOLOGY OF CHEESES AND MILK PROTEIN CONCENTRATES

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia laboratoryjne 75 godz.

- udział w: wykład 45 godz.

- konsultacje 4 godz.
124 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie się do egzaminu 1 godz.

1 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 125 h : 25 h/ECTS = 5,00 ECTS
średnio: 5 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 4,96 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 0,04 punktów 

ECTS,


	Przygotowanie się do egzaminu

