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MODERN TRENDS IN TECHNOLOGY OF DAIRY BIOPRODUCTS

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Otrzymywanie, charakterystyka i wykorzystanie tradycyjnych i probiotycznych kultur bakteryjnych stosowanych 
w produkcji mleczarskiej. Charakterystyka głównych trendów w przetwórstwie mleka a szczególnie w produkcji 
mlecznych napojów fermentowanych. Charakterystyka dodatków stosowanych w produkcji mleka 
fermentowanego w celu poprawy cech organoleptycznych, fizyko-chemicznych oraz właściwości odżywczych i 
zdrowotnych. Nowe rozwiązania techniczne w liniach do produkcji mleczarskich wyrobów fermentowanych. 
Laktoza – właściwości żywieniowe, rola biotransformacji w produkcji, kształtowaniu jakości i wartości 
zdrowotnych mleczarskich wyrobów fermentowanych. Nanotechnologia. Bioaktywne peptydy mleka.
WYKŁADY:
1. Fortyfikowane produkty mleczarskie, 2. Tłuszcz mlekowy jako nutraceutyk, 3. LAB i PAB w zdrowiu i 
chorobie, 4. Aktywność biologiczna białek mleka, 5. Mleko w profilaktyce dietozależnych schorzeń 
metabolicznych, 6. Syrop glukozowo-fruktozowy, 7. Znakowanie wartością odżywczą
CEL KSZTAŁCENIA:
Przekazanie wiedzy nt. reakcji wolno rodnikowych, endo- i egzogennych antyoksydantów, utrwalenie wiedzy nt. 
immunostymulujących białek serwatkowych, kultur probiotycznych i tłuszczu mlekowego, Rozbudzenie 
zainteresowania właściwościami mleka,a zwłaszcza tłuszczu mlekowego. Rozwijanie umiejętności krytycznej 
oceny reklam m.in. odżywek dla niemowląt.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_K01+, InzA_U05+, InzA_U06+, InzA_U07+, InzA_U08+, 

R2A_K05+++, R2A_K06+++, R2A_U06++, R2A_W04+++,
Symbole ef. kierunkowych: K2A_K09+, K2A_K10++, K2A_U11+, K2A_U12+, K2A_W12+, 

K2A_W14++,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Posiada wiedzę nt. funkcji biologicznych i mechanizmów działania antyoksydantów, a także ich źródeł w 
diecie człowieka (K2_W12)
W2 - Identyfikuje zagrożenia zdrowotne wynikające z peroksydacji lipidów strukturalnych w organizmie człowieka 
(K2_W14)
W3 - Rozumie mechanizmy prozdrowotnego działania tłuszczu mlekowego, białek m.in. serwatkowych, wapnia , 
mikroflory jelitowej, potrafi rozróżnić produkty spożywcze o wysokim statusie antyoksydacyjnym od "żywności 
masowego rażenia" (K2_W14)
Umiejętności
U1 - Identyfikuje produkty o wysokim statusie antyoksydacyjnym m.in. w kontekście ich stabilności 
przechowalniczej (K2_U11)
U2 - Ocenia wpływ procesów technologicznych (m.in. obróbki termicznej, stosowanych dodatków funkcjonalnych 
oraz czasu magazynowania na wartość żywieniową i aktywność biologiczną produktów mleczarskich (K2_U11)
Kompetencje społeczne
K1 - Ma świadomość zawodowej i społecznej odpowiedzialności za wartość odżywczą i prozdrowotną 
produkowanej żywności (K2_K09)
K2 - Weryfikuje informacje przekazywane przez środki "masowego przekazu" (treści reklam) (K2_K10)
K3 - Przewiduje zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności wynikające z globalizacji produkcji na 
przykładzie odżywek dla niemowląt (K2_K10)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Różni autorzy, "Przegląd Mleczarski", wyd. Lacpol, t.2000-2013, 2) Różni autorzy, "Bromatologia i Chemia 
Toksykologiczna", wyd. Polskie Towarzystwo farmaceutyczne, t.2000-2013.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
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Przedmiot/moduł:
Współczesne trendy w technologii 
bioproduktów mleczarskich
Obszar kształcenia:
Obszar nauk rolniczych, leśnych i 
weterynaryjnych

Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: D - przedmioty 

specjalizacyjne
Kod ECTS: 01303-28-C
Kierunek studiów: Technologia 

żywności i żywienie 
człowieka

Specjalność: Technologia żywności i 
żywienie człowieka, 
Technologia żywności

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

magisterskie
Rok/semestr: 2 / 3

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia: 30, 
Wykład: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia(U1, U2, W1, W2, W3) : 
Seminarium - Przygotowanie prezentacji, 
dyskusja. (W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2, K3), 
Wykład(K1, K2, K3, U1, U2, W1, W2, W3) : 
Wykład - Wykład problemowy z prezentacją 
mulitiemdialną, pisemny test z treści 
wykładowych. (W1, W2, W3, U1, U2)

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA: Prezentacja - Udział w dyskusji 
2 - Weryfikacji podlega wiedza oraz 
umiejętność odpowiadania na zadane 
pytania. (W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2, K3) 
Prezentacja 1 (analiza literatury, 
multimedialna, ustna) - Weryfikacji podlega 
umiejętność właściwego doboru literatury, 
przygotowania prezentacji oraz udziału w 
dyskusji. (W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2, K3)
(K1, K2, K3, U1, U2, W1, W2, 
W3) ;ĆWICZENIA: Udział w dyskusji - 
Weryfikacji podlega wiedza oraz umiejętność 
odpowiadania na zadane pytania. (W1, W2, 
W3, U1, U2, K1, K2, K3)(null) ;WYKŁAD: Test 
kompetencyjny - Weryfikacji podlega wiedza 
z treści realizowanych w ramach ćwiczeń 
oraz wykładów. (W1, W2, W3, U1, U2, K1, 
K2, K3)(U1, U2, W1, W2, W3)

Liczba pkt. ECTS: 3
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
Technologia mleczarska, Mikrobiologia, 
Biochemia
Wymagania wstępne:
wymagania formalne

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

prof. dr hab. Grażyna Cichosz, prof.zw.

Osoby prowadzące przedmiot:

Uwagi dodatkowe:
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Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia 30 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 2 godz.
47 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do dyskusji 6 godz.

- przygotowanie do pisemnego zaliczenia tresci wykładowych 12 godz.

- przygotowanie prezentacji multimedialnej 10 godz.

28 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: 1,88 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 1,12 punktów 

ECTS,
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