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Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
A. Formy zajęć
 ćwiczenia konwersatoryjne

B. Sposób realizacji
 zajęcia w sali dydaktycznej



C. Liczba godzin
15K

Liczba punktów ECTS 2
Godziny kontaktowe:
udział w ćwiczeniach konwersatoryjnych: 15 x 1h =
15h
konsultacje: 2h
Razem: 17h
Praca własna studenta:
przygotowanie do ćwiczeń konwersatoryjnych: 15h
przygotowanie prezentacji/projektu z ćwiczeń: 15h
zaliczenie na ocenę projektu/prezentacji:5h
Razem:52h
Suma godzin: 17h + 35h = 52h = 2 p. ECTS

Status przedmiotu
 kurs ogólnouczelniany

Język wykładowy
Język polski

Metody dydaktyczne

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

 ćwiczenia konwersatoryjne: prezentacja multimeSposób zaliczenia
dialna, przygotowanie prezentacji/projektu, dysku zaliczenie z oceną
sja

B. Formy zaliczenia
 ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie oceny prezentacji/projektu oraz aktywności studenta na zajęciach

C. Podstawowe kryteria
 ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie oceny prezentacji/projektu (80% składowej oceny końcowej, próg zaliczeniowy 50%),
oraz aktywności studenta na zajęciach (20% składowej oceny końcowej, próg zaliczeniowy 100%)
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: brak
B. Wymagania wstępne: brak

Cele przedmiotu
Poznanie metod zamrażania i suszenia bioproduktów stosowanych w warunkach przemysłowych i laboratoryjnych.

Treści programowe
A. Problematyka zajęć: Kolekcje szczepów przemysłowych. Teoretyczne podstawy procesu zamrażania. Zmiana cech
bioproduktów i metody ich zamrażania. Krioprotektanty. Teoretyczne podstawy procesu suszenia. Termostabilność i kserostabilność mikroorganizmów. Wady i zalety stosowanych metod suszenia. Liofilizacja.

Efekty kształcenia.

Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:
A1. Wykorzystywana podczas zajęć:
1. Bednarski W., Fiedurka J.. Podstawy biotechnologii przemysłowej. WNT, Warszawa, 2007.
2. Gruda Z., Postolski J.. Zamrażanie żywności. WNT, Warszawa, 1999.
3. Szewczyk K.W.. Technologia biochemiczna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1997.
4. Kuc P.S., Tutowa E.G.. Suszenie produktów biosyntezy. WNT, Warszawa, 1991.
A2. Studiowana samodzielnie przez studenta:
j.w.
B. Literatura uzupełniająca
1. Pijanowski E., Mieczysław D., Dłużewska A., Jarczyk A.. Ogólna technologia żywności. WNT, Warszawa, 1996.
2. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z.. Mikrobiologia techniczna. Tom 1 – Mikroorganizmy i środowiska ich
występowania. PWN, Warszawa 2010.
Wiedza
 W1 charakteryzuje stosowane w przemyśle i praktyce laboratoryjnej procesy zamrażania i suszenia bioproduktów
 W2 wyjaśnia wpływ niskich i wysokich temperatur na drobnoustroje
Umiejętności
 U1 stosuje techniki zamrażania i suszenia do utrwalania i przechowywania drobnoustrojów
 U2 opracowuje wyniki badań doświadczalnych i formułuje na ich podstawie logiczne wnioski
Kompetencje społeczne
 K1 potrafi współdziałać i pracować w grupie realizującej określone zadanie
 K2 dba o bezpieczeństwo własne i innych osób podczas pracy

Kontakt
dr Sławomir Wierzba slawi@uni.opole.pl

