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Sposób realizacji

Forma zajęć
W – wykład, K – konwersatorium, S – seminarium, L – laboratorium, P – projekt, T - z. terenowe

K

Liczba godzin
15

z udziałem nauczyciela (w sali dydaktycznej)
zajęcia na odległość (e-learning)
nie wymagające udziału nauczyciela (praktyka)

W sali dydaktycznej

Cele kształcenia

Nr celu
C1

Język przedmiotu/modułu:

Uzyskanie wiedzy dotyczącej nowoczesnej technologii produkcji słodu i piwa

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Umiejętność wykonywanie prostych czynności laboratoryjnych, pracy w zespole

Treści kształcenia
Forma zajęć

konwersatorium

K01

Pojęcia stosowane w technologii browarnictwa

K02

Historia, stan aktualny, oraz tendencje rozwojowe technologii browarnictwa w Polsce

K03

Surowce browarnicze. Postęp w hodowli nowych odmian chmielu i jęczmienia browarnego.

K04

Charakterystyka drożdży browarniczych. Proces flokulacji drożdży.

K05

Technologia słodownictwa.

K06

Technologia brzeczki.

K07

Produkcja piwa (klasyczna fermentacja i dojrzewanie, filtracja).

K08

Zapewnienie trwałości biologicznej piwa.

K09

Koloidalna stabilizacja piwa. Karbonizacja piwa.

K10

Gatunki piwa i ich charakterystyka. Badania jakościowe piwa.

K11

Gospodarka odpadami przemysły browarniczego.

Efekty kształcenia
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Nr
efektu

Wiedza

Odniesienie do
efektów
kierunkowych

Odniesienie do
efektów
obszarowych

EKW1

ma pogłębioną wiedzę na temat technologii produkcji słodu i piwa

K_W01++
K_W11+

P2A_W01
P2A_W04

EKW2

zna metody oceny jakościowej piwa i surowców do jego produkcji

K_W01+
K_W11+

P2A_W01
P2A_W04

EKU1

Wykazuje umiejętność analizy i oceny danych doświadczalnych, wyciągania
wniosków, oraz krytycznej selekcji informacji zwłaszcza ze źródeł elektronicznych

K_U03++
K_U07+

P2A_U02
P2A_U03
P2A_U07

EKK1

Potrafi pracować w zespole w trakcie opracowywania wyników oraz ich
interpretacji i analizy

K_K02++

P2A_K02

EKK2

Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

K_K05++

P2A_K06

Umiejętności

Kompetencje społeczne (postawy)

Metody dydaktyczne

Nr
metody

Wykład (informacyjny, problemowy, konwersatoryjny, monograficzny itp.), konsultacje (regularne, organizowane w indywidualnych przypadkach), seminarium, dyskusja
dydaktyczna (związana z wykładem, panelowa), pokaz, prezentacja multimedialna, projekty,obserwacja/pomiar w terenie, ćwiczenia laboratoryjne, praca w grupach,
analiza literatury, inne metody/formy…

M1

Wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną

M2

Praca w grupach

Sposoby oceny
Ocena formująca

Ocena podsumowująca

Wyraża efekty, które studenci uzyskali w trakcie zajęć, przeprowadzana na początku, jak i w
trakcie zajęć:
kolokwium/sprawdzian
odpowiedź ustna
sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
wykonanie ćwiczenia praktycznego
aktywność na zajęciach

Podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia, przeprowadzana pod koniec zajęć:
egzamin/zaliczenie pisemne
egzamin/zaliczenie ustne
test
praca zaliczeniowa/semestralna
prezentacja multimedialna
raport z zajęć terenowych
średnia ważona ocen formujących

OF1

Zadania obliczeniowe

OP1

Zaliczenie pisemne - test

OF2

Opracowanie wyników

OP2

Średnia ważona ocen formujących

Forma zaliczenia

Warunkizaliczenia przedmiotu

Forma zajęć

egzamin
zaliczenie z oceną
zaliczenie bez oceany

np.: laboratorium

np.: zaliczenie z oceną

np.: OF1 (wykonanie praktyczne ćwiczeń laboratoryjnych i przygotowanie sprawozdań) – próg zaliczeniowy 100%, 20% oceny
końcowej
OF2 (zaliczenie teoretyczne ćwiczeń, odpowiedź ustna) – próg zaliczeniowy 50%, 80% oceny końcowej

konwersatorium

Zaliczenie z oceną

Zaliczenie pisemne – test, 60% składowej oceny końcowej, próg zaliczeniowy 50%
Zadania obliczeniowe, opracowanie wyników – 40% składowej oceny końcowej, próg zaliczeniowy
50%

Efekty
kształcenia

należy podać dokładny opis zasad dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia z przedmiotu,
należy ustalić procentowy udział w ocenie końcowej poszczególnych sposobów oceny zajęć

Kryteria oceny efektów kształcenia
niezaliczone

dostateczny

dobry

bardzo dobry

EKW1

Nie ma wiedzy na temat
technologii produkcji słodu i
piwa

Zna podstawowe etapy
technologii produkcji słodu i
piwa

Ma pogłębioną wiedzę na
temat głównych etapów
technologii produkcji słodu i
piwa

Ma pogłębioną wiedzę na
temat wszystkich etapów
technologii produkcji
słodu i piwa

EKW2

Nie zna metod oceny
jakościowej piwa i surowców
do jego produkcji

Ma pogłębioną wiedze na
temat dwóch metod oceny
jakościowej piwa i surowców
do jego produkcji

Ma pogłębioną wiedze na
temat czterech metod oceny
jakościowej piwa i surowców
do jego produkcji

Zna wszystkie poznane
metody oceny jakościowej
piwa i jego surowców
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Potrafi samodzielnie dobrać
odpowiednią technikę i
narzędzia badawcze i z
pomocą opiekuna
zastosować je do oceny
jakościowej słodu i piwa

Nie potrafi zastosować technik
i użyć odpowiednich narzędzi
badawczych do oceny
procesów produkcji słodu i
piwa

Potrafi z pomocą opiekuna
dobrać odpowiednią technikę i
narzędzia badawcze, oraz z
jego pomocą zastosować je
do oceny procesu produkcji
słodu i piwa

EKK1

Nie potrafi pracować w grupie
i nie ma świadomości
odpowiedzialności za
wspólnie realizowane zadania

pracuje w zespole w stopniu
wystarczającym jednak
świadomie nie podejmuje się
żadnych odpowiedzialnych
zadań

potrafi pracować w zespole,
ma świadomość stawianych
przed grupą zadań, jednak
nie podejmuje inicjatywy
rozwiązania problemów i
wynikającej z tych działań
odpowiedzialności

EKK2

nie dba o bezpieczeństwo
pracy własnej i innych

jest w małym stopniu
odpowiedzialny za
bezpieczeństwo pracy własnej
i innych wymaga ciągłego
nadzoru

jest odpowiedzialny za
bezpieczeństwo pracy
własnej i innych jednak
wymaga uwagi
prowadzącego

EKU1

Samodzielnie dobiera
odpowiednia technikę i
narzędzia badawcze i
stosuje je do oceny
procesów produkcji słodu
i piwa
potrafi pracować w
zespole, ma świadomość
stawianych przed grupą
zadań, odpowiedzialnie
podejmuje działania
mające na celu
rozwiązanie problemu

ma pełną świadomość
odpowiedzialności za
bezpieczeństwo pracy
własnej i innych

Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Godziny kontaktowe:

Średnia liczba godzin

Liczba punktów ECTS

teoretyczne

teoretyczne

Udział w konwersatoriach

15

konsultacje

2
Suma:

Praca własna studenta:

praktyczne

0,5
17

teoretyczne

Przygotowanie do ćwiczeń konwersatoryjnych

praktyczne

0,5
praktyczne

teoretyczne

15

Opracowanie wyników zadań

praktyczne

0,5

25

1

Suma:

40

1,5

Razem:

57

2

Sumaryczne wskaźniki ilościowe

Liczba punktów ECTS

Liczba punktów ECTS, która student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich (godziny kontaktowe)

0,5

Liczba punktów ECTS, która student uzyskuje bez bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (praca
własna studenta)

1.5

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze teoretycznym (wykłady i
konwersatoria)

1

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym (seminaria,
laboratoria, zajęcia projektowe, zajęcia terenowe)

1

Literatura
uzupełniająca

podstawowa
1

Kunze W., Technologia słodu i piwa. Wyd. Piwochmiel sp.z o.o.,
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1

2

Bednarski W. Postępy w technologii i analityce piwa: IV
seminarium, Gołuń, 19-21.10.1998, Wyd. ART., 198.

2

Lewis M.J., Young T.W., Piwowarstwo, PWN, Warszawa, 2001

Macierz efektów kształcenia
Efektu kształcenia

Cele kształcenia

Treści kształcenia

Metody dydaktyczne

Sposoby oceny

symbol

symbol

symbol

symbol

symbol
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EKW1

C1

K01-K11

M1, M2

OF1, OF2, OP1, OP2

EKW2

C1

K10

M1, M2

OF1, OF2, OP1, OP2

EKU1

C1

K03-K10

M1, M2

OF1, OF2, OP1, OP2

EKK1

C1

K03-K10

M1, M2

OF1, OF2, OP1, OP2

EKK2

C1

K03-K10

M1, M2

OF1, OF2, OP1, OP2
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