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Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych 

Cel modułu Analiza zagrożeń i ryzyka obniżenia jakości produktów mlecznych na etapie 

pozyskiwania i przetwarzania surowca.  Zapoznanie z procesami technologicznymi 

stosowanymi w przetwórstwie mleka oraz etapami wyrobu poszczególnych 

produktów mleczarskich wraz z identyfikacją potencjalnych zagrożeń.  Substancje 

dodatkowe stosowane w mleczarstwie a bezpieczeństwo produktu. Zapoznanie 

studenta z potencjalnymi wadami produktów mlecznych, przyczynami ich 

powstawania oraz możliwościami eliminacji. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Trendy w produkcji i przetwórstwie mleka w Polsce na tle UE i świata. Dane 

statystyczne dotyczące produkcji i spożycia mleka i jego przetworów w Polsce na tle 

UE i świata. Wpływ różnych czynników na skład chemiczny, wartość odżywczą i 

biologiczną oraz przydatność technologiczną mleka. Technologia wytwarzania 

poszczególnych produktów mlecznych i możliwości eliminacji różnego rodzaju ich 

wad.  
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Planowane formy/ działania/ 

metody dydaktyczne 

wykłady – prelekcja, pokaz multimedialny 

ćwiczenia audytoryjne – prelekcja, pokaz multimedialny, dyskusja; 

ćwiczenia laboratoryjne – zespołowe analizy laboratoryjne i własna interpretacja 

wyników w formie  dyskusji 

ćwiczenia terenowe – praktyczne zapoznanie się z procesami i liniami 

technologicznymi stosowanymi w przetwórstwie mleka 

 


