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Nazwa i kod przedmiotu ISB: Zastosowanie nowoczesnych metod instrumentalnych w analizie żywności, PG_00059471

Kierunek studiów Biotechnologia

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć
Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Chemiczny -> Katedra Chemii ->Technologii i Biotechnologii Żywności

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Barbara Kusznierewicz
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 45.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

45 0.0 0.0 45

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej nowoczesnych instrumentalnych metod 
wykorzystywanych w analizie żywności. Nabycie przez studenta umiejętności obsługi aparatury i urządzeń 
stosowanych w analizie i ocenie jakości surowców i produktów spożywczych. Rozwijanie umiejętności 
właściwego sposobu obliczenia i interpretacji wyników analiz chemicznych.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W06] zna możliwości i 
zastosowania instrumentalnych 
metod badania struktury i 
aktywności biomolekuł

Student zna podstawy 
chromatografii, spektroskopii MS 
oraz UV-VIS, rozumie zasady 
działania aparatury pomiarowej 
oraz potrafi dopasować metodę do 
postawionego problemu

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_U09] potrafi projektować 
eksperymenty i analizować wyniki 
eksperymentów

Student potrafi poprawnie 
wykonać doświadczenie i 
przeprowadzić krytyczną analizę 
otrzymanych wyników. Student 
zna i stosuje metody analizy 
statystycznej wyników.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K7_U11] potrafi wybrać i 
zastosować metody 
diagnostyczne i analityczne w 
zakresie swojej specjalności ze 
szczególnym uwzględnieniem 
diagnostyki molekularnej i 
mikrobiologicznej

Student dobiera odpowiednie 
techniki do oznaczenia wybranych 
składników żywności. Analizuje 
otrzymane wyniki i dokonuje 
oceny jakości badanego materiału 
w kontekście jego wartości 
odżywczych i aktywności 
biologicznej.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K7_K04] potrafi samodzielnie 
rozwiązywać problemy i 
wykonywać zadania; potrafi 
samodzielnie formułować pytania 
służące rozwiązaniu 
postawionego problemu lub 
zadania; potrafi zaplanować 
wykonanie większego zadania 
przez podział na zadania 
cząstkowe i sporządzenie 
odpowiedniego harmonogramu

Student potrafi samodzielnie 
rozwiązywać problemy, 
formułować pytania służące 
rozwiązywaniu problemu lub 
zadania.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

Treści przedmiotu Podstawowe pojęcia stosowane w analizie instrumentalnej. Zalety i wady metod instrumentalnych. Etapy 
procesu analitycznego pobieranie i przygotowanie próbek, przygotowanie wzorca, wybór metody 
analitycznej. Podstawy metod chromatograficznych z naciskiem na chromatografię cieczową. Nauka obsługi 
systemów i oprogramowań sterujących wysokosprawnymi chromatografami cieczowymi (HPLC, UPLC) oraz 
zestawem do wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej (HPTLC). Zasada działania oraz obsługa 
detektorów typu UV/Vis, rozproszenie światła, fluorometrycznego oraz wysokorozdzielczego spektrometru 
mas typu orbitrap. Podstawy procesowania i obrabiania danych metabolomicznych.
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Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Przeprowadzenie analiz 
wybranych próbek żywności i 
przygotowanie raportu

60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Szczepaniak Walenty (2012). Metody instrumentalne w analizie 
chemicznej. Wyd. PWN Warszawa.

2. Witkiewicz Zygfryd, Wardencki Waldemar, Malinowska Irena 
(2019) Chromatografia cieczowa, Teoria i praktyka. PWN

Uzupełniająca lista lektur 1. Lundanes Elsa, Reubsaet Léon, Greibrokk Tyge (2013) 
Chromatography: Basic Principles, Sample Preparations and 
Related Methods, John Wiley & Sons.

2. Fanali Salvatore, Haddad Paul R., Poole Colin F., Schoenmakers 
Peter, Lloyd David (2013) Liquid Chromatography Fundamentals 
and Instrumentation, Elsevier.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Metody analizy ilościowej w chromatografii cieczowej.

 

Metody analizy jakościowej w chromatografii cieczowej.

Różnica pomiędzy układem HPLC a UPLC oraz TLC a HPTLC.

Interpretacja widm HR-MS i MS/MS.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


