
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  
 
 

Nazwa kursu:  Technologia wytwarzania i analiza produktów winiarskich 
 

Nazwa przedmiotu: Technologia wytwarzania win 

Forma kursu Liczba 
Forma zajęć 

Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Warsztaty 

Kurs niestacjonarny Godzin ogółem 4 - 6 - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Bogna Latacz  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Bogna Latacz 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Surowce i technologie wytwarzania różnych gatunków wina.  
 

Cel nauczania: 
Poznanie rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w winiarstwie. 
. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza z zakresu biologii, chemii, fizyki w zakresie szkoły średniej. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 

wymienia surowce stosowane przy produkcji win, a 
także operacje technologiczne i urządzenia 
stosowane na poszczególnych etapach produkcji Kolokwium 

K_W01; K_W02; 
K_W03 

2 
klasyfikuje i charakteryzuje surowce, półprodukty i 
produkty wytworzone w procesach winifikacji 

K_W01; K_W03 

Umiejętności 

1 

posiada umiejętności zaplanowania procesów 
technologicznych poprzez dokonanie potrzebnych 
obliczeń oraz dobór urządzeń, sprzętów w 
odpowiedniej sekwencji 

Kolokwium 
K_U01; K_U03; 

K_U04; 

2 

potrafi dobrać odpowiednie warunki przebiegu 

procesów technologicznych oraz bireagenty 

dostosowane do konkretnych procesów winifikacji 

 K_U04; 

Kompetencje społeczne 

1 
ma świadomość postępu technicznego i 
technologicznego w dziedzinie winiarstwa 

Kolokwium K_K01 

2 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 

 K_K02 

Treści programowe: 
Wykład : 
- Klasyfikacja win 
- Surowce, drożdże winiarskie i materiały pomocnicze stosowane w winiarstwie 
- Technologia produkcji moszczów i koncentratów 
- Produkcja win białych i czerwonych (etapy, rozwiązania techniczne i technologiczne) 
- Procesy zachodzące podczas leżakowania i przechowywania wina 



- Sposoby stabilizacji wina 
- Wady i choroby win 
- Produkcja wina Rose, win alkoholizowanych, aromatyzowanych, musujących, specjalnych, miodów pitnych (specyfika 

procesów, surowce, metody) 
Ćwiczenia: 
- Obliczanie składu nastawów winiarskich 
- Przygotowanie nastawów winiarskich 

 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metody podające: 

 wykłady informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
Ćwiczenia laboratoryjne 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 Zaliczenie pisemnego testu 

 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych  

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie student uzyskuje po zweryfikowaniu wiedzy na poziomie min.60% (wynik testu)  
 
 

Literatura: 
- Wzorek W., Pogorzelski E.: Technologia winiarstwa owocowego i gronowego. PFiOW, Wyd. Sigma-NOT Sp. z o.o. W-wa 

1998. 
- Vogel W.: Wino z winogron i innych owoców. Multico, Warszawa 2008 
- Bednarski W.,Repsa A.:Biotechnologia żywności. WNT, Warszawa 2003 
- Myśliwiec R.:Winorośl i wino. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne,2006 
- Leśniak W.:Biotechnologia żywności -procesy fermentacji i biosyntezy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 

2002 
- Jarczyk A., Berdowski J.: Przetwórstwo owoców i w warzyw. WSiP, Warszawa 1997 
- Domine A.:Wino. Wydawnictwo Olesiejuk, Warszawa 2009 
- Koelliker B, Kreis B.: Szkoła win. Delta W-Z, Warszawa 2010 
- Czasopismo: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Ogólnopolski miesięcznik naukowo-techniczny, Wyd. 

NOT-Sigma, Warszawa.  

 
Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  
 
 

Nazwa kursu:  Technologia wytwarzania i analiza produktów winiarskich 
 

Nazwa przedmiotu: Analiza instrumentalna i sensoryczna wina i moszczu 

Forma kursu Liczba 
Forma zajęć 

Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Warsztaty 

Kurs niestacjonarny Godzin ogółem - - 14 - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Bogna Latacz  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Bogna Latacz, dr inż. Agnieszka Maj 

 
 
Skrócony opis przedmiotu: 
Metody i zasady pomiarów fizykochemicznych stosowanych w winiarstwie, interpretacja uzyskanych wyników, analiza 
sensoryczna wina – zastosowanie, metody, interpretacja wyników. 

Cel przedmiotu: 
Nabycie umiejętności praktycznego posługiwania się technikami laboratoryjnymi i aparaturą niezbędną do oznaczania 
jakościowego i ilościowego składników wina i moszczu. Nabycie umiejętności przeprowadzania analizy sensorycznej wina. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza z zakresu chemii i fizyki min. na poziomie szkoły średniej. 

 
Efekty kształcenia: 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia 
efektu kształcenia 

Odniesienie  
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
wymienia i charakteryzuje metody analizy fizykochemicznej 
stosowane w winiarstwie 

Prawidłowe 
wykonanie ćwiczeń, 

sprawozdania 

K_W04 

2 rozumie zasady badań fizykochemicznych wina i moszczu K_W04 

3 
przyporządkowuje metodę analityczną do rodzaju substancji 
chemicznej, która ma być analizowana 

K_W04; K_W01 

4 zna sposoby przygotowania prób do analizy  K_W04 

6 rozumie zasady i zna metody analizy sensorycznej wina K_W04 

Umiejętności 
1 stosuje w praktyce techniki analizy fizykochemicznej 

Prawidłowe 

wykonanie ćwiczeń, 

sprawozdania 

K_U01; K_U02; 
K_U03; K_U05 

2 
dobiera metody analityczne do rodzaju i charakteru badanych 
substancji 

3 
pobiera i przygotowuje próby do analizy zgodnie z obowiązującymi 
procedurami 

4 
analizuje i interpretuje wyniki przeprowadzonych przez siebie 
pomiarów 

Kompetencje społeczne 

1 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych  

Prawidłowe 

wykonanie ćwiczeń, 

sprawozdania 

K_K01; K_K02 

2 organizuje pracę laboratoryjną , pracuje w grupie K_K03; K_K04 

 

Treści programowe: 
Ćwiczenia: 
 Przygotowanie prób wina i moszczu do analizy (ekstrakcja, chromatografia, krystalizacja, destylacja) 



 Podstawowa analiza fizykochemiczna moszczu i wina 

 Praktyczne zastosowanie metod analizy instrumentalnej do badania składu ilościowego i jakościowego wina (GC- MS, 
HPLC, PCR i elektroforeza) 

  Przeprowadzanie analizy sensorycznej żywności – praktyka. 

 
Metody / techniki dydaktyczne:  
 
 Metody poszukujące: 

 ćwiczenia praktyczne 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 Realizacja ćwiczeń laboratoryjnych 

 sprawozdania z wykonanych ćwiczeń 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie student uzyskuje po zrealizowaniu ćwiczeń i oddaniu sprawozdań 
 
 

Literatura: 
 Wzorek W., Pogorzelski E.: Technologia winiarstwa owocowego i gronowego. PFiOW, Wyd. Sigma-NOT Sp. z o.o. 

Warszawa 1998 

 Przewodnik do ćwiczeń z technologii fermentacji. Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej AR, 
Kraków 2000 

 Sikorski Z., Chemia żywności – składniki żywności. WNT, Warszawa 2009 

 Klepacka M.(red.), Analiza żywności. Fundacja -Rozwój SGGW, Warszawa 2002 

 Wierciński J., Przewodnik do ćwiczeń z instrumentalnej analizy chemicznych składników żywności. WAR, Lublin 1999 

 Małecka M. (red.), Wybrane metody analizy żywności. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003 

 Kitowski R., Klemn J., Wino. Jak zostać znawcą. Wydawnictwo RM, Warszawa 2011 

 Arkell J., Wino. Chcesz wiedzieć więcej. Wydawnictwo Olesiejuk, Poznań 2009 

 Casamayor P., Wino. Degustacja. Hachette, Warszawa 2009 

 Ewing Mulligan M., McCarthy E., Style i smaki win. Amber, Warszawa 2007 

 Amerine M.A., Ought S.C., Wine must analysis. A Wiley Intersci. Publ. New York 1974 

 Aktualne normy i Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 

 Czasopismo: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Ogólnopolski miesięcznik naukowo-techniczny, Wyd. 
NOT-Sigma, Warszawa.  

 

Uwagi: 
 
Podpis pracownika        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  
 
 

Nazwa kursu:  Technologia wytwarzania i analiza produktów winiarskich 
 

Nazwa przedmiotu: Projektowanie winiarni 

Forma kursu Liczba 
Forma zajęć 

Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Warsztaty 

Kurs niestacjonarny Godzin ogółem - - - 8 - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Zbigniew Janiszyn  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. Zbigniew Janiszyn 

 
 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot obejmuje zagadnienia wchodzące w zakres opracowania projektu inwestycyjnego dotyczącego winiarni - jako 
jednostki produkcyjnej. Zagadnienia dotyczą  :  organizacji procesu technologicznego (dobór i zestawienie linii produkcyjnej), 
transportu wewnętrznego, gospodarki magazynowej, kontroli produkcji. 

 
Cel przedmiotu: 
Przekazanie uczestnikom wiedzy pozwalającej na samodzielne wykonanie technologicznej koncepcji organizacji procesu 
produkcyjnego w małej lokalnej winiarni. 

 
Wymagania wstępne: 
Wiedza w zakresie technologii winiarstwa. 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
Zna zakres opracowania projektu technologicznego 
dokumentacji projektowej 

Praca projektowa 
 

K_W05 

2 
Zna podstawowe zasady technologiczne 
obowiązujące przy projektowaniu 

K_W05 

3 
Zna  zasady organizacji procesu technologicznego, 
z uwzględnieniem doboru urządzeń i ich 
optymalnym rozmieszczeniem 

K_W02; K_W05; 
K_W05 

4 Zna podstawy organizacji procesu produkcyjnego K_W05 

Umiejętności 

1 
Potrafi dokonać wyboru optymalnej technologii 
produkcji. 

Praca projektowa 
 

K_U03 
 

2 
Potrafi wykonać i przedstawić bilans masowy 
procesu. 

K_U03; K_U04 
 

3 
Potrafi dobrać podstawowe urządzenia 
technologiczne zgodnie z obowiązującymi 
zasadami. 

K_U04; K_U03 
 

4 
Potrafi przedstawić przestrzenną koncepcję 
procesu produkcyjnego w postaci rysunku 
(projektu) oraz zaprezentować i wyjaśnić 



przedstawioną koncepcję 

Kompetencje społeczne 

1 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych  

 
Praca projektowa 

 

K_K02; 

2 
jest świadomy ciągłego postępu i zmian w 
dziedzinie technik i technologii stosowanych w 
winiarstwie 

K_K01 

3 odpowiedzialnie i sumiennie pracuje indywidualnie K_K03 

4 przedstawia efekty swojej pracy K_K04 

 

Treści programowe: 
- główne założenia projektowe, 
- wybór technologii produkcji, 
- opracowanie schematu blokowego procesu, 
-  wykonanie bilansu masowego procesu, 
- dobór podstawowych urządzeń technologicznych, 
- opracowanie schematu technologicznego linii produkcyjnej, 
- opracowanie koncepcji kontroli procesu produkcyjnego, 
- opracowanie planu przestrzennego rozmieszczenia procesu produkcyjnego – plan generalny winiarni. 
   
Uwaga : każde z wymienionych zagadnień do zrealizowania w ramach ćwiczeń będzie poprzedzone teoretycznym wstępem 
objaśniającym sposób opracowania 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
- metody podające i poszukujące: 

 problemowe : wybór technologii, dobór urządzeń, organizacja procesu produkcyjnego, 
 praktyczne : opracowanie schematów wykonanie bilansu masowego, wykonanie rysunku – planu generalnego 

winiarni. 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- ustna obrona technologicznej koncepcji winiarni – wykonanej formie dokumentacji projektowej 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się : 
50% - ocena projektu 
50% - ocena ustnej obrony projektu 

 
 
Literatura: 
- Wzorek W., Pogorzelski E. : Technologia winiarstwa owocowego i gronowego. Wyd. SIGMA NOT, Warszawa 1998. 
- Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. Praca zbiorowa pod red. Piotra P. Lewickiego. Wyd. 4. 

Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.  
- Bilska B., Grzesińska W., Tomaszewska M.: Projektowanie technologiczne zakładów przemysłu spożywczego. Wyd. 

SGGW Warszawa 2011. 
- Zarys projektowania zakładów przemysłu spożywczego. Praca zbiorowa pod red. Mieczysława Dłużewskiego. 

Warszawa, WNT 1987. 

 
Uwagi: 
 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 

 

 

 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej  
 
 

Nazwa kursu:  Technologia wytwarzania i analiza produktów winiarskich 
 

Nazwa przedmiotu: Nowe kierunki w produkcji win 

Forma kursu Liczba 
Forma zajęć 

Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Warsztaty 

Kurs niestacjonarny Godzin ogółem 8 - - - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. S. Bonin 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr inż. S. Bonin 

 
 
Skrócony opis przedmiotu: 
Nowoczesne metody zwiększania wydajności procesów winifikacji i poprawy jakości wina (pozyskiwanie nowych 
bioreagentów, immobilizacja drożdży, nowe surowce winiarskie, nowe produkty fermentowane, metody korekty 
składu moszczów, fermentacja w systemie ciągłym, wykorzystanie fermentacji malolaktycznej). 
 
Cel przedmiotu: 
Wyposażenie absolwenta w elitarną wiedzę, na temat nowoczesnych metod i rozwiązań stosowanych w produkcji 
wina oraz wskazanie sposobów poszukiwania nowych informacji. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowa wiedza na temat technologii winiarstwa, a także biologii, chemii i fizyki na poziomie szkoły średniej 

 
Efekty kształcenia: 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

Odniesienie  
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
charakteryzuje nowoczesne metody i rozwiązania 
wykorzystywane w procesie winifikacji 

Kolokwium 

K_W03 

2 zna sposoby usprawnienia procesów fermentacyjnych. K_W03; 

3 
wskazuje (inne niż gronowe) użyteczne surowce i nowe 
produkty fermentacji  

K_W01; K_W03 

Umiejętności 

1 
odnajduje informacje o nowych trendach i rozwiązaniach w 
produkcji win 

Pisemna praca K_U04, 
2 

dostosowuje nowoczesne rozwiązania do potrzeb i warunków 
procesu winifikacji 

Kompetencje społeczne 

1 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych 

Pisemna praca K_K02; 

2 jest świadomy ciągłego postępu i zmian w dziedzinie enologii  K_K01 

 
 
 
 
 
 
Treści programowe: 
Wykłady: 



- Zastosowanie metod inżynierii genetycznej oraz screeningu w poszukiwaniu nowych szczepów drożdży fermentujących 
- Charakterystyka mikroorganizmów wykorzystywanych w procesie winifikacji (czyste kultury szlachetnych drożdży 

winiarskich – praktyczne zastosowanie) 
- Zastosowanie organizmów immobilizowanych do produkcji wina 
- Wykorzystanie fermentacji malolaktycznej w procesie wiwifikacji - kultury starterowe, nowe szczepy bakterii 
- Nowoczesne metody korekty składów moszczów winogronowych, przeznaczonych na nastawy winiarskie (liofilizacja, 

ultrafiltracja, odwrócona osmoza) 
- Czynniki wpływające na zwiększenie wydajności produkcji win (dodatki stosowane w procesie produkcyjnym: pierwiastki, 

kwasy tłuszczowe, odżywki dla drożdży; warunki procesu technologicznego) 
- Fermentacje winiarskie w systemach ciągłym 
- Aktualne mody i tendencje w produkcji win 
- Nowe surowce i inne produkty fermentacji 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- wykład konwersatoryjny 
- wykład problemowy 

-  

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- kolokwium pisemne w formie testu wielokrotnego wyboru.  
- praca pisemna na zadany przez prowadzącego temat 

 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie uczestnik uzyskuje po zweryfikowaniu wiedzy na poziomie min.60% (wynik testu)  

 
 
 

Literatura: 
- Czasopismo: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, ogólnopolski miesięcznik naukowo-techniczny, wyd. NOT-

Sigma, Warszawa.  
- Czasopismo:Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ 
- Czasopismo: Biotechnologia (kwartalnik), wyd.Polska Ferderacja Biotechnologii 
- Zastosowanie wybranych drobnoustrojów w biotechnologii żywności, Wyd. SGGW 
- Yair Margalit,2014, Technologia produkcji wina, Yair Margalit, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 
- Czasopismo: Magazyn Wino, ogólnopolski dwumiesięcznik popularno-naukowy, wyd. IW Media sp. z o.o., Warszawa 
- Bonin S., Wzorek W.,2005, Wybrane zagadnienia z technologii winiarstwa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 
 

 
Uwagi: 
 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


