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Nazwa przedmiotu BIOREAKTORY

Kod przedmiotu C:35124BTO1

Jednostka Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Kierunek Biotechnologia

Obszary 
kształcenia

Nauki przyrodnicze

Nauki techniczne

Profil kształcenia ogólnoakademicki Rok studiów 4

Typ przedmiotu Obowiąkowy Semestr studiów 7

Poziom studiów I stopnia - inżynierskie ECTS 2.0

Liczba punktów 
ECTS

Aktywność studenta gk pw

Udział w zajęciach dydaktycznych objętych planem studiów 30

Udział w konsultacjach 2

Praca własna studenta 18

Suma 32 18

Łączna liczba godzin pracy studenta 50

Liczba punktów ECTS 2.0

Wykładowcy dr inż. Iwona Hołowacz (Osoba opowiedzialna za przedmiot)

Prowadzący:

dr inż. Iwona Hołowacz

Cel przedmiotu
Edukacja w zakresie kinetyki reakcji biochemicznych.Edukacja w zakresie konstrukcji bioreaktorów i 
modelowania procesów zachodzących w bioreaktorach.

Efekty kształcenia Odniesienie do efektów 
kierunkowych

Efekt kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu

[K_W02] ma podstawową wiedzę 
z zakresu chemii ogólnej, fizycznej 
i kwantowej niezbędnych do 
rozumienia i analizy właściwości 
biomolekuł i bioprocesów

Znajomość zasad bilansowania 
przemian biochemicznych oraz 
znajomość kinetyki reakcji 
biochemicznych.

[SK2] Ocena postępów pracy
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SU2] Ocena umiejętności 
analizy informacji

[K_U03] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu 
maszynoznawstwa i technologii do 
projektowania procesów 
otrzymywania produktów 
biotechnologicznych

1.Znajomość typów bioreaktorów i 
kryteriów ich wyboru do realizacji 
danego procesu biochemicznego. 
2. Umiejętność modelowania 
procesów zachodzących w 
bioreaktorach.

[SK2] Ocena postępów pracy
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SU2] Ocena umiejętności 
analizy informacji

Sposób realizacji na uczelni

Wymagania 
wstępne i 
dodatkowe

Inżynieria chemiczna i bioprocesowa. Rachunek różniczkowy i całkowy. Rachunek 
prawdopodobieństwa .Wybrane problemy statystyki. Właściwości gazów i cieczy. Chemia fizyczna. 
Termodynamika procesowa

Zalecane 
komponenty 
przedmiotu

Brak zaleceń

Treść przedmiotu
Bilanse masowy i cieplny oraz modele wzrostu drobnoustrojów.  Techniki hodowli wgłębnej i w podłożach 
stałych.  Budowa i zasada działania podstawowych typów bioreaktorów.   Wymiana masy i ciepła w 
bioreaktorach.  Mieszanie i napowietrzanie.Sterylizacja; metody sterylizacji. Funkcje rozkładu czasu 
przebywania w reaktorach przepływowych. Zmiana skali procesów bioreaktorowych.
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Zalecana lista 
lektur

Literatura podstawowa

Podstawy biotechnologii, C. Ratledge, B. Kristiansen, PWN, Warszawa, 2011

Podstawy biotechnologii przemysłowej, pr. zb. pod redakcją W.Bednarskiego i J.Fiedurka, WNT, Warszawa, 
2006

Inżynieria biochemiczna, S. Aiba, A. Humphrey, N. Millis, WNT, Warszawa, 1977

Obliczenia w inżynierii bioreaktorów. J. Bałdyga, M. Henczka, W. Podgórska, Oficyna Wydawnicza PW, 2012

Podstawy inżynierii reaktorów chemicznych, J. Szarawara, WNT, Warszawa, 1991

Literatura uzupełniająca

Nie ma wymagań

Formy zajęć i 
metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 0.0 15.0 0.0

Suma godzin dydaktycznych w semestrze, 
objętych planem studiów

30

W tym kształcenie na odległość: 0.0

Metody i kryteria 
oceniania

Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy Procent oceny 
końcowej

Projekt 60.0 40.0

Kolokwium zaliczeniowe z wykładu 60.0 60.0

Przykładowe zagadnienia / Przykładowe zadania / Realizowane zadania

Język wykładowy polski

Praktyki zawodowe Nie dotyczy


