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Propozycje tematów prac dyplomowych dla studentów kierunku Technologia żywności i 

żywienie człowieka, studia II stopnia 

 

dr inż. Milena Stachelska 

1. Opracowanie technologii produkcji twarogu z maślanki oraz jego analiza fizyko-chemiczna. 

2. Wpływ wybranych technologii produkcji zup typu instant na ich jakość mikrobiologiczną. 

3. Wpływ technologii pakowania twarogów na ich jakość mikrobiologiczną i sensoryczną. 

4. Wpływ wybranych technologii produkcji twarogów na ich jakość mikrobiologiczną i sensoryczną. 

5. 
Analiza krytycznych punktów kontroli w wybranych procesach technologicznych w sektorze mle-

czarskim w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów mleczarskich. 

6. 
Ocena stabilności przechowalniczej mlecznych napojów fermentowanych w zależności od zawar-

tości tłuszczu. 

7. 
Ocena stabilności przechowalniczej mlecznych napojów fermentowanych w zależności od zawar-

tości białek mleka. 

8. 
Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej czosnku świeżego oraz poddanego wybranym obrób-

kom termicznym. 

9. 
Ocena wykorzystania wybranych stabilizatorów w produkcji mlecznych napojów fermentowa-

nych w aspekcie zapewnienia odpowiedniej trwałości przechowalniczej. 

dr Piotr Karpiński 

1. Ocena zanieczyszczenia pestycydami wybranych warzyw uprawianych na Podlasiu.  

2. 
Ocena zawartości kwasów tłuszczowych w nasionach z konopi siewnej i produktach z nich otrzy-

manych.  

3. Produkcja chrupek z dodatkiem konopi siewnej przy użyciu ekstrudera.  

4. Ocena profilu kwasów tłuszczowych w serach twarogowych dostępnych na Podlasiu.   

5. Ocena zawartość tłuszczów trans w mleku i produktach mlecznych. 

6. 
Wpływ parametrów prażenia wybranych nasion na profil kwasów tłuszczowych w oleju tłoczo-

nym z nasion. 

dr inż. Bartosz Kruszewski 

1. 
Wpływ parametrów prażenia wybranych nasion na profil steroli i barwy w oleju tłoczonym z na-

sion. 

2. 
Wpływ warunków przechowywania na zawartość wybranych składników biologicznie czynnych 

w soku z czarnej porzeczki poddanemu homogenizacji wysokociśnieniowej. 

3. 
Zmiany w profilu betalain w sokach buraczanych poddanych obróbce termicznej o różnych para-

metrach. 

4. 
Zastosowanie analiz instrumentalnych do szybkiego określania jakości i składu wędlin drobno 

rozdrobnionych. 

5. 
Zastosowanie analiz instrumentalnych do szybkiego określania jakości i składu wybranych serów 

podpuszczkowych. 
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6. 
Tlenek etylenu w przyprawach i nasionach – analiza zgłoszeń w systemie RASFF oraz ocena ry-

zyka zagrożenia dla Polskich konsumentów. 

mgr inż. Adam Siwek 

1. Zastosowanie antypieniaczy w fermentacji piwa- wady i zalety. 

2. Związki piwa wpływające na zmętnienia piwa - pierwotne i wtórne. 

3. Straty BU w procesie produkcji brzeczki. 

4. 
Wpływ sposobu mielenia słodu na jakość brzeczki (tj. śrutowanie na sucho i z kondycjonowaniem 

w różnych konfiguracjach – grubość śruty, temperatury). 

5. 
Sterowanie procesami fermentacji w tankach cylindryczno-stożkowych za pomocą wymuszonych 

mechanicznie bądź termicznie ruchów piwa. 

mgr inż. Emilia Szabłowska 

1. Wpływ ogrzewania mikrofalowego na wartość użytkową mąki owsianej. – Marzena Dąbrowska 

2. Zastosowanie analiz instrumentalnych w ocenie wartości użytkowej mąk bezglutenowych.   

3. Wpływ typu mąki na cechy jakościowe ciast biszkoptowo-tłuszczowych.  

4. Wykorzystanie roślin alternatywnych w produkcji piekarskiej i ciastkarskiej.  

5. Wpływ parametrów fermentacji na cechy jakościowe pieczywa.  

 

 


