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Propozycje tematów prac dyplomowych dla studentów kierunku Technologia Żywności i Żywienie 

Człowieka: 

L.P. Proponowany temat Temat zaproponowany przez: 

1.  

Analiza hydroksymetylofurfuralu, furanu oraz izomerów 
trans kwasów tłuszczowych w ciastkach z ograniczoną 
zawartością cukru i związków nieenzymatycznego 
brązowienia.   

prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński 

2.  

Ocena zawartości hydroksymetylofurfuralu, furanu w 
ciastkach z dodatkiem miodów konwencjonalnych, 
ekologicznych oraz naturalnych składników 
przeciwutleniających.  

prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński 

3.  
Profil zapachowych związków lotnych w ciastkach z 
ograniczoną zawartością cukru 

prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński 

4.  

Analiza profilu związków smakowo-zapachowych w 
ciastkach z dodatkiem miodów konwencjonalnych, 
ekologicznych oraz naturalnych składników 
przeciwutleniających 

prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński 

5.  
Badania nad markerami autentyczności pochodzenia 
regionalnych miodów z deklaracjami pożytków oraz 
blendów miodów. 

prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński 

6.  
Badania tłuszczy piekarniczych, blendów olejów 
roślinnych, olejów przyprawowych pod względem 
składu substancji prozdrowotnych. 

prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński 

7.  

Blaski i cienie zdrowotne obecności glukozynolanów w 
warzywach krzyżowych. Występowanie 
glukozynolanów w regionalnych warzywach 
krzyżowych. 

prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński 

8.  
Opracowanie technologii wytwarzania ciastek z 
ograniczoną zawartością cukru i związków 
nieenzymatycznego brązowienia 

dr hab. inż. Elżbieta Biller 

9.  
Ocena przydatności warzyw ekologicznych jako 
składnika ciastek półkruchych 

dr hab. inż. Elżbieta Biller 

10.  
Oszacowanie zawartości karotenoidów w ciastkach z 
dodatkiem składników ekologicznych 

dr hab. inż. Elżbieta Biller 

11.  
Opracowanie albumu porcji i ich wartości odżywczej dla 
wybranej grupy ludności 

dr hab. inż. Elżbieta Biller 

12.  
Opracowanie wykazu komplementarności białek i 
propozycja korekty ich doboru w powszechnie 
dostępnych przepisach na dania wegetariańskie 

dr hab. inż. Elżbieta Biller 

13.  

Analiza zmian ilościowych wybranego gatunku bakterii 
fermentacji mlekowej na przykładzie serów 
dojrzewających wytwarzanych z mleka 
niepasteryzowanego krowiego w oparciu o 
zastosowanie tradycyjnych metod produkcji 

dr Milena Stachelska 
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14.  

Oszacowanie dynamiki namnażania lub hamowania 
wzrostu wybranego gatunku bakterii fermentacji 
mlekowej na przykładzie serów dojrzewających 
wytwarzanych z mleka niepasteryzowanego koziego w 
oparciu o zastosowanie tradycyjnych metod produkcji 

dr Milena Stachelska 

15.  

Ocena jakości mikrobiologicznej dostępnych na rynku 
serów dojrzewających produkowanych z mleka 
niepasteryzowanego w aspekcie ich bezpieczeństwa 
zdrowotnego 

dr Milena Stachelska 

16.  
Ocena wybranych systemów stabilizujących w aspekcie 
zapewnienia odpowiedniej trwałości przechowalniczej 
na przykładzie mlecznych napojów fermentowanych 

dr Milena Stachelska 

17.  

Oszacowanie wpływu składu ilościowego i 
jakościowego kultur starterowych wykorzystanych do 
produkcji mlecznych napojów fermentowanych na ich 
stabilność przechowalniczą 

dr Milena Stachelska 

18.  
Ocena jakości ziołomiodów dostępnych na polskim 
rynku.  

dr inż. Agnieszka Obiedzińska 

19.  
Ocena jakości dressingów olejowych z dodatkiem 
różnych miodów i przypraw. 

dr inż. Agnieszka Obiedzińska 

20.  
Badania nad jakością olejów roślinnych z dodatkiem 
różnych form czosnku. 

dr inż. Agnieszka Obiedzińska 

21.  
Badania nad jakością i właściwościami prozdrowotnymi 
wybranych kiszonek warzywnych i owocowych. 

dr inż. Agnieszka Obiedzińska 

22.  
Ocena profilu smakowo-zapachowego wybranych 
miodów i ziołomiodów. 

dr inż. Agnieszka Obiedzińska 

23.  
Porównanie składu kwasów tłuszczowych wybranych 
wędlin dojrzewających dostępnych na polskim rynku.  

dr Piotr Karpiński 

24.  
Ocena jakości kiełbas tradycyjnych oferowanych na 
rynku podlaskim. 

dr Piotr Karpiński 

25.  
Porównanie wybranych cech jakościowych kiełbasy 
drobiowej, wieprzowej i wołowej. 

dr Piotr Karpiński 

26.  Badanie wpływu dodatku wołowiny na jakość kiełbas. dr Piotr Karpiński 

27.  
Ocena jakości wybranych podrobów wołowych i  
wieprzowych. 

dr Piotr Karpiński 

28.  
Wpływ zastosowania antypieniaczy  w procesie 
fermentacji piwa na profil związków lotnych w piwach 
jasnych dolnej fermentacji 

mgr inż. Adam Siwek 

29.  
Wpływ zastosowania antypieniaczy  w procesie 
fermentacji piwa na profil związków lotnych w piwach 
ciemnych dolnej fermentacji 

mgr inż. Adam Siwek 

30.  
Wpływ zastosowania antypieniaczy  w procesie  
fermentacji piwa na profil związków lotnych w piwach 
jasnych górnej fermentacji 

mgr inż. Adam Siwek 
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31.  
Wpływ sposobu mielenia słodu na jakość brzeczki (tj 
śrutowanie na sucho i z kondycjonowaniem w różnych 
konfiguracjach – grubość śruty, temp) 

Browar Łomża, Van Pur S.A. 

32.  
Sterowanie procesem fermentacji z tankach 
cylindryczno – stożkowych za pomocą wymuszonych 
mechanicznie bądź termicznie ruchów piwa 

Browar Łomża, Van Pur S.A. 

33.  
Wpływ czasu przechowywania na strukturę produktów 
wegańskich blokowych. 

Przedsiębiorstwo „TMT” SP. Z O.O. 

34.  
Określenie wpływu warunków pakowania w 
modyfikowanej atmosferze na trwałość 
mikrobiologiczną produktów wegańskich. 

Przedsiębiorstwo „TMT” SP. Z O.O. 

35.  

Wpływ materiału opakowaniowego na 
przechowywanie serów typu szwajcarskiego 
pakowanych w map (estetyka opakowania, bombaż, 
rośnięcie sera). 

Przedsiębiorstwo „TMT” SP. Z O.O. 

 


