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PREREKVİZİTLƏR:
Fənnin tədrisi üçün öncə tədrisi zəruri olan fənnlər mövcuddur.
KOREKVİZİTLƏR:
Bu fənn ”Ət və ət məhsullarının istehsalına texniki-kimyəvi nəzarət” , “Ət və
ət məhsullarının soyudulma texnologiyası” , “Ət və ət məhsullarının texnologiyasının
nəzəri əsasları” kimi fənnlərlə qarşılıqlı əlaqədə öyrənilir.
KURSUN TƏSVİRİ:
“Ət və ət məhsullarının texnologiyası” fənninin proqramında fənnin predmeti,
məqsədi və vəzifələri, qaramalın, quşların daşınması, qəbulu, kəsimdən qabaq
saxlanması və emalı üsullarının, müxtəlif növ ət məhsulları istehsalının texnoloji
proseslərinin və rejiminin öyrənilməsi nəzərdə tutulur. Proqramda həmçinin

xammalın, köməkçi materialların və hazır məhsulların keyfiyyətinin, keyfiyyətinə
təsir edən amillərin və keyfiyyətə verilən tələblərin öyrənilməsinə də yer verilmişdir.
Burada həmçinin istehsal prosesləri zamanı xammalın, materialların sərf norması,
hazır məhsul çıxımının hesablanması, xammal və materialların keyfiyyətinə verilən
tələblərin müəyyən edilməsi də nəzərdə tutulmuşdur.
KURSUN MƏQSƏDİ:
Ət və ət məhsulları yüksək bioloji dəyərə malik bir qida məhsulu kimi insanın
qidalanmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ətin tərkibində orqanizmin normal
böyüməsi, inkişafı və normal həyat fəaliyyəti üçün lazım olan zülal, yağ, vitamin və
mineral maddələr vardır. Ona görə də keyfiyyətli, müxtəlif çeşidli ət məhsullarının
istehsalı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məhz bu səbəbdən “Ət və ət məhsullarının
texnologiyası” kursunun öyrənilməsi bu sahə üzrə

ixtisasçıların yetişdirilməsində

mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
KURSUN NƏTİCƏLƏRİ:
“Ət və ət məhsullarının texnologiyası” fənninin

öyrənilməsi texnologiya

sahəsində tələbələrin həm nəzəri, həm də təcrübi bilikləri qazanmasına, həmçinin
gələcəkdə texnoloji proseslərin gedişini düzgün təhlil etməklə, yüksək keyfiyyətli,
əhalinin tələbatını ödəyən məhsulların istehsal edilməsinə köməklik göstərəcəkdir.
FƏNNİN MÖVZULARI:
1. Giriş. Kursun ümumi məsələləri.
2. Heyvanların daşınması, qəbulu və kəsimdən əvvəl saxlanması.
3. Ətin və digər kəsim məhsullarının kimyəvi tərkibi və xüsusiyyətləri.
4. Heyvanların emalı texnologiyası.
5. Quşların emal texnologiyası.
6. Subməhsulların emal texnologiyası.

7. Endokrin-ferment və xüsusi xammalın emalı və konservləşdirilməsi.
8. Ət və ət məhsullarının soyudulması, dondurulması və saxlanması.
9. Qanın yığılması və emalı.
10. Bağırsaqların emalı.
11.Dərinin və kreatin təşkil edən xammalların emalı.
12. Duzlanmış ət məhsullarının istehsal texnologiyası.
13.Kolbasa məmulatlarının istehsal texnologiyası.
14. Ət yarımfabrikatlarının istehsal texnologiyası.
15.Ət konservlərinin istehsal texnologiyası.
16. Yeyinti heyvanat yağlarının istehsal texnologiyası.
17. Heyvan mənşəli yemlərin və texniki yağların istehsal texnologiyası.
18. Yumurtanın emal texnologiyası.
19. Yapışqan və jelatinin istehsal texnologiyası.

FƏNNİN MÜHAZİRƏ MƏTNLƏRİ
Fənnin bütün mövzuları üzrə mühazirə mətnləri və nümunəvi testləri elektron
formada Universitetin “Virtual Universitet” ində yerləşdirilib.
Virtual Universitetin ünvanı : vu.aseu.az
Fənn üzrə testlər bu mətnlərdən tərtib edilib.

QİYMƏTLƏNDİRMƏ:

Fənn üzrə krediti toplamaq üçün lazımı 100 balın toplanması aşağıdakı
kimi olacaq:
50 bal - imtahana qədər
o cümlədən:
10 bal - dərsə davamiyyət
10 bal - sərbəst iş
30 bal - seminar dərslərindən toplanılacaq ballar.
Seminar ərzində 3 dəfə kollokvium keçiriləcəkdir (minimum 3).
Kollokviumda iştirak etmədikdə jurnalda 0 (sıfır) bal qeyd olunacaqdır.
50 bal- imtahanda toplanılacaq.
İmtahan test üsulu ilə keçiriləcəkdir.Test 50 sualdan ibarət olacaqdır. Hər
sual bir baldır. Səhv cavablanan suallar, düzgün cavabların ballarını salır.
Qeyd:
İmtahanda minimum 17 bal toplanmasa , imtahana qədər yığılan ballar
toplanılmayacaq.
İmtahan və imtahana qədər toplanan ballar cəmlənir və yekun miqdarı
aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:
A- “Əla”

-91 - 100

B- “Çox yaxşı”

-81 - 90

C- “Yaxşı”

-71 - 80

D- “Kafi”

-61 - 70

E- “Qənaətbəxş”

-51- 60

F- “Qeyri-kafi”

-51 baldan aşağı

SƏRBƏST İŞ
Semestr ərzində 10 sərbəst iş tapşırığı verilir. Hər tapşırığın yerinə yetirilməsi 1
balla qiymətləndirilir.
Sərbəst iş yazılı formada, word faylı formasında, (şifr 12) həcm 1-2 səhifə
olmalıdır. Sərbəst iş çap olunmuş və ya elektron formada təhvil verilə bilər.
Hər bir sərbəst iş tələbənin fikirlərinin məcmusu olduğuna görə plagiat yol
verilməzdir.

SƏRBƏST İŞLƏRİN MÖVZULARI VƏ TƏHVİL VERİLMƏSİNİN SON
TARİXİ
№

MÖVZULAR:

Son tarix

1.

Ətin kimyəvi tərkibi və qidalılıq dəyəri.

4-cü həftə

2.

Ət məhsulları istehsalı üzrə texnoloji hesablamaların 5-ci həftə
aparılması.
Endokrin-ferment məhsulunun və qanın yığılması 6-cı həftə
və emalı.
Subməhsullarınkonservləşdirilməsi.
7- ci həftə

3.
4.
5.
6.

Ətin və ət məhsullarının soyuqla emalı üsulları və 8-ci həftə
rejimləri , texnoloji hesablamaların aparılması.
Kolbasa məmulatlarının istehsal texnologiyası.
9-cu həftə

7.

Ət yarımfabrikatlarının ceşidləri.

10-cu həftə

8.

Ət konservlərinin çeşidləri.

11-ci həftə

9.

Heyvan yemlərinin
texnologiyası.

10.

Texniki məhsulların istehsal edilməsi və alınan 13-cu həftə

.çeşidləri

və

istehsal 12-ci həftə

məhsulların təsnifatı.

Son tarixd ən sonra təqdim olunan sərbəst işlər səbəbindən asılı
olmayaraq nəzərə alınmayacaq.
Sərbəst işlərin nəticələri jurnala yazılır.
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KURS İSİ
Bu fənn üzrə kurs işi nəzərdə tutulub.

TƏCRÜBƏ
Bu fənn üzrə istehsalat və buraxılış qabağı təcrübələr nəzərdə tutulub.

