
S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Blok wybieralny z zakresu biologii molekularnej i podstaw biotechnologii III B [moduł]

biochemia w diagnostyce laboratoryjnej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ2447_38S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23
laboratorium 15 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

dr AGNIESZKA MARUSZEWSKA

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  JOLANTA TARASIUK , dr AGNIESZKA MARUSZEWSKA

Cele przedmiotu:

Zapoznanie się z podstawowymi metodami biochemicznymi wykorzystywanymi w diagnostyce laboratoryjnej do oceny
stanu zdrowia człowieka. Nabycie umiejętności wykonywania analiz biochemicznych wykorzystywanych w diagnostyce
laboratoryjnej i poprawnego rozpoznawania różnych stanów chorobowych na podstawie uzyskanych wyników badań.

Wymagania wstępne: Biochemia, Biologia komórki, Podstawy cytofizjologii i. cytobiochemii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Opisuje najczęściej występujące zaburzenia prowadzące
do stanów chorobowych człowieka.

K_W01
K_W05
K_W07

1 EP1

Omawia biochemiczne aspekty wybranych zaburzeń
metabolicznych.

K_W01
K_W05
K_W07

2 EP2

umiejętności

Wykazuje umiejętność poprawnego rozpoznawania
różnych stanów chorobowych na podstawie uzyskanych
wyników badań klinicznych.

K_U03
K_U04
K_U09

1 EP3

Wykonuje analizy biochemiczne najczęściej
wykorzystywane w diagnostyce laboratoryjnej pod
kierunkiem opiekuna naukowego.

K_U01
K_U162 EP4

Umie przygotować dobrze udokumentowane
opracowanie wyników badań eksperymentalnych.

K_U04
K_U103 EP5

Potrafi współdziałać i pracować w grupie. K_U174 EP6

Aktualizuje swoją wiedzę i potrafi zastosować ją w
sposób praktyczny w diagnozowaniu chorych. K_U105 EP7

kompetencje społeczne

dąży do stałego aktualizowania wiedzy z zakresu
wykorzystania biochemii w diagnostyce laboratoryjnej
różnych chorób i jest świadomy konieczności
podnoszenia kompetencji zawodowych

K_K021 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: biochemia w diagnostyce laboratoryjnej

1/3



Forma zajęć: wykład

2
1. Podstawowe wiadomości definiujące znaczenie biochemii w diagnostyce laboratoryjnej. Materiał
biologiczny w
diagnostyce laboratoryjnej. Metody biochemiczne stosowane w diagnostyce laboratoryjnej.

3 0

2
2.  Gospodarka wodno-elektrolitowa i równowagi kwasowo-zasadowe. Metody biochemiczne stosowane
w diagnostyce laboratoryjnej chorób nerek. 3 0

23. Metody biochemiczne stosowane w badaniach zaburzeń przemiany cukrów i lipidów 3 0

2
4.  Metody biochemiczne stosowane w diagnostyce laboratoryjnej chorób wątroby. Białka osocza o
znaczeniu
diagnostycznym.

3 0

25. Metody biochemiczne stosowane w diagnostyce chorób serca. 3 0

Forma zajęć: laboratorium

11. Wiadomości wprowadzające. 3 0

22. Badanie ogólne moczu. 3 0

23. Diagnostyka laboratoryjna równowagi kwasowo-zasadowej. 3 0

24.  Diagnostyka laboratoryjna chorób nerek. 3 0

25. Biochemia kliniczna i diagnostyka laboratoryjna zaburzeń przemiany węglowodanowej. 3 0

26. Biochemia kliniczna i diagnostyka laboratoryjna zaburzeń przemiany lipidowej. 3 0

2
7. Enzymologia kliniczna. Diagnostyka enzymologiczna w zawale mięśnia sercowego i niektórych
schorzeniach
wątroby.

3 0

28. Biochemia kliniczna i diagnostyka laboratoryjna chorób wątroby. Hiperbilirubinemie. 3 0

Prezentacja audiowizualna (wykłady)., Wykonywanie doświadczeń laboratoryjnych (ćwiczenia)., Praca w grupach
(ćwiczenia).Metody kształcenia

Dembińska-Kieć A., Naskalski J.  (2017): "Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej", Urban & Partner,
Wrocław

Dudzińska W., Hłyńczak A.  (2008): "Ćwiczenia z biochemii klinicznej", Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin

Tomaszewski J.  (2001): "Diagnostyka laboratoryjna", Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

Literatura podstawowa

Berg J. M., Tymoczko J., Stryer L. (2018): "Biochemia", PWN, Warszawa

Bogdan Solnica (2019): Diagnostyka laboratoryjna, Warszawa, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP7KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP7SPRAWDZIAN

EP3,EP5,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę pozytywną:
1) Kolokwium pisemnego obejmującego wiedzę z wykładów.
2) Zaliczenie na ocenę pozytywną ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności, sprawdzianów i pisemnych
sprawozdań z wykonanych doświadczeń.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu wyliczana jest na podstawie oceny końcowej z ćwiczeń i wykładów w stosunku 1:2

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 biochemia w diagnostyce laboratoryjnej Ważona

3 biochemia w diagnostyce laboratoryjnej [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,33

3 biochemia w diagnostyce laboratoryjnej [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,67

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

3Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

4Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

bioetyka
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ2670_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21 wykład 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MIROSŁAW RUTKOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. MIROSŁAW RUTKOWSKI

Cele przedmiotu:
Wyrobienie umiejętności rozpoznawania i określania powinności moralnej w sytuacjach granicznych życia
związanych z zapoczątkowaniem życia, jego trwaniem i śmiercią. Szukanie norm i ocen (reguł) moralnych
ważnych z punktu widzenia ingerencji człowieka w naturę.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych kierunków w etyce i ogólna wiedza w kwestii osiągnięć biologicznych i medycznych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących
struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych
norm w ich naturze, zmianach i drogach wpływania na
ludzkie zachowania

K_W021 EP1

Ma wiedzę o poglądach na struktury i instytucje
społeczne oraz rodzajach więzi społecznych

K_W01
K_W142 EP2

umiejętności

Samodzielnie zdobywa wiedzę K_U181 EP3

Dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie
elementarnym konstruuje krytyczne argumenty,
formułuje
odpowiedzi na krytykę

K_U132 EP5

kompetencje społeczne

Uzasadnia i krytykuje uogólnienia w świetle dostępnych
świadectw empirycznych

K_K01
K_K041 EP4

Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych
umiejętności, rozumie potrzebuje ciągłego doskonalenia
się

K_K042 EP6

Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym, interesuje
się nowatorskimi koncepcjami K_K063 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: bioetyka

Forma zajęć: wykład

21. Poszukiwania nowej etyki. 1 0

32. Eugenika. Inżynieria genetyczna. Komórki macierzyste. Klonowanie terapeutyczne i prokreacyjne. 1 0

2
3. Sztuczne zapłodnienie. Przyczyny niepłodności. Techniki sztucznego zapłodnienia. In vitro a
naprotechnologia. Status ontyczno-moralny embrionu ludzkiego. 1 0
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24. Eutanazja. Kara śmierci. Granice walki z cierpieniem. 1 0

2
5. Definicja śmierci i transplantacje. Rodzaje i ich ocena etyczna. Kliniczna praktyka DNR (nie
reanimowania) i jej ocena etyczna. 1 0

26. Zwierzę w badaniach naukowych. Świat zwierząt w świetle etyki. 1 0

2
7. Żywność genetycznie modyfikowana (GMO) i organizmy genetycznie modyfikowane (LMO).
Nadzieje i zagrożenia. 1 0

Prezentacja multimedialna, WykładMetody kształcenia

Bramini M. (2011): Bioetyka dla wszystkich, Kraków

Dyk W.  (2002): Etyczny wymiar człowieka, Szczecin

Ślipko T.  (2009): Bioetyka, Kraków

Literatura podstawowa

Katolo J.  (2010): Contra in vitro, Warszawa

Mepham B.  (2009): Bioetyka, Warszawa

Warzeszka S.  (2011): Bioetyka, Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

4Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

ZO
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa uzyskana z wykładów jest jednocześnie oceną z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 bioetyka Ważona

1 bioetyka [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Blok wybieralny z zakresu biologii środowiskowej IIA [moduł]

biogeografia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ2456_24S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22
laboratorium 15 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. AGNIESZKA GRINN-GOFROŃ

Prowadzący zajęcia: dr hab. AGNIESZKA GRINN-GOFROŃ , dr MONIKA MYŚLIWY

Cele przedmiotu:

Przyswojenie zagadnień dotyczących roli czynników naturalnych i antropogenicznych w kształtowaniu się zasięgów
roślin i zwierząt oraz podziału biogeograficznego świata.  Zapoznanie z metodami badawczymi stosowanymi w
biogeografii. Nabycie umiejętności posługiwania się odpowiednimi metodami w rozróżnianiu i opisie zbiorowisk
roślinnych i formacji zwierzęcych.

Wymagania wstępne: Podstawy systematyki i ekologii roślin i zwierząt.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

wymienia i charakteryzuje
najważniejsze formacje roślinne świata,
rozumie mechanizmy kształtowania się
zasięgów roślin i zwierząt

K_W011 EP1

identyfikuje
rodzaje map stosowanych w biogeografii. K_W022 EP2

Student opisuje najważniejsze metody
badawcze w biogeografii.

K_W03
K_W053 EP3

umiejętności

analizuje zagrożenia w układzie
formacji roślinnych na Ziemi oraz wpływ
człowieka na rozmieszczenie roślin i
zwierząt.

K_U031 EP4

wykorzystuje literaturę z zakresu
biogeografii oraz źródła internetowe i
przygotowuje wystąpienie na zadany
temat.

K_U102 EP5

kompetencje społeczne
jest zorientowany na sprawy
związane z ochroną bioróżnorodności i
zrównoważonym gospodarowaniem.

K_K081 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: biogeografia

Forma zajęć: wykład

1/3



21. Biogeografia jako nauka - historia rozwoju, cele i zadania, powiązania z innymi dziedzinami. 2 0

2
2. Wpływ człowieka na kształtowanie się zasięgów roślin; pochodzenie gatunków; analiza flor
synantropijnych. Charakterystyka geograficzna flory roślin naczyniowych Polski. 2 0

4
3.  Kryteria wyróżniania jednostek fitogeograficznych i zoogeograficznych; formacje roślinne świata
- charakterystyka i zagrożenia; piętrowy układ roślinności w górach; ochrona i gospodarowanie
terenami podmokłymi (lasy mangrowe, torfowiska, doliny rzeczne, bagna).

2 0

24. Metody badawcze w biogeografii (bezpośrednie i pośrednie). 2 0

Forma zajęć: laboratorium

41. Podstawowe typy klimatów na Ziemi, diagram pluwiotermiczny. 2 0

4
2. . Analiza flor synantropijnych - ćwiczenia praktyczne. Archeofity i kenofity we florze Polski;
indywidualna praca z materiałem roślinnym, obserwacje makro- i mikroskopowe. 2 0

23.  Rodzaje map w biogeografii: liniowa, punktowa, kartogram, mapa histogramowa. 2 0

2
4.  Wędrówki roślin i zwierząt - prezentacja multimedialna, indywidualna praca z materiałem
roślinnym, obserwacje makro- i mikroskopowe. 2 0

3
5. Zasięgi geograficzne; charakterystyka najważniejszych czynników abiotycznych i biotycznych,
warunkujących rozmieszczenie roślin i zwierząt na Ziemi; wpływ czynnika antropogenicznego na
rozmieszczenie roślin i zwierząt - prezentacja projektów.

2 0

obserwacje makroskopowe, opracowanie projektu, Prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A (2002):  Geografia roślin.,  PWN, Warszawa.

Sempioł Wł (1986):  Biogeografia, Olsztyn, Olsztyn
Literatura podstawowa

Kostrowicki A (1999):  Geografia biosfery. Biogeografia dynamiczna lądów, PWN, Warszawa

Podbielkowski Z (2002):  Fitogeografia części świata. Tom I i II, PWN, Warszawa

Podbielkowski Z (1998):  Wędrówki roślin., PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP4PROJEKT

EP3,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów na podstawie  kolokwium
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywności studentów i wykonywanych przez nich prezentacji z wybranych
zagadnień

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest wyliczana na podstawie oceny końcowej z ćwiczeń i wykładów w stosunku 1:1

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 biogeografia Arytmetyczna

2 biogeografia [wykład]
zaliczenie z
oceną

2 biogeografia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Blok wybieralny z zakresu biologii molekularnej i podstaw biotechnologii III A [moduł]

bioinformatyka środowiskowa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIIJ3450_7S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23
laboratorium 15 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

dr DANUTA CEMBROWSKA-LECH

Prowadzący zajęcia: dr DANUTA CEMBROWSKA-LECH

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest poznanie studentów z analizą bioinformatyczną danych pochodzących z sekwencjonowania
prób różnych środowisk oraz danych wielkoskalowych (big data). Uczestnicy zajęć mają możliwość zaprojektowania i
implementacji algorytmów, sprawdzają jego działanie w serii testów na danych pochodzących m.in. z rzeczywistych
eksperymentów biologicznych oraz zastosowania metod głębokiego uczenia (deep learning) w analizie zmian
metagenomów różnych środowisk.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z bioinformatyki i biologii molekularnej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student zna podstawowe cechy i architekturę systemu
Linux

K_W02
K_W091 EP1

student zna podstawowe typy danych oraz ich
konstrukcje

K_W02
K_W04
K_W09

2 EP2

student zna różnorodność typów danych biologicznych
oraz formaty w jakich są one zapisywane

K_W02
K_W04
K_W09

3 EP3

student zna wybrane techniki uczenia głębokiego i
nauczania maszynowego oraz zaawansowane metody
analizy numerycznej, które znajdują zastosowanie w
analizie danych biologicznych

K_W02
K_W04
K_W09

4 EP4

student zna wybrane zagadnienia analizy danych w
metagenomice

K_W02
K_W04
K_W05
K_W09

5 EP5
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umiejętności

student posiada umiejętności w pracy z
oprogramowaniem oraz wierszem poleceń w systemie
Linux

K_U061 EP6

student potrafi korzystać z wyrażeń regularnych w celu
edycji i przetwarzania danych tekstowych. K_U062 EP7

student posiada umiejętności pisania skryptów
pozwalających na automatyzację i ułatwienie
rozwiązywania złożonych zadań podczas pracy w
systemie Linux

K_U063 EP8

student potrafi przeprowadzić zaawansowaną analizę
numeryczną danych biologicznych i zinterpretować
wyniki takiej analizy

K_U01
K_U03
K_U06
K_U09

4 EP9

student potrafi przeprowadzić złożoną analizę danych i
umiejętnie dobrać w tym celu odpowiednie algorytmy K_U065 EP10

kompetencje społeczne

student jest gotów do samodzielnej i zespołowej pracy
nad realizacją wskazanego zadania oraz przedstawienia
uzyskanych rozwiązań

K_K041 EP11

student jest gotów do samodzielnego poszerzania i
pogłębiania swojej wiedzy z zakresu zaawansowanych
technik analizy danych biologicznych K_K012 EP12

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: bioinformatyka środowiskowa

Forma zajęć: wykład

21. Narzędzia bioinformatyczne w analizach środowiskowych. 3 0

22. Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS): technologia i aplikacje. 3 0

2
3. Metagenomika: metodologia, sekwencjonowanie, składanie genomów i annotacje, taksonowanie,
różnorodność gatunkowa. 3 0

24. Współczesne nauki przyrodnicze dotyczą danych! Wstęp do głębokiego uczenia (deep learning). 3 0

15. Uczenie maszynowe: co, dlaczego i jak? 3 0

16. Wielkoskalowe uczenie maszynowe w metagenomice. Klasyfikacja sekwencji. 3 0

Forma zajęć: laboratorium

3
1. Wstęp do wiersza poleceń systemu Linux: podstawy UNIX, system plików UNIX, manipulowanie
plikami i katalogami, standardowy strumień wejścia, wyjścia oraz błędów, potoki, eksploracja tekstu,
tworzenie skryptów powłoki.

3 0

62. Klasyfikacja organizmów i analiza geodystrybucji przestrzennej. 3 0

33. Zastosowanie głębokiego uczenia w analizie danych sekwencjonowania NGS. 3 0

34. Zastosowanie algorytmów wizualizacji dużych zbiorów danych Big Data. 3 0

praca w grupach, praca indywidualna, prezentacja multimedialna, rozwiązywanie zadań, praca przy komputerach
Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP12,EP
2,EP3,EP4,EP5,EP6
,EP7,EP8,EP9

KOLOKWIUM

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP2,EP3,EP4,EP
5,EP6,EP7,EP8,EP9PROJEKT

EP10,EP11,EP6,EP
7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Giuseppe Bonaccorso (2019): Algorytmy uczenia maszynowego, Helion, Gliwice

Lesk Arthur (2019): Wprowadzenie do bioinformatyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Basant K. Tiwary (2022): Bioinformatics and Computational Biology. A Primer for Biologists, Springer Nature Singapore

Debi Prasanna AcharjyaAnirban MitraNoor Zaman (2022): Deep Learning in Data Analytics, Springer Nature Switzerland

Shailza Singh (2022): Machine Learning and Systems Biology in Genomics and Health, Springer Nature Singapore

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

3Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

4Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia: pozytywna ocena z wykładów oraz ćwiczeń, na którą składają się: obecność na ćwiczeniach,
aktywność studenta na ćwiczeniach, opracowanie sprawozdań, zaliczenie kolokwium.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej obliczanej z ocen końcowych z wykładów i
ćwiczeń laboratoryjnych w stosunku 1:1.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 bioinformatyka środowiskowa Arytmetyczna

3 bioinformatyka środowiskowa [wykład]
zaliczenie z
oceną

3 bioinformatyka środowiskowa [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

bioinformatyka z elementami statystyki
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ3321_2S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 41 laboratorium 30 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BEATA WODECKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. BEATA WODECKA

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami analizy statystycznej oraz z wykorzystaniem baz danych i
metodami analizy sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych.

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw statystyki, genetyki, biochemii i informatyki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma wiedzę na temat zastosowania i upowszechnia zasadę
ścisłego, opartego na danych empirycznych,
interpretowania zjawisk i procesów biologicznych w
pracy badawczej i działaniach praktycznych.

K_W01
K_W061 EP1

posiada wiedzę w zakresie statystyki i informatyki
pozwalającą na opisywanie, interpretowanie oraz
modelowanie przebiegu zjawisk i procesów
biologicznych.

K_W092 EP2

posiada znajomość specjalistycznych narzędzi
stosowanych w bioinformatyce i statystyce. K_W023 EP3

umiejętności

wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji
danych wykorzystywanych w analizach
bioinformatycznych.

K_U04
K_U051 EP4

planuje i wykonuje zadania badawcze pod kierunkiem
opiekuna naukowego. K_U162 EP5

stosuje techniki i narzędzia statystyczne i
bioinformatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o
charakterze specjalistycznym.

K_U01
K_U113 EP6

zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej
podstawie formułuje odpowiednie wnioski. K_U044 EP7

wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych
sądów na podstawie danych pochodzących z różnych
źródeł.

K_U035 EP8
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kompetencje społeczne

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi
inspirować i organizować proces uczenia się innych
osób.

K_K01
K_K021 EP9

Jest gotów do odpowiedzialnego współdziałania w
zespole badawczym i uznaje konieczność zasięgania
opinii ekspertów w napotykanych problemach

K_K03
K_K062 EP10

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania K_K04

K_K053 EP11

rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z
czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi w celu
poszerzania i pogłębiania wiedzy K_K114 EP12

Wykazuje postawę gotowości do dbałości o tradycje
zawodu biologa oraz systematycznego aktualizowania
wiedzy biologicznej

K_K115 EP13

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: bioinformatyka z elementami statystyki

Forma zajęć: laboratorium

31. Biologiczne bazy danych. 1 0

32. PCR i projektowanie starterów. 1 0

33. Wprowadzanie sekwencji do Banku Genów i ich uaktualnianie. 1 0

34. MEGA 11 - możliwości programu. 1 0

35. Podstawy analizy filogenetycznej. 1 0

36. Pakiet Statistica. 1 0

37. Zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych do obliczeń statystycznych. 1 0

18. Struktura i funkcja białek 1 0

49. Analiza pierwszorzędowych sekwencji aminokwasowych. 1 0

410. Analiza białek ze względu na strukturę II- i III-rzędową. 1 0

Prezentacja multimedialna, praca w grupach, rozwiązywanie zadań, wykonywanie ćwiczeń praktycznych w formie
samodzielnej analizy sekwencji nukleotydowych i
aminokwasowych z użyciem metod zaprezentowanych przez prowadzącego, konwersatorium

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6,EP8KOLOKWIUM

EP11,EP12,EP13,E
P7,EP8,EP9SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP11,EP
4,EP5,EP6,EP7,EP9PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę
Warunki zaliczenia: pozytywna ocena z ćwiczeń, na którą składają się: obecność na ćwiczeniach, aktywność studenta
na ćwiczeniach, opracowanie projektu, zaliczenie kolokwium.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena uzyskana z ćwiczeń jest oceną końcową z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 bioinformatyka z elementami statystyki Ważona

1 bioinformatyka z elementami statystyki [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Baxevanis D., Oulette B. (2004): Bioinformatyka. Podręcznik do analizy genów i białek., PWN, Warszawa

Higgs P., Attwood T. (2004): Bioinformatyka i ewolucja molekularna, PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Jean-Michel Claverie and Cedric Notredame (2007):  Bioinformatics for Dummies, Wiley Publishing

Kala R. (2009): Statystyka dla przyrodników, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

12Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

14Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Blok wybieralny z zakresu biologii molekularnej i podstaw biotechnologii III A [moduł]

biologia i wykorzystanie komórek macierzystych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ2452_36S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23
laboratorium 10 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. EWA SKOTNICKA

Prowadzący zajęcia: dr inż. EWA SKOTNICKA

Cele przedmiotu:

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z procesami różnicowania, kluczowymi szlakami metabolicznymi
oraz biologią komórek macierzystych. Zdobycie wiedzy z zakresu wybranych metod izolacji, charakterystyki,
różnicowania in vitro oraz inżynierii tkankowej. Zaznajomienie z możliwościami wykorzystania komórek
macierzystych dla celów medycznych. Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi aktualnych regulacji
prawnych i etyki wykorzystania komórek macierzystych do badań i terapii.

Wymagania wstępne: Wiedza w zakresie biochemii, fizjologii, genetyki i biologii komórki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student rozumie podstawowe mechanizmy molekularne
związane z pluripotencjalnością, specyficznością
tkankową, samoodnową; zna mechanizmy różnicowania,
fuzji i odróżnicowania komórek macierzystych

K_W04
K_W051 EP1

Student ma wiedzę w zakresie współczesnych metod
laboratoryjnych stosowanych w celu ykorzystania
komórek macierzystych

K_W02
K_W04
K_W07

2 EP2

umiejętności

Student klasyfikuje metody izolacji, różnicowania in vitro
oraz metody inżynierii tkankowej komórek
macierzystych stosowane współcześnie

K_U011 EP3

Student biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu
biologii i wykorzystania komórek macierzystych dla
celów medycznych.

K_U022 EP4

Student wykazuje umiejętność krytycznej analizy i
selekcji informacji K_U033 EP5

Student wykonuje prezentacje ustne w oparciu o
dostępną literaturę naukową dotyczącą biologii i
wykorzystania komórek macierzystych

K_U08
K_U09
K_U10

4 EP6

kompetencje społeczne

Student angażuje się w pracę indywidualną i grupową,
przestrzegając poczynionych ustaleń K_K021 EP7

Student zachowuje należytą ostrożność w pracy
laboratoryjnej K_K062 EP8
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: biologia i wykorzystanie komórek macierzystych

Forma zajęć: wykład

21. Komórki macierzyste w różnych stadiach rozwoju 3 0

4
2. Wielość źródeł pozyskiwania komórek macierzystych oraz procesy odpowiedzialne za
utrzymanie puli komórek macierzystych oraz warunkujące ich plastyczność 3 0

23. Kluczowe szlaki sygnalizacyjne w biologii komórek macierzystych 3 0

2
4. Metody izolacji komórek macierzystych i mezenchymalnych komórek macierzystych z rożnych
narządów hematopoetycznych 3 0

2
5.  Metody hodowli i namnażania komórek macierzystych i stosowane w tym celu czynniki
wzrostowe 3 0

26.  Zastosowanie i wykorzystanie komórek macierzystych 3 0

1
7. Zastosowanie aktualnych regulacji prawnych i etyki wykorzystania komórek macierzystych do
badań i terapii 3 0

Forma zajęć: laboratorium

21. Komórki macierzyste krwi pępowinowej i płynu owodniowego. 3 0

22. Komórki macierzyste układu nerwowego - zastosowania w chorobach neurodegeneracyjnych 3 0

2
3. Komórki macierzyste układu szkieletowego - wykorzystanie w chirurgii twarzowo-szczękowej
oraz chirurgii pourazowej 3 0

2
4. Epitelialne komórki macierzyste oraz komórki macierzyste tkanki tłuszczowej - wykorzystanie w
medycynie estetycznej 3 0

25. Komórki macierzyste mięśni - wykorzystanie w chorobach serca oraz dystrofinach mięśniowych 3 0

Prezentacja multimedialna
Analiza tekstów z dyskusją
Opracowanie projektu
Praca w grupach

Metody kształcenia

Dmoszyńska A., Robak T., (red.)   (2003): Podstawy hematologii, Wydawnictwo CZELEJ, Lublin.

Haas R., Kronenwett R. (Kałwak K. - red.) (2009): Hematopoetyczne komórki macierzyste - pytania i odpowiedzi, MedPharm
Polska

Robak (1995): Biologia i farmakologia cytokin., PWN

Sułek K., Rzepecki P., Hałka J. (2003): Diagnostyka cytomorfologiczna szpiku, Wydawnictwo Salezjańskie Warszawa

Wysokoindeksowana literatura naukowa dotycząca omawianej problematyki :

Literatura podstawowa

Lewandowski K., Hellman A.   (1999): Cytologiczny atlas hematologiczny, Via Medica.Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP5,EP6PROJEKT

EP3,EP4,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie pisemne obejmujący wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury;
Ćwiczenia: ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie obecności, aktywnej pracy oraz ocen cząstkowych z
wejściówek i kolokwiów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest wyliczana na podstawie oceny końcowej z ćwiczeń i wykładów w stosunku 1:1.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 biologia i wykorzystanie komórek macierzystych Arytmetyczna

3 biologia i wykorzystanie komórek macierzystych [wykład]
zaliczenie z
oceną

3
biologia i wykorzystanie komórek macierzystych [laboratorium] zaliczenie z

oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

biologia nasion
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ2612_3S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 51
laboratorium 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 5

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  JAN KĘPCZYŃSKI

Prowadzący zajęcia: mgr inż. KINGA RYBAK , prof. dr hab.  JAN KĘPCZYŃSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie z procesami fizjologicznymi zachodzącymi w nasionach oraz mechanizmami leżącymi u podłoża metod
polepszania jakości i wigoru nasion. Nabycie umiejętności zakładania i prowadzenia doświadczeń.

Wymagania wstępne: botanika, systematyka roślin, fizjologia roślin

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna budowę i rodzaje nasion. K_W051 EP1

Potrafi scharakteryzować i wyjaśnić procesy zachodzące
podczas kiełkowania nasion. K_W052 EP2

Posiada wiedzę na temat metod przedsiewnego
pobudzania nasion. K_W063 EP3

umiejętności

Student planuje i wykonuje doświadczenia z zakresu
przedsiewnego pobudzania nasion. K_U081 EP4

Student potrafi wyciągać wnioski z przeprowadzonych
doświadczeń i dyskutuje na temat wyników. K_U04

K_U092 EP5

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności oraz akceptuje konieczność ciągłego
dokształcania się zawodowego.

K_K011 EP6

Student gotów jest do poniesienia odpowiedzialności za
bezpieczeństwo własne i innych osób pracujących w sali
ćwiczeń.

K_K092 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: biologia nasion

Forma zajęć: wykład

3
1. Rozwój nasion - udział hormonów. Klasyfikacja nasion. Bioróżnorodność nasion. Sposoby
rozsiewania się nasion. 1 0

42. Typy spoczynku. Metody przerywania spoczynku. Mechanizm ustępowania spoczynku. 1 0

33. Wigor nasion (markery jakości nasion). 1 0

34. Uszlachetnianie materiału nasiennego. 1 0
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25. Długowieczność nasion. Przechowywanie nasion. 1 0

Forma zajęć: laboratorium

31. Analiza składu chemicznego nasion. 1 0

62. Oznaczanie głębokości spoczynku nasion i optymalizacja warunków kiełkowania. 1 0

93.  Ocena wigoru nasion (wskaźniki fizjologiczne i biochemiczne). 1 0

64. Wpływ stymulatorów i inhibitorów wzrostu na kiełkowanie nasion. 1 0

65. Metody przedsiewnego pobudzania nasion. 1 0

Wykład informacyjno- konwersatoryjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Laboratoria
prowadzone metodą pracy w grupach związanej z samodzielnym wykonywaniem doświadczeń.Metody kształcenia

Baskin C. I Baskin J.  (2014): Ecology, Biogeography, and, Evolution of Dormancy and Germination

Bewley J., Black M. (2013): Seeds. Physiology of development and germination. 3rd Edition, PlenumPress, New York
Literatura podstawowa

Taiz L., Zeiger E. [red.] (2010): Plant Physiology, 5th Edition , Sinauer Associates IncLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

18Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

7Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP6KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie egzaminu pisemnego z treści wykładów.
Obecność na zajęciach, aktywność pracy, zaliczenie kolokwium i sprawozdań z obserwacji i dyskusji wyników.
W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego nastąpi zmiana warunków zaliczania
przedmiotu na następujące wymogi:
wykłady - egzamin pisemny z wiedzy uzyskanej na wykładach przeprowadzony zdalnie poprzez MS Teams,
laboratoria - ustalenie oceny końcowej na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych z kolokwium przeprowadzonego
zdalnie poprzez MS Teams, sprawozdań i aktywności na zajęciach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu wyliczana jest na podstawie oceny z egzaminu i oceny z laboratoriów w stosunku 2:1.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 biologia nasion Ważona

1 biologia nasion [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,33

1 biologia nasion [wykład] egzamin 0,67

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

biologia rozwoju i organogeneza człowieka
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIIJ3450_14S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 51
laboratorium 30 ZO0

wykład 10 E0

Razem 40 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KATARZYNA DZIEWULSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. KATARZYNA DZIEWULSKA

Cele przedmiotu:
Przekazanie studentom wiadomości o gametogenezie, zapłodnieniu,  etapach rozwoju człowieka i kształtowaniu
narządów

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu  embriologii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student charakteryzuje procesy oogenezy i
spermatogenezy u człowieka

K_W01
K_W041 EP1

student zna etapy wczesnego rozwoju człowieka K_W01
K_W042 EP2

umiejętności

wyjaśnia i różnicuje typy procedur wspomaganego
rozrodu u człowieka

K_U02
K_U10
K_U14

1 EP3

umie powiązać złożone procesy mechanizmów indukcji
na przebieg organogenezy

K_U02
K_U10
K_U18

2 EP4

kompetencje społeczne
dyskutuje na temat etycznych i prawnych uwarunkowań
stosowania technik wspomaganego rozrodu u człowieka

K_K02
K_K03
K_K08
K_K10
K_K11

1 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: biologia rozwoju i organogeneza człowieka

Forma zajęć: wykład

4
1. Przebieg  oogenezy u człowieka. Regulacja hormonalna w cyklu miesięcznym. Spermatogeneza,
nasienie człowieka, ocena jakości nasienia, normy WHO. 1 0

6
2. Zapłodnienie i wczesny rozwój człowieka. Techniki wspomaganego rozrodu człowieka. Błony płodowe,
łożysko, krążenie płodowe. Okresy rozwoju człowieka 1 0

Forma zajęć: laboratorium

30
1. Rozwój narządu skrzelowego, układu oddechowego,  układu sercowo-naczyniowego, układu
nerwowego,  układu pokarmowego,  moczowego,  układu rozrodczego żeńskiego i męskiego,
dokrewnego, narządy zmysłów,powłoki zewnętrznej  człowieka,  wady rozwojowe.

1 0
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praca ze diagramami, prezentacja multimedialna, praca indywidualna z mikroskopem, preparatami utrwalonymi
Metody kształcenia

Bartel H.  (2021): Embriologia, PWRiL, Warszawa

Bielańska – Osuchowska Z.  (2004): Zarys organogenezy, PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Bielańska – Osuchowska Z.  (2001): Embriologia. , PWN, Warszawa

Jura Cz., Klag J.  (2005):  Podstawy embriologii zwierząt i człowieka. T 1,  Warszawa , PWN
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

40Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

38Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie wykładów: egzamin pisemny, dłuższa wypowiedź obejmuje wiedzę z wykładów. ćwiczeń i  zalecanej
literatury
zaliczenie ćwiczeń: na podstawie zeszytu przedmiotowego, sprawdzianów i kolokwium

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 biologia rozwoju i organogeneza człowieka Arytmetyczna

1 biologia rozwoju i organogeneza człowieka [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

1 biologia rozwoju i organogeneza człowieka [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Blok wybieralny z zakresu budowy, funkcji i rozwoju organizmów IA [moduł]

budowa, rola i rozprzestrzenianie pyłku roślin
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ2449_7S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21
laboratorium 15 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA PUC

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAŁGORZATA PUC

Cele przedmiotu:

Uzyskanie wiedzy dotyczącej morfologii i znaczenia pyłku roślin oraz zjawisk wpływających na stężenie i wędrówkę
pyłku w atmosferze (np. elementy pogody); przyswojenie wiedzy o różnorodnych typach zapylania w zależności od
wektora przenoszącego pyłek. Zapoznanie się z aktualnie stosowana aparaturą stosowana w analizach pyłkowych;
Nabycie umiejętności przygotowanie preparatów mikroskopowych i prowadzanie monitoringu pyłkowego.

Wymagania wstępne: Wiadomości ogólne z botaniki;

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Opisuje budowę pyłku roślin w zależności od powiązania
z wektorem rozprzestrezniajcym K_W011 EP1

Rozróżnia cechy pyłku roślin owadopylnych i
wiatropylnych K_W052 EP2

Wyjaśnia związki pomiędzy rytmiką sezonową
koncentracji pyłku a elementami pogody. K_W033 EP3

Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę, rozumie znaczenie
pyłku w obszarach paleopalinologii, alergologii oraz
innych dziedzinach wiedzy

K_W044 EP8

umiejętności

Rozpoznaje (mikroskopowo) wybrane ziarna pyłku roślin
wg ich cech morfologicznych. K_U011 EP4

Analizuje wpływ czynników pogodowych na stężenie
pyłku roślinnego K_U082 EP5

Stosuje uzyskaną widzę w praktyce -
profilaktyka chorób cywilizacyjnych
(pyłkowica)

K_U053 EP6

Stosuje zdobytą wiedze w innych dziedzinach nauki (np.
w taksonomii roślin). K_U104 EP7

kompetencje społeczne Jest zorientowany na dalsze kształcenie K_K031 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: budowa, rola i rozprzestrzenianie pyłku roślin

Forma zajęć: wykład
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4
1. Powstawanie, morfologia i anatomia ziarna pyłku. Skład chemiczny ziaren.
Cechy budowy pyłku roślin owadopylnych i wiatropylnych. Żywotność i sterylność ziaren. 1 0

2
2. Znaczenie pyłku w różnych dyscyplinach naukowych. Rozmieszczenie alergenów w sporach i ich
uwalnianie do atmosfery. Charakterystyka alergenów pyłkowych. 1 0

4
3. Wpływ czynników zewnętrznych na stężenie pyłku roślinnego.
Indywidualny rytm pylenia roślin - rytmika dobowa i sezonowa; Zjawisko redepozycji. 1 0

Forma zajęć: laboratorium

10
1. Budowa i rozpoznawanie ziaren pyłku roślinnego; przystosowanie pyłku do wiatropylności i
owadopylności 1 0

5

2. Konwekcja a unoszenie pyłku.
Prędkość opadania ziaren.
Pobieranie próbek metodą wolumetryczną i grawimetryczną.
Obliczanie i analiza stężenia i opadu ziaren pyłku i zarodników w powietrzu.
Konstruowanie kalendarzy pyłkowych.

1 0

Prezentacja multimedialna, pokaz, preparatyka mikroskopowa, dyskusjaMetody kształcenia

autorzy publikacji z podanych czasopism (2019): Grana, Int. Journal Biometeorology, Aerobiologia, , Springer, Holandia

Weryszko-Chmielewska E. (red).  (2007): Aerobiologia. (Podr.), Wyd. Akademii Rolniczej, Lublin
Literatura podstawowa

Hofman T., Michalik J.  (1998): Alergia pyłkowa., , TOM, Poznań

Lech P., Kwiatkowski M., Zachara T. (red.) (2013): Zagrożenia lasów zależne od stanu atmosfery, Inst. Badawczy Leśnictwa,
Sękocin Stary

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

7Udział w konsultacjach 0

3Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP8,E
P9SPRAWDZIAN

EP4,EP5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę wykładu -  na podstawie przygotowanego eseju,
Zaliczenie na ocenę laboratoriów - na podstawie sprawdzianu pisemnego,  wystąpienia ustnego (np.
prezentacja multimedialna, rozpoznawanie pyłku pod mikroskopem;

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ocen uzyskanych na zajęciach.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 budowa, rola i rozprzestrzenianie pyłku roślin Arytmetyczna

1
budowa, rola i rozprzestrzenianie pyłku roślin [laboratorium] zaliczenie z

oceną

1 budowa, rola i rozprzestrzenianie pyłku roślin [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Blok wybieralny z zakresu biologii molekularnej i podstaw biotechnologii III B [moduł]

choroby zakaźne ludzi i zwierząt - najnowsze dane
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ2614_39S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23
laboratorium 15 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BEATA HUKOWSKA-SZEMATOWICZ

Prowadzący zajęcia: dr hab. BEATA HUKOWSKA-SZEMATOWICZ

Cele przedmiotu:
Poznanie najnowszych chorób zakaźnych u ludzi i zwierząt. Zrozumienie czynników zakaźnych jako przyczyny chorób
u ludzi i zwierząt w tym zoonoz.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu mikrobiologii (po kursie z przedmiotu Mikrobiologia).

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Ma pogłębioną wiedzę z zakresu czynników zakaźnych,
powodujących schorzenia u ludzi i zwierząt

K_W05
K_W06
K_W07

1 EP1

umiejętności

Student biegle wykorzystuje dane literaturowe z zakresu
mikrobiologii lekarskiej i weterynaryjnej. K_U101 EP2

Student zbiera i interpretuje dane epidemiologiczne i
epizootyczne.

K_U04
K_U052 EP3

kompetencje społeczne

Student rozumie potrzebą systematycznego
zapoznawania się z czasopismami naukowymi i
popularnonaukowymi specjalistycznymi dla
studiowanego kierunku w celu poszerzania i pogłębiania
wiedzy.

K_K01
K_K02
K_K11

1 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: choroby zakaźne ludzi i zwierząt - najnowsze dane

Forma zajęć: wykład

41. Charakterystyka czynników zakaźnych. 3 0

22. Groźne choroby cywilizacyjne tła zakaźnego-wybrane dane. 3 0

23. Zoonozy w tym zoonozy spożywcze-dane według EFSA, WHO, OIE. 3 0

2
4. Czynniki zakaźne jako elementy mikroewolucji i przyczyny groźnych chorób u ludzi i zwierząt min.
sepsa u ludzi. 3 0

Forma zajęć: laboratorium

1/3



51. Ogólna charakterystyka czynników zakaźnych według EFSA, WHO, OIE. 3 0

5
2. Szczegółowa charakterystyka czynników zakaźnych grupa A (Salmonella, Campylobacter, Listeria,
E.coli, Mycobacterium bovis, Brucella, Trichinella, Echinococcus, grypa) raport EFSA i inne wybrane. 3 0

5
3. Szczegółowa charakterystyka czynników zakaźnych grupa B (Yersinia, Wścieklizna, Gorączka Q,
Toxoplazma, Francissella, Gronkowiec, Enterobacter) raport EFSA i inne wybrane. 3 0

Prezentacja multimedialna.Metody kształcenia

Informator Centrum Centrum Zoonotycznego Kopenhaga

Informator Europejskiego Centrum Zapobiegania i Zwalczania Chorób

Informator Grupy Zadaniowej UE

Informator Narodowego Instytutu Zdrowia-PZH

Informator PIW-PIB

Informator WHO i OIE

Raport Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

Raport FAO

Literatura podstawowa

Medycyna Weterynaryjna

Postępy Mikrobiologii

Przegląd Epidemiologiczny

Roczniki PZH

Świat Nauki

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie sprawdzianu pisemnego na podstawie treści z wykładu i ćwiczeń.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest wyliczana na podstawie oceny końcowej z ćwiczeń i wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 choroby zakaźne ludzi i zwierząt - najnowsze dane Ważona

3
choroby zakaźne ludzi i zwierząt - najnowsze dane
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

0,40

3
choroby zakaźne ludzi i zwierząt - najnowsze dane [wykład] zaliczenie z

oceną
0,60

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Blok wybieralny z zakresu biologii molekularnej i podstaw biotechnologii III A [moduł]

cytogenetyka
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ3323_37S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23
laboratorium 15 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAGDALENA ACHREM

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAGDALENA ACHREM

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta z najnowszą wiedzą dotyczącą badań nad chromosomami i możliwością praktycznego
wykorzystania wyników badań cytogenetycznych
Zapoznanie studenta z metodami analizy mikroskopowej preparatów chromosomowych, technik barwienia i diagnozy
aberracji chromosomowych
Samodzielna analiza preparatów cytogenetycznych i interpretacja wyników badań
Rozwijanie odpowiedzialności za prowadzone doświadczenia przy zachowaniu ostrożności podczas pracy w
laboratorium cytogenetycznym

Wymagania wstępne: biologia komórki, biologia molekularna, genetyka, biochemia

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student opisuje przebieg podziałów komórkowych
K_W01
K_W05
K_W07

1 EP1

Student charakteryzuje poszczególne stopnie
upakowania chromatyny i potrafi wymienić czynniki,
które na to wpływają

K_W05
K_W082 EP2

umiejętności

Student rozróżnia stadia podziałów komórkowych K_U01
K_U031 EP3

Student posiada umiejętność wykonywania i
analizowania preparatów cytogenetycznych

K_U01
K_U162 EP4

kompetencje społeczne

Student rozumie potrzebę ukierunkowanego rozwijania
własnej aktywności poznawczej i wykazuje
odpowiedzialność za prowadzone doświadczenia przy
zachowaniu ostrożności podczas praktyki w laboratorium
cytogenetycznym.

K_K04
K_K091 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: cytogenetyka

Forma zajęć: wykład

2
1. Struktura i morfologia chromosomów mitotycznych. Modele ułożenia chromosomów w jądrze
komórkowym 3 0
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32.  Budowa nukleosomu, stopnie upakowania chromatyny. 3 0

23. Mutacje chromosomowe: liczbowe i strukturalne. 3 0

24. Wykorzystanie metod cytogenetycznych do badania struktury i organizacji genomu 3 0

15. Regulacja cyklu komórkowego 3 0

Forma zajęć: laboratorium

11. Wprowadzenie do cytogenetyki. 3 0

32. Cykl komórkowy. Mitoza i jej inhibitory. 3 0

33. Techniki sporządzania preparatów mitotycznych z materiału roślinnego i zwierzęcego. 3 0

34. Analiza wzorów prążkowych na chromosomach. 3 0

35.  Proces mejozy i jej zaburzenia. Wykonywanie i analiza preparatów mejotycznych. 3 0

26.  Charakterystyka chromosomów człowieka. Oznaczanie chromatyny płciowej X. 3 0

Metody podające (wykład informacyjny), Metody problemowe (wykład konwersatoryjny), Metody praktyczne (
ćwiczenia laboratoryjne)Metody kształcenia

Olszewska M. (1981): Metody badania chromosomów, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa

Rogalska S., Achrem M., Wojciechowski A.  (2010):  Chromatyna Molekularne mechanizmy epigenetyczne, , Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań

Rogalska S., Małuszyńska J., Olszewska M. (2005): Podstawy cytogenetyki roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa

Skuza L., Słominska-Walkowiak R., Filip E., Achrem M., Kalinka A.  (2008): Wybrane metody biologii i cytogenetyki
molekularnej., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Literatura podstawowa

Allison L.  (2011): Podstawy biologii molekularnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Bal J. (2011): Badania molekularne i cytogenetyczne w medycynie. Elementy genetyki klinicznej., Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

3Przygotowanie się do zajęć 0

3Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną (ZO)
Uzyskanie zaliczenia:
1. Obecność na zajęciach laboratoryjnych i zaliczenie sprawdzianów z treści przedstawionych na zajęciach
laboratoryjnych
2. Pozytywna ocena zaliczenia treści wykładowych
3. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładu jest zaliczenie laboratorium

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej z ocen z laboratorium i zaliczenia
wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 cytogenetyka Arytmetyczna

3 cytogenetyka [wykład]
zaliczenie z
oceną

3 cytogenetyka [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

ekologia ewolucyjna
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ2445_4S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 41
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. DARIUSZ WYSOCKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. DARIUSZ WYSOCKI

Cele przedmiotu:
Rozumienie problemów z pogranicza ekologii i ewolucji; posługiwanie się prostymi modelami matematycznymi
do badania zagadnień z zakresu ekologii ewolucyjnej.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu zoologii kręgowców.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Opisuje wpływ środowiska życia na ewolucję
organizmów żywych. K_W051 EP1

Zna wybrane narzędzia badawcze
stosowane w badaniach z zakresu ekologii
ewolucyjnej.

K_W092 EP2

umiejętności
Wyciąga wnioski na podstawie analizy
tekstów naukowych

K_U10
K_U121 EP3

kompetencje społeczne

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i
uznaje konieczność zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu.

K_K01
K_K031 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ekologia ewolucyjna

Forma zajęć: wykład

21. Adaptacja, dostosowanie, czynniki bezpośrednie i ultymatywne. 1 0

42. Krytyka koncepcji doboru gatunku i doboru grupowego. 1 0

43. Dobór krewniaczy i dostosowanie włącznie. 1 0

54. Ewolucja płciowości i dobór płciowy. 1 0

Forma zajęć: laboratorium

31. Teoria kooperacji. 1 0

32. Optymalizacja ewolucyjna. 1 0
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43. Ewolucja strategii życiowych. 1 0

44. Ewolucyjne aspekty regulacji wielkości populacji. 1 0

15. Starzenie organizmów jako problem ewolucyjny. 1 0

Prezentacja multimedialna, Praca w grupach, Gry symulacyjneMetody kształcenia

Krebs J., Davies N.  (2001): Ekologia Behawioralna., Wydawnictwo Naukowe PWN., WarszawaLiteratura podstawowa

Gill F. (2007): Ornithology.,  W.H. Freeman.Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

13Przygotowanie się do zajęć 0

13Studiowanie literatury 0

14Udział w konsultacjach 0

13Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

ZO
Sprawdzian pisemny (dłuższa wypowiedz pisemna)
Zaliczenie pisemne
Przygotowanie prezentacji
Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru
za określone działania i prace studenta.
Egzamin obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury, zaliczenie ćwiczeń na podstawie
obecności, aktywności i kolokwiów.
Ocena z przedmiotu jest ustalana na podstawie oceny końcowej z ćwiczeń i wykładu w stosunku
1:1.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

wykład - zaliczenie na ocenę. Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych przez studenta w trakcie semestru (średnia arytmetyczna).
ćwiczenia - zaliczenie na ocenę. Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
uzyskanych przez studenta w trakcie semestru (średnia arytmetyczna).
Na ocenę końcową składa się ocena z wykładów i ćwiczeń w stosunku 1:1

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 ekologia ewolucyjna Arytmetyczna

1 ekologia ewolucyjna [wykład]
zaliczenie z
oceną

1 ekologia ewolucyjna [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

ekologia stosowana
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ2451_43S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34
laboratorium 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. IZABELLA RZĄD

Prowadzący zajęcia: dr hab. IZABELLA RZĄD

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami praktycznego wykorzystania wiedzy ekologicznej,
między innymi poprzez zastosowanie modeli dynamiki populacji, czy też zasad przeżywalności organizmów w
środowisku.

Wymagania wstępne:
Przyswojenie wiadomości z następujących przedmiotów: fizjologia adaptacyjna zwierząt, ekologia
ewolucyjna,mechanizmy ewolucji

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

na podstawie danych terenowych omawia i opisuje
liczebność populacji, jej struktury,np. płciową, wiekową K_W01

K_W041 EP1

posiada informacje na temat podstawowych zasad
ekologii praktycznej,np. potrafi rozpoznać szanse
przeżycia,tzw. organizmów kwarantannowych

K_W02
K_W052 EP2

identyfikuje zagrożenia niektórych gatunków dla
przeżycia w lokalnych warunkach środowiskowych

K_W03
K_W073 EP3

umiejętności

konstruuje model liczebności populacji w następnych
pokoleniach, jak również przewiduje zdolność danego
organizmu do przeżywania w określonych warunkach
łącznie z jego strategią żywienia

K_U01
K_U021 EP4

potrafi na podstawie obserwacji terenowych ocenić
wstępnie liczebność populacji a zwłaszcza różnice
zagęszczenia(w przypadku drobnych
organizmów)pomiędzy dużymi fragmentami danego

K_U03
K_U082 EP5

kompetencje społeczne

Student identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
przyszłym zawodem, jest krytyczny w stosunku do pracy
własnej i współpracowników, podejmuje dyskusje
związane z tematem bezpieczeństwa populacji w skali
lokalnej i globalnej.

K_K04
K_K081 EP6

Jest gotów do wypełniania zobowiązań wynikających z
powierzonych mu zadań, potrafi współdziałać i pracować
w grupie oraz inicjować działania na rzecz interesu
publicznego

K_K06
K_K072 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning
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Przedmiot: ekologia stosowana

Forma zajęć: wykład

31. Ekologia w kontroli i zachowaniu zróżnicowania biologicznego 4 0

42. Ekologia w usługach ekosystemów 4 0

43. Ekologia w optymalizacji eksploatacji organizmów żywych 4 0

44. Ekologia w ochronie czynnej gatunków 4 0

Forma zajęć: laboratorium

81. Badania o przeżywalności organizmów 4 0

82. Badania nad populacją: struktura wiekowa, płciowa, socjalna, potencjalne możliwości rozwoju 4 0

63. Badania wybiórczości pokarmowej organizmów 4 0

84. Bioróżnorodność biocenoz (wierność i stałość oraz inne czynniki opisujące rozmaitość gatunkową 4 0

Prezentacja multimedialna
Praca w grupach
Rozwiązywanie zadań

Metody kształcenia

Krebs Ch. (2011): Ekologia, PWN, WarszawaLiteratura podstawowa

Uchmański J. (1992): Klasyczna ekologia matematyczna, PWN, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP2,EP4KOLOKWIUM

EP5,EP6,EP7PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny, obejmujący wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury. Ustalenie oceny zaliczeniowej z ćwiczeń
na podstawie ocen cząstkowych, obecności, aktywności,wyników kolokwiów oraz prac w grupach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest wyliczana na podstawie oceny końcowej z ćwiczeń i wykładów w stosunku 1:1

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 ekologia stosowana Arytmetyczna

4 ekologia stosowana [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

4 ekologia stosowana [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Blok wybieralny z zaresu budowy, funkcji i rozwoju organizmów IB [moduł]

ekotoksykologia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ2452_12S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21
laboratorium 15 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. EWA SKOTNICKA

Prowadzący zajęcia: dr inż. EWA SKOTNICKA

Cele przedmiotu:

W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe pojęcia i definicje z zakresu ekotoksykologii, toksyczności
zróżnicowanych chemicznie substancji toksycznych w aspekcie oddziaływania na organizmy żywe oraz konsekwencje
oddziaływań ksenobiotyków na poziomie organizacji wyższych niż pojedynczy organizm (odziaływanie na ekosystemy i
konsekwencje populacyjne). Zapoznanie studentów z efektami zanieczyszczeń środowiskowych  (przemieszczanie się,
przemiany, rozkład).

Wymagania wstępne:
Znajomość zagadnień z chemii nieorganicznej i organicznej, biochemii oraz fizjologii ssaków. Znajomość
podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa pracy w laboratorium

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Definiuje pojęcia z zakresu toksykologii ogólnej i
ekotoksykologii K_W011 EP1

Różnicuje substancje toksyczne i opisuje ich wpływ na
organizm K_W032 EP2

Zna techniki analiz jakościowych i ilościowych
toksycznych związków w różnym materiale biologicznym K_W093 EP3

umiejętności

Weryfikuje dostępne informacje o ksenobiotykach w celu
prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników analiz
toksykologicznych

K_U021 EP4

Wybiera właściwe metody do identyfikacji trucizn w
różnorodnym materiale biologicznym.

K_U01
K_U032 EP5

Wykonuje, eksperymenty z zakresu ekotoksykologii K_U093 EP6

kompetencje społeczne

Ma świadomość potrzeby aktualizacji wiedzy dotyczącej
nowych, potencjalnie szkodliwych, substancji
chemicznych oraz technik weryfikacji związków
toksycznych w związku ze stałym rozwojem nauk
biologicznych

K_K01
K_K02
K_K03

1 EP7

Jest gotów do przestrzegania ustaleń metodycznych i
realizacyjnych przy wykonywaniu powierzonych zadań;
ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane
działania i decyzje

K_K05
K_K06
K_K07
K_K09
K_K10

2 EP8
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ekotoksykologia

Forma zajęć: wykład

3
1. Podstawowe pojęcia z toksykologii środowiskowej, źródła zatruć, zatrucia ostre i przewlekłe,
czynniki decydujące o efekcie toksycznym. Konsekwencje oddziaływań ksenobiotyków na organizm oraz
odziaływanie na ekosystemy i konsekwencje populacyjne

1 0

2
2. Ocena toksyczności ostrej, podostrej, przewlekłej oraz dawki stężenia dopuszczalnego substancji
toksycznych. Wybrane pestycydy (woda, gleba) i ich właściwości: kumulacja, degradacja,
toksyczność

1 0

3
3. Mechanizmy transportu trucizn przez błony komórkowe. Drogi wchłaniania, rozmieszczenie i
wydalanie trucizn. Metabolizm detoksykacyjny ksenobiotyków - reakcje fazy I i II 1 0

2
4. Biotransformacja trucizn: mikrosomalne i pozamikrosomalne reakcje redoks, reakcje
sprzęgania. Czynniki wpływające na biotransformację i detoksykację ksenobiotyków 1 0

Forma zajęć: laboratorium

3
1. Zasady BHP w labolatorium toksykologicznym. metody analiz stosowanych w toksykologii
srodowiska. Podział i zabezpiecznie materiału do analiz toksykologicznych zanieczyszczeń środowiska. 1 0

3
2. Metale ciężkie w srodowisku. Wprowadzenie do analizy jakościowej kationów. Identyfikacja
jakościowa metali ciężkich 1 0

3
3. Analiza jakościowa na obecnosć trucizn: węglowodory alifatyczne, polichlorowane bisfenole,
dioksyny furany (trichloroetylen, chloroform) 1 0

6
4. Analiza jakościowa na obecnosć trucizn: pestycydy, fenol, barbiturany (p-aminofenol, kwas hipurowy)

1 0

analiza i dyskusja otrzymanych wyników doświadczeń laboratoryjnych, wykład, prezentacje multimedialne,
wykonywanie doświadczeń laboratoryjnych, praca w grupachMetody kształcenia

Laskowski R., Migula P.  (2004): Od komórki do ekosystemu, PWRiL

publikacje naukowe z renomowanych czasopism naukowych :

van Loon, Duffy (2008): Chemia środowiska, PWN

Walker, Hopkins i wsp. (2011): Podstawy ekotoksykologii, PWN

Zakrzewski (1997):  Podstawy toksykologii środowiska, PWN

Literatura podstawowa

Alloway B.J., Ayres D.C. (1999): Chemiczne podstawy zanieczyszczania środowiska, PWN

Polish Journal of Environmental Studies (www. pjoes.com) - publikacje naukowe
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady: egzamin pisemny obejmujący znajomość treści programowych wykładów
Ćwiczenia laboratoryjne: oceny częściowe z kolokwiów, raportów z analiz wyników badań, ocena aktywności pracy
laboratoryjnej i współpracy w grupie

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa koordynatora przedmiotu wyliczana jest jako średnia arytmetyczna z ocen z ćwiczeń laboratoryjnych
i z wykładów (kolokwium).

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 ekotoksykologia Arytmetyczna

1 ekotoksykologia [wykład]
zaliczenie z
oceną

1 ekotoksykologia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

enzymologia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ2447_5S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 41
laboratorium 20 ZO0

wykład 10 E0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. AGATA WSZOŁEK

Prowadzący zajęcia: dr inż. AGATA WSZOŁEK

Cele przedmiotu:

Poznanie podstawowych pojęć z zakresu enzymologii oraz praktycznego wykorzystania tej dziedziny.

Zapoznanie z podstawowymi technikami znakowania białek enzymatycznych.

Poznanie metod badawczych wykorzystujących izolowane białka enzymatyczne do detekcji metabolitów komórkowych.
Umiejętność właściwego doboru metod badawczych do analizy budowy i funkcjonowania białek enzymatycznych.

Wymagania wstępne: Biochemia, Biologia komórki, Biofizyka, Podstawy cytofizjologii i cytobiochemii, Chemia organiczna

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

wymienia i omawia pojęcia z zakresu enzymologii K_W01
K_W051 EP1

omawia metody izolacji i oczyszczania enzymów
K_W04
K_W07
K_W08

2 EP2

charakteryzuje zastosowanie praktyczne enzymów K_W06
K_W073 EP3

umiejętności

izoluje enzymy i wykonuje analizy enzymatyczne pod
kierunkiem opiekuna naukowego

K_U01
K_U03
K_U16

1 EP4

wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji
informacji oraz formułuje odpowiednie wnioski

K_U04
K_U09
K_U10

2 EP5

umie przygotować dobrze udokumentowane
opracowanie wyników badań eksperymentalnych z
zakresu enzymologii

K_U09
K_U10
K_U12

3 EP6

potrafi współdziałać i pracować w grupie K_U174 EP7

kompetencje społeczne

jest gotów do tworzenia stanowiska pracy zgodnie z
zasadami BHP oraz ponoszenia odpowiedzialności za
bezpieczeństwo własne i innych w stanach zagrożenia
wynikającego ze stosowanych w enzymologii technik
badawczych

K_K091 EP8

uznaje praktyczne wykorzystanie enzymów w medycynie
i różnych sektorach przemysłu K_K022 EP9
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: enzymologia

Forma zajęć: wykład

1
1. Ogólne wiadomości o budowie, funkcjonowaniu i roli enzymów. Enzymy jako markery poszczególnych
organelli
komórkowych.

1 0

1
2. Nieizotopowe techniki znakowania białek enzymatycznych wykorzystywane podczas ich izolacji i
oczyszczania. 1 0

13.  Budowa centrum aktywnego. Strategie katalityczne. 1 0

24. Mechanizmy regulacji aktywności enzymów. 1 0

25. Kinetyka reakcji enzymatycznych. 1 0

2
6. Hamowanie aktywności enzymów. Kinetyka hamowania reakcji enzymatycznych. Praktyczne
wykorzystanie
inaktywatorów i inhibitorów.

1 0

1
7. Metody detekcji metabolitów komórkowych wykorzystujące testy enzymatyczne oraz
immunoenzymatyczne w
badaniach in situ oraz ex situ.

1 0

Forma zajęć: laboratorium

11. Zajęcia wprowadzające, ogólne wiadomości o enzymach. 1 0

42.  Czynniki wpływające na aktywność enzymów. 1 0

43.  Izolacja enzymów z materiału biologicznego. 1 0

54. Wyznaczanie parametrów kinetycznych reakcji enzymatycznej. 1 0

65. Kinetyka hamowania kompetycyjnego i niekompetycyjnego reakcji enzymatycznych. 1 0

Praca w grupach (ćwiczenia), Wykonywanie doświadczeń laboratoryjnych (ćwiczenia)., Prezentacja multimedialna
(wykłady).Metody kształcenia

Berg J., Stryer L., Tymoczko J. (2018): "Biochemia", PWN, Warszawa

Naskalski J., Dembińska-Kieć A. (2009): "Enzymy – markery tkankowe w diagnostyce laboratoryjnej" w: Dembińska-Kieć A.,
Naskalski J.W. "Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej", Elsevier Urban & Partner,, Wrocław

Zgirski A., Gondko R. (2012): "Kinetyka reakcji enzymatycznych" w: Zgirski A., Gondko R. "Obliczenia biochemiczne", PWN,
Warszawa

Literatura podstawowa

Rogulski J., Spooner R.  (1999): "Enzymologia kliniczna" w: Angielski S., Jakubowski Z., Dominiczak M.H. "Biochemia
kliniczna", Wydawnictwo Perseusz, Sopot

Zgirski A., Urbanek H., Walter Z., Lipińska A., Łoza E.  (2013): "Enzymy" w: Kłyszejko-Stefanowicz L. "Ćwiczenia z biochemii",
PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP9EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP9SPRAWDZIAN

EP5,EP6,EP9PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę pozytywną:
1) Egzaminu pisemnego obejmującego wiedzę z wykładów.
2) Zaliczenie na ocenę pozytywną ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności, sprawdzianów i pisemnych
sprawozdań z wykonanych doświadczeń.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu wyliczana jest na podstawie ocen końcowych z ćwiczeń i wykładów w stosunku 1:2.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 enzymologia Ważona

1 enzymologia [wykład] egzamin 0,67

1 enzymologia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,33

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

17Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

16Udział w konsultacjach 0

13Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

ewolucja człowieka
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ2445_30S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 E0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. EWA RĘBACZ-MARON

Prowadzący zajęcia: dr hab. ŁUKASZ JANKOWIAK , dr hab. EWA RĘBACZ-MARON

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z rozwojem wiedzy o ewolucji człowieka i Naczelnych oraz powiązaniami ewolucji biologicznej z
kulturową. Wyrobienie umiejętności przedstawiania mechanizmów ewolucji biologicznej na przykładach z ewolucji
człowieka.
Zwrócenie uwagi na miejsce Homo sapiens w świecie zwierząt i na odpowiedzialność człowieka wobec świata
ożywionego.
Rola kultury w przekazywaniu wiedzy o świecie.

Wymagania wstępne:
Ogólna wiedza z zakresu studiów I stopnia dotycząca genetyki i biologicznych mechanizmów ewolucji.
Student powinien posiadać wiedzę ogólnobiologiczną i powinien zauważać przemiany kulturowe środowiska życia.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna metody rekonstruowania historii człowieka oraz
obecnie zachodzących procesów mikroewolucji
człowieka.

K_W011 EP1

Zna i rozumie rolę mutacji, doboru naturalnego. dryfu
genetycznego i migracji, a także zmian epigenetycznych
w przystosowaniach populacji ludzkich do zmieniających
się warunków środowiska.

K_W06
K_W072 EP2

umiejętności

Prawidłowo posługuje się pojęciami związanymi z
antropologią.

K_U03
K_U131 EP3

Potrafi dyskutować o pochodzeniu człowieka używając
argumentów w oparciu o aktualną wiedzę przyrodniczą. K_U042 EP4

kompetencje społeczne

Postawa gotowości do dyskusji na tematy etyczne
związane z medycznymi technikami wspomagania
rozrodu człowieka.

K_K01
K_K021 EP5

Szanuje różnice w wyglądzie zewnętrznym u
przedstawicieli innych nacji. Zna konsekwencje różnic
rasowych i ideologicznych pomiędzy ludźmi na
przestrzeni historii.

K_K02
K_K03
K_K05
K_K10

2 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ewolucja człowieka

Forma zajęć: wykład
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3
1. Źródła zmienności międzyosobniczej. Adaptacje populacyjne do zmiennych warunków środowiska i
normy ekosensytywności osobników. Rasy. 3 0

4
2. Mechanizmy ewolucji biologicznej i ich rola w antropogenezie oraz analogie do mechanizmów ewolucji
kulturowej oraz swoistość ewolucji kulturowej. 3 0

8
3. Zróżnicowanie biologiczne i kulturowe współczesnych populacji ludzkich, obecne procesy
mikroewolucyjne i ich spodziewane konsekwencje w przyszłości. Globalizacja i co z tego może
wyniknąć?

3 0

Forma zajęć: laboratorium

21. Cechy ludzkie. Analiza budowy szkieletu znanych nam obecnie form przedludzkich. 3 0

22. Wykorzystanie mutacji do mierzenia czasu ewolucyjnego w antropogenezie. 3 0

23. Datowanie względne i bezwzględne stanowisk paleoantropologicznych. 3 0

2
4. Wykorzystanie mitochondrialnego DNA i DNA z chromosomu Y w badaniach nad pochodzeniem
człowieka. 3 0

35. Metody porównywania zabytków kultury przypisywanych różnym formom biologicznym człowieka. 3 0

4
6. Analiza budowy mózgu i rozwoju mowy jako formy komunikacji i czynnika rozwoju społeczności
ludzkich. 3 0

Prezentacja multimedialna - poparta dyskusją w grupie.
Gry symulacyjne
Rozwiązywanie zadań, praca w grupach

Metody kształcenia

Bergman R (2019): Homo sapiens, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław

Brown T. (2001): Genomy, PWN, Warszawa

Buss D. (2001): Psychologia ewolucyjna., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

Fiałkowski K., Bielicki T. (2009): Homo przypadkiem sapiens., PWN

Krzanowska H. i In. (2002): Zarys mechanizmów ewolucji, PWN

Walter C. (2008): Kciuki, paluchy i łzy oraz inne cechy, które czynią nas ludźmi. , Rebis, Poznań

Literatura podstawowa

Douglas Fields R. (2011): Drugi mózg - Rewolucja w nauce i medycynie., Prószyński i S-ka., Warszawa

Kozłowski J., Mallegni F. (2004): Świat przed "rewolucją" neolityczną. W: Wielka historia świata, T I., Świat książki

Lewin R. (2002): Wprowadzenie do ewolucji człowieka., Prószyński i S-ka , Warszawa

Ryszkiewicz M. (2007): Cztery miliardy lat. Eseje o ewolucji., Prószyński i S-ka.

Spork P. (2011): Drugi Kod - Epigenetyka, czyli jak możemy sterować własnymi genami., WAB, Warszawa

Stone L., Lurquin P. (2009): Geny, kultura i ewolucja człowieka. Synteza., Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.,
Warszawa

Wolański N. (2008): Ekologia człowieka. T. I i II., PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń jest uczestnictwo na zajęciach. Nieobecności spowodowane
chorobą muszą być poświadczone zwolnieniem lekarskim i w późniejszym terminie  odrobione.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest wyliczana na podstawie oceny końcowej z ćwiczeń i wykładów w stosunku 1:1.  Możliwe jest
podwyższenie oceny z egzaminu o 1/2 oceny w przypadku 100% obecności na wykładach.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 ewolucja człowieka Arytmetyczna

3 ewolucja człowieka [wykład] egzamin

3 ewolucja człowieka [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

6Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

12Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Blok wybieralny z zakresu biologii molekularnej i podstaw biotechnologii III B [moduł]

filogenetyka molekularna
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ3309_40S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23
laboratorium 15 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BEATA WODECKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. ANNA RYMASZEWSKA , dr hab. MAŁGORZATA ADAMSKA

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami i metodami analizy filogenetycznej oraz nabycie przez nich
umiejętności rekonstruowania filogenezy na podstawie sekwencji nukleotydowych.

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw dziedziczenia i zmienności.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma wiedzę na temat ścisłego, opartego na danych
empirycznych, interpretowania procesów biologicznych
leżących u podstaw filogenezy w pracy badawczej i
działaniach praktycznych.

K_W031 EP1

Posiada wiedzę w zakresie stosowania narzędzi
informatycznych pozwalających na rekonstrukcję
przebiegu filogenezy na podstawie sekwencji
nukleotydowych.

K_W092 EP2

Posiada znajomość specjalistycznych narzędzi
bioinformatycznych stosowanych w rekonstrukcji
przebiegu filogenezy

K_W083 EP3

umiejętności

Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji
danych wykorzystywanych w analizach
bioinformatycznych

K_U071 EP4

Planuje i wykonuje zadania badawcze pod kierunkiem
opiekuna naukowego K_U162 EP5

Stosuje techniki i narzędzia bioinformatyczne do opisu
zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym K_U093 EP6

Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej
podstawie formułuje odpowiednie wnioski K_U044 EP7

Wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych
sądów na podstawie danych pochodzących z różnych
źródeł

K_U145 EP8
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kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi
inspirować i organizować proces uczenia się innych
osób

K_K021 EP9

Jest gotów do prezentowania odpowiedzialnej postawy w
trakcie pracy zespołowej, dbając o bezpieczeństwo swoje
i współpracowników w trakcie pracy laboratoryjnej, jak i
terenowej

K_K092 EP10

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania K_K043 EP11

Rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z
czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi w celu
poszerzania i pogłębiania wiedzy K_K024 EP12

Krytycznie ocenia nabytą wiedzę biologiczną,  zna jej
praktyczne zastosowania oraz jest gotów do jej
aktualizowania

K_K015 EP13

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: filogenetyka molekularna

Forma zajęć: wykład

21. Pojęcie, zadania filogenetyki molekularnej. 3 0

12. Drzewa ukorzenione i nieukorzenione. Topologia drzew. Grupy zewnętrzne, węzły drzew, klady. 3 0

2
3. Homologie, homoplazje, polaryzacja, serie transformacyjne, homologia dla cech molekularnych,
techniki analizy filogenetycznej, drzewa filogenetyczne, maksymalizacja wiarygodności, błędy
wiarygodności rekonstrukcji.

3 0

14.  Taksonomia klasyczna, ewolucyjna, fenetyczna i filogenetyczna. 3 0

1
5. Rekonstrukcja filogenezy na podstawie zestawu danych morfologicznych oraz sekwencji DNA i białek.

3 0

16. Ewolucja genów i genomów. 3 0

27. Zegar molekularny i tempo ewolucji. Analiza wielolokusowa w filogenetyce (MLSA). 3 0

Forma zajęć: laboratorium

31. Wykorzystanie genów o różnym tempie mutacji w filogenetyce 3 0

62. Zasady konstrukcji i interpretacji drzew filogenetycznych, wykorzystanie modeli matematycznych 3 0

33. Analiza filogenetyczna ssaków. 3 0

34. Filogenetyka molekularna w badaniu prehistorii człowieka (sekwencje regionu D-loop). 3 0

Prezentacja multimedialna (wykłady)
Praca w grupach
Rozwiązywanie zadań
Wykonywanie ćwiczeń praktycznych w formie samodzielnej analizy sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych z
użyciem metod zaprezentowanych przez prowadzącego konwersatorium

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6KOLOKWIUM

EP11,EP12,EP13,E
P7,EP9SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP11,EP
4,EP5,EP6,EP7,EP9PROJEKT

EP1,EP13,EP4,EP5,
EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Baxevanis D., Oulette B.  (2004): Bioinformatyka. Podręcznik do analizy genów i białek., PWN, Warszawa

Higgs P., Attwood T. (2004): Bioinformatyka i ewolucja molekularna, PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Jean-Michel Claverie and Cedric Notredame (2007): Bioinformatics for Dummies, Wiley Publishing, Inc.

Shui Quing Ye Chapman & Hall/CRC (2008): Bioinformatics
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę
Warunki zaliczenia ćwiczeń: pozytywna ocena z ćwiczeń, na którą składają się: obecność na ćwiczeniach, aktywność
studenta na ćwiczeniach, opracowanie projektu, zaliczenie kolokwium
Warunki zaliczenia wykładów: zaliczenie pisemne (wykłady i literatura)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest wyliczana na podstawie oceny końcowej z ćwiczeń i wykładów w stosunku 1:1.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 filogenetyka molekularna Arytmetyczna

3 filogenetyka molekularna [wykład]
zaliczenie z
oceną

3 filogenetyka molekularna [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

fitosocjologia z kartografią geobotaniczną
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ2449_19S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 52

laboratorium 30 ZO0

wykład 15 E0

zajęcia terenowe 10 ZO0

Razem 55 5

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  AGNIESZKA POPIELA

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  AGNIESZKA POPIELA

Cele przedmiotu:
Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i metodami stosowanymi w badaniu szaty roślinnej oraz
jej zróżnicowania, naturalności, dynamiki i struktury oraz z charakterystyką podstawowych klas zespołów i zespołów
budujących roślinność w Polsce.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu systematyki roślin naczyniowych oraz ekologii uzyskana na pierwszym stopniu studiów.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Wymienia podstawowe przykłady zbiorowisk roślinnych i
nomenklaturę fitoscjologiczną. Opisuje zasady systemu
fitosocjologicznego Braun-Blanquet?a. Charakteryzuje
właściwości i rozmieszczenie ważniejszych
zespołów roślinnych Polski.

K_W02
K_W03
K_W06

1 EP1

umiejętności

Identyfikuje w terenie zespoły roślinne i przynależność
syntaksonomiczną gatunków. Wykonuje zdjęcia
fitosocjologiczne. Stosuje w praktyce zasady kartografii
geobotanicznej. Weryfikuje uwarunkowania łączenia się
roślin w zbiorowiska

K_U01
K_U03
K_U08
K_U16

1 EP2

kompetencje społeczne
Wykazuje kreatywność w pracy zespołowej.
 Przestrzega poczynionych ustaleń.

K_K03
K_K041 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: fitosocjologia z kartografią geobotaniczną

Forma zajęć: wykład

1/3



15

1. 1. Przedmiot i zakres fitosocjologii, historia badań fitosocjologicznych, uwarunkowania biotyczne i
abiotyczne
łączenia się roślin w zbiorowiska, typy i przykłady zbiorowisk roślinnych  (2)
2. System fitosocjologiczny Braun-Branquet?a - podstawa systemu, metody badań zbiorowisk
roślinnych, podstawowe terminy i definicje fitosocjologii, jednostki systematyczno-fitosocjologiczne. (3)
3. Dynamika zbiorowisk roślinnych, charakterystyka i rozmieszczenie ważniejszych zespołów roślinnych
Polski:
zbiorowiska wydm nadmorskich i śródlądowych, halofilne, łąkowe i kserotermiczne, wodne i
bagienne,torfowiskowe, wysokogórskie, leśne i zaroślowe, synantropijne (6)
4. Kartografia geobotaniczna, jej zadania i metody. (2)
5. Synchorologia ? zasięgi zbiorowisk roślinnych. (2)

2 0

Forma zajęć: laboratorium

30

1. Cechy syntetyczne i analityczne zbiorowisk roślinnych - budowa warstwowa, stosunki ilościowe,
towarzyskość,
żywotność, sezonowe stadia rozwoju i aspekty zbiorowisk, stałość i wierność fitosocjologiczna,
syntetyczne ujęcie ilościowoścCharakterystyczna kombinacja gatunków. (3)Zasady opracowywania
materiału i tworzenia zdjęć fitosocjologicznych - identyfikacja przynależności
syntaksonomicznej gatunków, tabela zespołu, identyfikacja zespołu roślinnego. (17)

2 0

Forma zajęć: zajęcia terenowe

10
1. 1. Kartowanie geobotaniczne - zastosowanie metod kartografii geobotanicznej w praktyce (5)
2. Wykowanie zdjęć fitosocjologicznych w praktyce - zasady wykonywania zdjęć fitosocjologicznych w
wybranych zbiorowiskach roślinnych, rozpoznawanie wybranych zbiorowisk leśnych. (5)

2 0

Prezentacja multimedialna
Analiza tekstów z dyskusją
Opracowanie projektu
Praca w grupach
Zajęcia terenowe

Metody kształcenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

55Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

12Przygotowanie się do zajęć 0

13Studiowanie literatury 0

16Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny (esej lub test z zadaniami otwartymi) obejmuje wiedzę z wykładów, ćwiczeń i zalecanej
literatury;
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie ocen cząstkowych z prac pisemnych, aktywności;
Zaliczenia zajęć terenowych na podstawie obecności i wykonania pracy grupowej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest ustalana na podstawie ocen końcowych z ćwiczeń i wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 fitosocjologia z kartografią geobotaniczną Arytmetyczna

2 fitosocjologia z kartografią geobotaniczną [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

2
fitosocjologia z kartografią geobotaniczną [zajęcia terenowe] zaliczenie z

oceną

2 fitosocjologia z kartografią geobotaniczną [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

fizjologia adaptacyjna zwierząt
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIIJ3450_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22
laboratorium 10 ZO0

wykład 5 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. EWA SKOTNICKA

Prowadzący zajęcia: dr inż. EWA SKOTNICKA

Cele przedmiotu:
W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe pojęcia i definicje z zakresu fizjologii adaptacyunej zwierząt w
zakresie znajomości mechanizmów fizjologicznych ssaków w zakresie adaptacji i przystosowania do zmiennych i/lub
krańcowo róznych warunków srodowiskowych

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień w zakresie anatomii, biochemii i fizjologii ssaków

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student identyfikuje i rozróżnia procesy i fizjologiczne
mechanizmy adaptacyjno-przystosowawcze
u ssaków

K_W01
K_W04
K_W07

1 EP1

Rozumie i prawidłowo interpretuje przebieg procesów
fizjologicznych organizmu służacych adaptacji i
utrzymaniu homeostazy wobec zmieniających się
warunków środowiskowych

K_W01
K_W02
K_W05
K_W06
K_W07

2 EP2

umiejętności

Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badań
wykorzystywane w fizjologii adaptacyjnej.

K_U01
K_U031 EP3

Wykonuje eksperymenty, przeprowadza obserwacje i
poprawnie formułuje wnioski, wykonuje prezentacje
ustne z przeprowadzonych zadań badawczych i
eksperymentów

K_U04
K_U092 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do pracy  w grupie i prawidłowo
organizuje pracę. Odpowiada za bezpieczeństwo i
higienę
pracy swojej i innych.

K_K02
K_K07
K_K09
K_K10

1 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: fizjologia adaptacyjna zwierząt

Forma zajęć: wykład

1
1. Pojęcie homeostazy organizmu. Hormonalne i nerwowe mechanizmy regulacyjne. Adaptacja
fizjologiczna i jej zakłócenia. 2 0

2
2. Chronobiologia i chronofizjologia. Adaptacja organizmu w zakresie rytmów okołodobowych. Rola
regulacyjna podwzgórza (jadra SCN, PVN i SON) oraz szyszynki (melatonina) 2 0
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2
3. Zdolności adaptacyjne organizmu w skrajnie odmiennych warunkach (wzrost wysokosci npm,
gwałtowne zmiany cisnienia, adaptacja do wysiłku, zmiany temperatury srodowiska, zmiany bilansu
energetycznego, etc)

2 0

Forma zajęć: laboratorium

2
1. Homeostaza. Zachowanie RBC w różnych warunkach środowiskowych (zmiany środowiska
osmotycznego, temperatury, wpłych czynników chemicznych i mechanicznych). Hemoliza 2 0

2
2. Bilans energetyczny organizmu, a dieta zbilansowana. Ocena bilansu energetycznego organizmu.
Skutki zdrowotne ujemnego/dodatniego bilansu energetycznego (niedowaga, nadwaga, otyłość). Analiza
BIA

2 0

2
3. Adaptacja organizmu do wysiłku. Testy wysiłkowe (Harvard step-up test). Pomiar i analiza w zakresie
zmian adaptacyjnych układu sercowo-naczyniowego i oddechowego do wysiłku. Zmęczenie. Wydolność
fizyczna człowieka zdrowego i chorego.

2 0

2
4. Pojęcie stresu w fizjologii adaptacyjnej. Rola osi HPA oraz układu współczulnego w adaptacji na stres.
Testy behawioralne służące do analizy reakcji stresowej u zwierząt i ludzi 2 0

2
5. Granice przystosowania: możliwości modyfikacji niekorzystnych wpływów środowiska a choroby
cywilizacyjne 2 0

Klasyczny wykład
Prezentacja multimedialna
Praca w grupach
Wykonywanie doświadczeń
Opracowanie raportów

Metody kształcenia

 Knut Schmidt-Nielsen (2008): Fizjologia Zwierząt: Adaptacja do środowiska, PWN

Kozłowski S., Nazar K. (2005): Wprowadzenie do fizjologii klinicznej, PZWL

najnowsze publikacje tematyczne z renomowanych czasopism naukowych :

Literatura podstawowa

Kozłowski S. (1999): Granice przystosowania, PZWLLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny (dłuższa wypowiedź pisemna).
Ustalenie oceny zaliczeniowej z laboratoriów na podstawie ocen cząstkowych ze sprawdzianów i
kolokwium, raportów z przeprowadzonych eksperymentów i prezentacji multimedialnych oraz
obecności i aktywności podczas pracy laboratoryjnej i współpracy grupowej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest wyliczana na podstawie oceny końcowej z laboratoriów i wykładów w stosunku 1:1.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 fizjologia adaptacyjna zwierząt Arytmetyczna

2 fizjologia adaptacyjna zwierząt [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

2 fizjologia adaptacyjna zwierząt [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

genom mitochondrialny zwierząt
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIIJ3450_15S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 42
laboratorium 20 ZO0

wykład 10 E0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MARIANNA SOROKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. MARIANNA SOROKA , mgr Barbara Wąsowicz

Cele przedmiotu: Przyswojenie wiedzy z zakresu organizacji i dziedziczenia genomu mitochondrialnego zwierząt.

Wymagania wstępne: Wymagana znajomość biologii i genetyki

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student posiada wiedzę o pochodzeniu, dziedziczeniu i
organizacji genomu mitochondrialnego zwierząt. K_W021 EP1

Student  zna bazy danych mtDNA. K_W072 EP2

Student zna techniki molekularne i aparaturę badawczą. K_W083 EP3

umiejętności

Student stosuje różnorodne metody molekularne oparte
o PCR.

K_U01
K_U03
K_U05

1 EP4

Student potrafi pozyskać i wykorzystać materiał
genetyczny do badań.

K_U01
K_U072 EP5

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności oraz konieczności ciągłego uczenia się.

K_U14
K_U183 EP6

Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole,
wykazuje odpowiedzialność za pracę zespołu

K_U16
K_U174 EP7

kompetencje społeczne

W ocenie pracy własnej i zespołu zachowuje postawę
rzeczową i krytyczną.

K_K01
K_K031 EP8

Student ma świadomość znaczenia badań genetycznych
w biologii, jest gotów do podejmowania nowych wyzwań
i doskonalenia umiejętności.

K_K05
K_K082 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: genom mitochondrialny zwierząt

Forma zajęć: wykład

31. Pochodzenie i organizacja genomu mitochondrialnego. 2 0

1/3



12. Sposoby dziedziczenia genomu mitochondrialnego. 2 0

23. Genom mitochondrialny kręgowców i bezkręgowców. 2 0

24. Mutacje w mitochondrialnym DNA. Genomika 2 0

25. Genom mitochondrialny w badaniach naukowych. 2 0

Forma zajęć: laboratorium

81. Zasady BHP w pracowni molekularnej. Izolacja DNA z różnych gatunków. 2 0

42. Amplifikacja genów mitochondrialnych. 2 0

43. Polimorfizm DNA i Barcoding. 2 0

24. Interpretacja wyników sekwencjonowania. 2 0

25. Bazy danych mtDNA. 2 0

Wykonywanie doświadczeń laboratoryjnych, praca indywidualna i w grupach, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Charon K. M i Świtoński M. (2009): Genetyka zwierząt, PWN, Warszawa

Drewa G. i Ferenc T. (2013): Genetyka medyczna, Elsevier Urban & Partner, Wrocław
Literatura podstawowa

Krzawowski H. i inni (1997): Zarys mechanizmów ewolucji, PWN, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

15Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8,EP9KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP9PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

1. Egzamin pisemny (pytania zamknięte i otwarte) obejmuje wiedzę z wykładów i zalecanej literatury.
2. Zaliczenie laboratoriów na podstawie aktywności, projektu i kolokwium.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z egzaminu i laboratoriów w stosunku  1:1.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 genom mitochondrialny zwierząt Arytmetyczna

2 genom mitochondrialny zwierząt [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

2 genom mitochondrialny zwierząt [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Blok wybieralny z zakresu biologii molekularnej i podstaw biotechnologii III B [moduł]

genomika i epigenetyczna ekspresja genu
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ3323_41S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23
laboratorium 15 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAGDALENA ACHREM

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAGDALENA ACHREM , dr inż. EWA FILIP

Cele przedmiotu:

Przedstawienie zagadnień związanych analizą genomu
Zapoznanie studentów z projektami poznania genomów i metodami ich realizacji
Zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami i terminologią epigenetyki.
Ukazanie studentom szerszego zrozumienia kluczowej roli epigenetyki w powstawaniu zaburzeń genomu i chorób
ludzkich.
Rozwijanie odpowiedzialności za prowadzone doświadczenia przy zachowaniu ostrożności podczas pracy w
laboratorium molekularnym

Wymagania wstępne: biologia komórki, biologia molekularna, genetyka, biochemia

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student wyjaśnia wpływ mechanizmów epigenetycznych
na regulację ekspresji genów

K_W01
K_W02
K_W05
K_W07

1 EP1

Student objaśnia zagadnienia z zakresu analizy
sekwencji genomowych. Potrafi definiować metody
realizacji projektów poznawania genomów. Posiada
wiedzę z zakresu z genomiki

K_W02
K_W05
K_W07
K_W08

2 EP2

umiejętności

Student posługuje się technikami pozwalającymi poznać
właściwości genomu i analizuje uzyskane wyniki badań

K_U01
K_U04
K_U09

1 EP3

Student przeprowadza analizy molekularne i analizuje
jego wyniki

K_U01
K_U04
K_U07
K_U09

2 EP4

kompetencje społeczne

Student ma zdolność do kompleksowego spojrzenia na
analizowane fakty oraz widzi zagadnienia w szerszym
kontekście.

K_K01
K_K021 EP5

student wykazuje odpowiedzialność za prowadzone
doświadczenie

K_K09
K_K102 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

1/3



Przedmiot: genomika i epigenetyczna ekspresja genu

Forma zajęć: wykład

11. Wprowadzenie do epigenetyki. Podstawowe pojęcia 3 0

2
2.  Modyfikacje potranslacyjne histonów. Białka czytające kod histonowy. Kompleksy remodelujące
chromatynę. Warianty histonów 3 0

23. Metylacja cytozyny w DNA i jej wpływ na funkcjonowanie genomu 3 0

14. RNAi jako mechanizm epigenetyczny. 3 0

1
5. Znaczenie procesów epigenetycznych w różnych obszarach życia człowieka. Przyszłość i perspektywy
badań epigenetycznych. 3 0

26. Biologia systemów. Analiza metabolomu. Metabolom zwierząt i roślin. 3 0

17. Strategie identyfikacji białek. 3 0

Forma zajęć: laboratorium

21. Podział genomiki i metody stosowane w poszczególnych jej działach. 3 0

42. Izolacja RNA z roślin i grzybów. 3 0

33. Analiza metylacji DNA na poziomie genomu. 3 0

34. Jakościowa i ilościowa analiza ekspresji wybranych genów za pomocą techniki RT-PCR. 3 0

35.  Techniki hybrydyzacyjne 3 0

Metody podające (wykład informacyjny: prezentacja multimedialna), Metody problemowe (wykład konwersatoryjny),
Metody praktyczne ( ćwiczenia laboratoryjne: wykonywanie doświadczeń, praca w grupach)Metody kształcenia

Allison L.  (2011): Podstawy biologii molekularnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Lucchesi J.C. (2021): Epigenetyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Rogalska S., Achrem M., Wojciechowski A.  (2010): Chromatyna. Molekularne mechanizmy epigenetyczne, Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań

Skuza L., Słominska-Walkowiak R., Filip E., Achrem M. Kalinka A.   (2008): Wybrane metody biologii i cytogenetyki
molekularnej., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Literatura podstawowa

Charon K.M., Świtoński M. (2012): Genetyka i genomika zwierząt, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Słomski R. (2011): Analiza DNA Teoria i praktyka,, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5KOLOKWIUM

EP4,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Uzyskanie zaliczenia:
1. Obecność na zajęciach laboratoryjnych i zaliczenie sprawdzianów z treści przedstawionych na zajęciach
laboratoryjnych
2. Pozytywna ocena zaliczenia treści wykładowych
3. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia z wykładu jest zaliczenie laboratorium

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej z ocen z laboratorium i zaliczenia
treści wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 genomika i epigenetyczna ekspresja genu Arytmetyczna

3 genomika i epigenetyczna ekspresja genu [wykład]
zaliczenie z
oceną

3 genomika i epigenetyczna ekspresja genu [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

3Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

hydrobiologia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ2457_31S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33
laboratorium 30 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 45 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. inż. AGNIESZKA SZLAUER-ŁUKASZEWSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. AGNIESZKA SZLAUER-ŁUKASZEWSKA

Cele przedmiotu:

Poznanie podstaw hydrobiologii, typów ekosystemów wodnych, zjawisk i procesów zachodzących w biocenozach i
ekosystemach wodnych, przegląd
grup organizmów wodnych wraz z umiejętnoscią ich identyfikacji , poznanie sposobów praktycznego wykorzystania
hydrobiologii w różnych
aspektach gospodarowania wodami wraz ze zrozumieniem etycznych zachowań wobec przyrody.

Wymagania wstępne: podstawy Zoologii Bezkręgowców, Mikrobiologii, Chemii ogólnej i analitycznej, Chemii organicznej. Botaniki

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student rozumie i i zna nomenklaturę i terminologię z
zakresu hydrobiologii K_W011 EP1

Zna biologię organizmów wodnych i potrafi opisać ich
przystosowania do wodnego trybu życia. K_W012 EP2

Zna charakterystykę hydrobiologiczną różnych
ekosystemów wodnych i charakterystyczne dla nich
organizmy.

K_W01
K_W02
K_W04

3 EP3

Rozpoznaje i interpretuje współzależności zachodzące
między środowiskiem abiotycznym a organizmami
występującymi w wodzie

K_W01
K_W02
K_W04
K_W05

4 EP4

umiejętności

Potrafi posługiwać się narzędziami do badań
hydrobiologicznych i stosować techniki badań
hydrobiologicznych

K_U01
K_U08
K_U16

1 EP5

Umie rozpoznać i zaklasyfikować taksony zasiedlające
środowisko wodne.

K_U01
K_U02
K_U03

2 EP6

Potrafi wybrane taksony zakwalifikować do
odpowiedniego typu siedlisk i formacji ekologicznej.

K_U01
K_U02
K_U03
K_U08

3 EP7

kompetencje społeczne

Rozumie skutki antropopresji na środowisko wodne K_K01
K_K021 EP8

Rozumie konieczność etycznych zachowań w
korzystaniu z ekosystemów wodnych

K_K02
K_K06
K_K08

2 EP9
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: hydrobiologia

Forma zajęć: wykład

11. Fizyczne i chemiczne właściwości środowiska wodnego. 3 0

52. Typy ekosystemów wodnych. 3 0

33. Biocenozy różnych typów wód 3 0

54. Formacje ekologiczne i ich funkcje w ekosystemach wodnych. 3 0

15. Troficzna typologia ekosystemów wodnych 3 0

Forma zajęć: laboratorium

14
1. Organizmy wodne (roślinne i zwierzęce) charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów formacji
ekologicznych.
Zapoznanie z cechami przystosowującymi do życia w tych formacjach

3 0

62. Organizmy charakterystyczne dla wód o różnym stopniu trofii. Gatunki wskaźnikowe. 3 0

83. Wybrane zagadnienia z zakresu funkcjonowania organizmów w środowisku wodnym. 3 0

24. Metody badań hydrobiologicznych 3 0

Analiza tekstów i materiału biologicznego z dyskusją, Praca z mikroskopem, Prezentacja multimedialna na podstawie
autorskiego scenariusza wykładu, Omówienie ustne i prezentacja multimedialna z zakresu prowadzonego ćwiczeniaMetody kształcenia

Kajak Z. (1998): Hydrobiologia-Limnologia. Ekosystemy Wód Śródlądowych., PWN, Warszawa

Lampert, W., Sommer, W. (1996): Ekologia wód śródlądowych, PWN, Warszawa

Stańczykowska, A. (1986): Zwierzęta bezkręgowe naszych wód, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Literatura podstawowa

Allan J.  (1998): Ekologia wód płynących, PWN, Warszawa

Żmudziński L., Kornijów R., Bolałek J., Górniak A., Olańczuk-Meyman K., Pęczalska A., Korzeniewski K.  (2002): Słownik
hydrobiologiczny, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7,EP8,EP9EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Obecność i aktywność na ćwiczeniach.
Wykonanie zadań praktycznych powierzonych w czasie ćwiczeń
Zaliczenie kolokwium z treści omawianych na wykładzie

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za
określone działania i prace studenta.
Ocena z przedmiotu jest wyliczana na podstawie oceny końcowej z ćwiczeń i wykładów w stosunku 1:1.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 hydrobiologia Arytmetyczna

3 hydrobiologia [wykład]
zaliczenie z
oceną

3 hydrobiologia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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4Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język angielski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIIJ3507_12S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23 lektorat 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr IWONA NIEDZIELSKA

Prowadzący zajęcia: mgr IWONA NIEDZIELSKA

Cele przedmiotu:
Doskonalenia sprawności językowych i doprowadzenie studentów do poziomu B2+ poprzez doskonalenie
sprawności językowych i poszerzenie wiedzy fachowej.

Wymagania wstępne:
Wiadomości z zakresu gramatyki i słownictwa na poziomie B2  według zaleceń Common
European Framework.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

umiejętności

1. Słownictwo dotyczące wybranych zagadnień z
dziedziny
biologii, np. rośliny, zwierzęta, grzyby, bakterie, wirusy,
gleba,
systemy (oddechowy, krążenia, nerwowy itp.),
ewolucja,ekologia, system odpornościowy, choroby i
inne.

K_U121 EP1

3. Czytanie: student rozumie szeroki zakres trudnych,
dłuższych tekstów fachowych, dostrzegając także
znaczenie ukryte, wyrażone pośrednio. W oparciu o
własne notatki
student streszcza informacje, wyniki badań, opinie i
argumenty zawarte w tekście naukowym, artykule
zamieszczonym w wydawnictwie fachowym.

K_U152 EP3

4. Mówienie: student porozumiewa się swobodnie i
spontanicznie nadając interakcjom z rdzennym
użytkownikiem języka angielskiego charakter naturalny;
uczestniczy czynnie w rozmowach na tematy fachowe,
potrafi przedstawić swoje
poglądy i ich bronić; streszcza zdobyte informacje,
wyniki badań i zasłyszane opinie oraz parafrazuje tekst
oryginalny;
korzysta ze zwrotów retorycznych; umie przeprowadzić
prezentację.

K_U153 EP4

5. Pisanie: student potrafi napisać szczegółowy i
klarowny tekst na temat swoich zainteresowań,
sprawozdanie lub esej przedstawiając swój pogląd na
konkretny temat lub wykazując wady i zalety określonych
zjawisk i rozwiązań; potrafi napisać
streszczenie artykułu dotyczącego ochrony środowiska.

K_U154 EP5
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kompetencje społeczne
6. Student zna ograniczenia własnej wiedzy oraz
doskonali swoje umiejętności. K_K041 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język angielski

Forma zajęć: lektorat

28
1. Artykuły z zakresu kierunkowego - wyjaśnienie kluczowego słownictwa i zwrotów, szczegółowe
omówienie tekstu i zagadnień w nim  zawartych, dyskusja, ćwiczenia utrwalające słownictwo, materiał do
odsłuchu.

3 0

22. Powtórzenie i zaliczenie w formie testu. 3 0

Czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
Ćwiczenia leksykalne
Pisanie tekstów, streszczeń, artykułów
Słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości
Prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

Artykuły z prasy fachowej, samodzielnie opracowane przez wykładowcę, ćwiczenia leksykalne, materiały do odsuchu.
Literatura podstawowa

Materiały uzupełniające ze stron internetowych i prasy fachowej.Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3,EP4,EP5KOLOKWIUM

EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach i zaliczenie pisemne w formie testu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest tożsama z oceną końcową uzyskaną z lektoratu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 język angielski Ważona

3 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język niemiecki
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIIJ3508_11S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23 lektorat 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr JOANNA PAŚNICKA-STOPA

Prowadzący zajęcia: mgr JOANNA PAŚNICKA-STOPA

Cele przedmiotu:
Opanowanie 4 sprawności językowych na poziomie B2+ z zakresu: mówienia, czytania, słuchania,
pisania.

Wymagania wstępne: Stan kompetencji językowej na płaszczyźnie 4 sprawności obejmująca poziom B2.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Wykazuje ogólną wiedzę dotyczącą studiowanego
kierunku. K_W081 EP1

Zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię, słownictwo
pozwalające na rozumienie tekstu z zakresu
studiowanego kierunku.

K_W082 EP2

Spontanicznie i płynnie porozumiewa się w środowisku
zawodowym, używając słownictwa fachowego. K_W083 EP3

umiejętności

Student rozumie dłuższe wypowiedzi pisemne i ustne np.
teksty z literatury fachowej, wykłady i prezentacje,
dotyczące danego kierunku.

K_U15
K_U171 EP4

Potrafi interpretować uzyskane wiadomości i jest w
stanie przygotować opracowania pisemne np. teksty
informacyjne z zakresu studiowanego kierunku.

K_U15
K_U172 EP5

Swobodnie operuje językiem w trakcie praktyk
zawodowych.

K_U15
K_U173 EP6

Potrafi płynnie i spontanicznie uczestniczyć w
dyskusjach w środowisku zawodowym. K_U174 EP7

kompetencje społeczne

Kreatywnie współpracuje w grupie w trakcie praktyk
zawodowych i w procesie rekrutacji w swoim środowisku
pracy.

K_K01
K_K071 EP8

Potrafi prowadzić korespondencję typową dla danego
środowiska zawodowego z użyciem języka branżowego. K_K032 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język niemiecki

1/3



Forma zajęć: lektorat

4
1. Artykuł 1 - wyjaśnienie kluczowego słownictwa i zwrotów, szczegółowe omówienie tekstu i zagadnień
w nim zawartych, dyskusja, ćwiczenia utrwalające słownictwo, materiał do odsłuchu. 3 0

4
2. Artykuł 2 - wyjaśnienie kluczowego słownictwa i zwrotów, szczegółowe omówienie tekstu i zagadnień
w nim zawartych, dyskusja, ćwiczenia utrwalające słownictwo, materiał do odsłuchu. 3 0

4
3. Artykuł 3 - wyjaśnienie kluczowego słownictwa i zwrotów, szczegółowe omówienie tekstu i zagadnień
w nim zawartych, dyskusja, ćwiczenia utrwalające słownictwo, materiał do odsłuchu. 3 0

4
4. Artykuł 4 - wyjaśnienie kluczowego słownictwa i zwrotów, szczegółowe omówienie tekstu i zagadnień
w nim zawartych, dyskusja, ćwiczenia utrwalające słownictwo, materiał do odsłuchu. 3 0

125. Prezentacje indywidualne studentów. 3 0

26. Zaliczenie w formie testu. 3 0

Wykorzystanie metody kognitywnej, tłumaczeniowo-gramatycznej oraz aktywizującej w nauczaniu
języka
obcego tj. j. niemieckiego
Prezentacja multimedialna
Analiza tekstów z dyskusją
Opracowanie projektu
Gry symulacyjne, praca w grupach
Rozwiązywanie zadań, problemów tematycznych

Metody kształcenia

(2011): Aspekte B2+, LangescheidtLiteratura podstawowa

(2007): Sprachtraining Studio D B2, Brückenkurs EM Neu Hueber Verlag Modelltests Literatura uzupełniająca Goethe Institut,
Arbeitsblätter Schuber-Verlag online.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

4Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6EGZAMIN USTNY

EP5,EP6,EP7EGZAMIN PISEMNY

EP1KOLOKWIUM

EP3,EP6,EP9PREZENTACJA

EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie w formie pisemnej: test obejmujący zadania z zakresu sprawności rozumienia czytania, słuchania,
produkcja języka pisanego.
Zaliczenie w formie wypowiedzi ustnej: pytania otwarte, dyskusja, opis, dialog, monolog. Egzamin w formie pisemnej:
test z zadaniami otwartymi np. napisanie listu, podania, oferty itd., polecenia zadań zamkniętych. Egzamin w formie
wypowiedzi ustnej: Pytania otwarte, dyskusja, opis, dialog, monolog.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

wymagania dotyczące oceny:
dst od 60 - 70 pkt
db od 70 - 90 pkt
bdb od 90 - 100 pkt

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 język niemiecki Ważona

3 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język rosyjski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIIJ3509_13S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23 lektorat 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr LUCYNA SMĘDZIK

Prowadzący zajęcia: mgr LUCYNA SMĘDZIK

Cele przedmiotu:
Doskonalenie sprawności językowych w zakresie języka obcego oraz poszerzanie umiejętności komunikacyjnych w
sytuacjach życiowych oraz w interesującej ich problematyki fachowej

Wymagania wstępne: wiadomości  z zakresu gramatyki, słownictwa i fonetyki na poziomie B2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna słownictwo dotyczące; mediów, podróży, sztuki i
historii, gastronomii, zdrowia, przyrody i środowiska
naturalnego, nauki, pracy i problemów społecznych

K_W01
K_W061 EP1

umiejętności

czyta artykuły dotyczące problematyki współczesnego
świata, w których autorzy zawierają pewien punkt
widzenia lub własne opinie; rozumie współczesny tekst
pisany prozą

K_U02
K_U03
K_U10
K_U15

1 EP2

kompetencje społeczne
ma świadomość, że nauka języka obcego jest procesem;
doskonali i uzupełnia wiedzę i zdobyte umiejętności

K_K01
K_K02
K_K03
K_K04

1 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język rosyjski

Forma zajęć: lektorat

101. Czytanie tekstów 3 0

182. Biologia w świecie 3 0

23. Sprawdzenie wiedzy 3 0

zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe: słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie odnoszące się do
słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku do nauki języka obcego oraz dodatkowych
materiałów tekstowych; konwersacje, prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia
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materiały z Internetowych stron rosyjskich :

Słowniki tematyczne; fachowa prasa rosyjska :
Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie przedmiotu na ocenę; kolokwium w formie ustnej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

na podstawie ocen cząstkowych za wykonane prace przez studentów oraz na podstawie ocen za testy, sprawdziany
lub kolokwia

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 język rosyjski Ważona

3 język rosyjski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

mechanizmy ewolucji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIIJ3450_17S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA ADAMSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAŁGORZATA ADAMSKA

Cele przedmiotu:
Przyswojenie współczesnej teorii ewolucji oraz teorii wcześniejszych. Zapoznanie z mechanizmami i czynnikami
rządzącymi ewolucją na różnych poziomach. Nabycie umiejętności krytycznej analizy koncepcji ewolucyjnych.

Wymagania wstępne: Wymagana znajomość biologii, botaniki, zoologii i genetyki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student rozumie syntetyczną teorię ewolucji. K_W011 EP1

Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu zmienności
organizmów żywych i mechanizmów rządzących
ewolucją.

K_W052 EP2

Student rozumie i potrafi rozróżnić procesy ewolucyjne
na poziomie osobnika, populacji i gatunku. K_W01

K_W063 EP3

umiejętności

Student biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu
ewolucji. K_U101 EP4

Student wykazuje umiejętność krytycznej analizy
ewolucyjnych teorii naukowych w świetle współczesnych
nauk biologicznych.

K_U02
K_U032 EP5

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. K_U173 EP7

Student potrafi dyskutować na temat zagadnień
biologicznych z perspektywy ewolucyjnej. K_U144 EP8

kompetencje społeczne
Student krytycznie ocenia dotychczasowy stan wiedzy i
jest otwarty na nowe idee K_K011 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: mechanizmy ewolucji

Forma zajęć: konwersatorium

21. Rozwój myśli ewolucyjnej 3 0

42. Mutacje i polimorfizm genetyczny oraz ich rola w ewolucji 3 0

33. Systemy rozrodu i metody ich badania. Współczynnik inbredu 3 0

4
4. Dobór naturalny i dryf genetyczny oraz ich konsekwencje. Zjawiska przystosowawcze i mechanizmy
ich powstawania 3 0
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4
5. Pojęcie osobnika, populacji i gatunku. Koncepcje gatunku, mechanizmy izolujące gatunki i ich
powstawanie 3 0

36. Modele specjacji 3 0

praca w grupach, analiza tematycznych artykułów naukowych, prezentacja multimedialna, dyskusjaMetody kształcenia

Futuyma D.  (2008): Ewolucja, WUW, Warszawa

Krzanowska H. Łomnicki A. (2002): Zarys mechanizmów ewolucji , PWN, Warszawa

Mayr E. (1974): Populacje gatunki i ewolucja, Wiedza Powszechna, Warszawa

Serafiński W., Strzelec. M.  (1988): Zagadnienia ewolucjonizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Szarski H. (1986): Mechanizmy ewolucji, PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Artykuły przeglądowe na wybrane tematy z zakresu ewolucji :

Stone L., Lurquin P.  (2009): Geny kultura i ewolucja człowieka, WUW, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P6,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P6,EP8SPRAWDZIAN

EP4,EP5,EP6,EP7PROJEKT

EP5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Uzyskanie pozytywnej oceny z konwersatorium, na którą składają się:
- zaliczenie kolokwium i sprawdzianów, obejmujących wiedzę z tematyki omawianej na konwersatorium oraz
zalecanej literatury
- pozytywna ocena z aktywności na zajęciach i wykonanego projektu grupowego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z konwersatorium jest jednocześnie oceną z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 mechanizmy ewolucji Ważona

3 mechanizmy ewolucji [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

mikrobiologia szczegółowa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ2614_44S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34
laboratorium 10 ZO0

wykład 5 ZO0

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BEATA HUKOWSKA-SZEMATOWICZ

Prowadzący zajęcia: dr hab. BEATA HUKOWSKA-SZEMATOWICZ

Cele przedmiotu:
Poznanie bakterii, wirusów, bakteriofagów i grzybów w aspekcie chorobotwórczości dla ssaków oraz w aspekcie
środowiskowym. Zrozumienie mechanizmów chorobotwórczości poszczególnych grup drobnoustrojów.

Wymagania wstępne:
Znajomość budowy i fizjologii bakterii, wirusów i grzybów chorobotwórczych dla ludzi i częściowo dla zwierząt (po
kursie z przedmiotu Mikrobiologia) umiejętność pracy w zespole oraz podstawowe umiejętności manualne
obowiązujące w pracowni mikrobiologicznej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu procesów i
zjawisk rządzących światem mikroorganizmów.

K_W01
K_W05
K_W07

1 EP1

Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu poszczególnych
grup mikroorganizmów: bakterii, wirusów, grzybów. K_W052 EP2

umiejętności

Student stosuje zaawansowane techniki i narzędzia
badawcze w zakresie mikrobiologii. K_U011 EP3

Student potrafi założyć hodowlę bakterii. K_U01
K_U042 EP4

Zbiera i interpretuje otrzymane rezultaty badań
mikrobiologicznych.

K_U03
K_U04
K_U09

3 EP5

Student analizuje piśmiennictwo z zagadnień
omawianych na zajęciach.

K_U10
K_U124 EP6

kompetencje społeczne

Student wykazuje odpowiedzialność do wykonywania
powierzonych zadań.

K_K04
K_K05
K_K10

1 EP9

Student wykazuje potrzebę stałego aktualizowania
wiedzy z zakresu mikrobiologii. K_K112 EP10

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: mikrobiologia szczegółowa

Forma zajęć: wykład

5
1. Charakterystyka bakterii, wirusów w tym bakteriofagów oraz grzybów w aspekcie
chorobotwórczości dla ssaków (ludzie i zwierzęta, produktów odzwierzęcych) oraz w aspekcie
środowiskowym.

4 0
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Forma zajęć: laboratorium

21. Metody hodowli drobnoustrojów. 4 0

22. Technika barwienia i mikroskopowania. 4 0

63. Diagnostyka poszczególnych grup drobnoustrojów - wybrane dane. 4 0

Prezentacja multimedialna, praca w grupach, zajęcia praktyczne.Metody kształcenia

Bergey D., Harrison F., Breed R., Hammer B., Huntoon F.  (2009): Bergey's Manual of Systematic Bacteriology (ed. 2)., Wyd.
Springer, Nowy Jork 2001-2009

Irving W., Boswell T., Ala'Aldeen D. (2008): Krótkie wykłady-mikrobiologia medyczna., Wyd. PWN, Warszawa

Nicklin J., Graeme-Cook K., Paget T., Killington R. (2000): Krotkie wyklady -mikrobiologia., Wyd. PWN, Warszawa

Zaremba M., Borowski J.  (2013): Podstawy mikrobiologii lekarskiej., Wyd. PZWL, Warszawa

Literatura podstawowa

Postępy MikrobiologiiLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

13Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

17Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP6,
EP9KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny (dłuższa wypowiedź pisemna, obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury). Zaliczenie
ćwiczeń na podstawie kolokwium oraz aktywności podczas ćwiczeń.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest wyliczana na podstawie oceny końcowej z ćwiczeń (30%) i wykładów (70%).

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 mikrobiologia szczegółowa Ważona

4 mikrobiologia szczegółowa [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,70

4 mikrobiologia szczegółowa [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,30

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

mikroewolucja populacji ludzkich
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ2445_42S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 wykład 15 ZO0

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. DARIUSZ WYSOCKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. EWA RĘBACZ-MARON

Cele przedmiotu:
Przedstawienie na przykładach z antropogenezy zarysu stanu wiedzy o mikroewolucji dawnych i współczesnych
populacji ludzkich. Zmiany morfologiczne, strukturalne i kulturowe człowieka.

Wymagania wstępne: Wiadomości podstawowe z zakresu ontogenezy, genetyki człowieka, socjologii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna definicje pojęć biologicznych
takich jak: środowisko życia, ontogeneza,
rozrodczość ewolucja, adaptacja.

K_W011 EP1

Zna najważniejsze problemy z zakresu
ewolucji i ekologii człowieka. K_W052 EP2

umiejętności

Student potrafi dokonać analizy
posiadanych informacji w świetle
dostępnych danych literaturowych i
internetowych.

K_U101 EP3

Czyta ze zrozumieniem teksty naukowe z zakresu
ekologii i ewolucji człowieka w języku polskim i
angielskim

K_U122 EP4

kompetencje społeczne

Student widzi potrzebę dalszego
kształcenia się.

K_K01
K_K031 EP5

Dąży do stałego aktualizowania wiedzy z
zakresu nauk o człowieku. K_K022 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: mikroewolucja populacji ludzkich

Forma zajęć: wykład

4
1. Antropogeneza. Skutki pionizacji ciała. Lokomocja. Rozróżnianie znaczenia form komunikacji w
świecie zwierząt. Rola uczuć wyższych i mowy 4 0

3
2. Ewolucja biologiczna a kulturowa. Kultura jako pozabiologiczny sposób przystosowania. Rola
kultury u Homo sapiens. 4 0

4
3. Rodzina jako środowisko życia w ujęciu biologicznym, społecznym, kulturowym. Rozróżnianie
typów rodziny w ujęciu historycznym na podstawie czynników patrylinearnych i matrylinearnych 4 0

4
4. Rozróżnianie form osadnictwa i jego skutków na podstawie dostępnych materiałów. Rolnictwo.
Migracje. Urbicenozy. Cywilizacja. Industralizacja. Globalizacja. 4 0

praca w grupach, prezentacja multimedialna, dyskusjaMetody kształcenia
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Dunbar R. (2014): Nowa historia ewolucji człowieka., Copernicus Center Press., kraków

Lewin R.  (2002): Wprowadzenie do ewolucji człowieka., Prószyński i S-ka , Warszawa

Piontek J.  (1976): Procesy mikroewolucyjne w europejskich populacjach ludzkich., Wyd. UAM.,  Poznań.

Szlendak T. (2010): Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. , PWN., Warszawa.

Wolański N.  (2006): Ekologia człowieka. Tom 1 i 2., PWN., Warszawa.

Literatura podstawowa

Aleksiejew W.P.  (1979): Geografia ras ludzkich., Warszawa, PWN.

Castro J.  : Geografia głodu.,  PAX., Warszawa.
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu na ocenę obejmuje aktywność na zajęciach i pisemne kolokwium zaliczeniowe.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

wykład - zaliczenie na ocenę. Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych przez studenta w trakcie semestru.
Ocena końcowa jest oceną z zaliczenia wykładów

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 mikroewolucja populacji ludzkich Ważona

4 mikroewolucja populacji ludzkich [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Blok wybieralny z zakresu biologii środowiskowej IIB [moduł]

monitoring środowiska
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ2611_27S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22
laboratorium 15 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  EWA KĘPCZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: mgr Piotr Karczyński , prof. dr hab.  EWA KĘPCZYŃSKA

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z problematyką monitoringu biologicznego, przedstawienie zagadnień związanych z
monitoringiem środowiska w Polsce, podkreślenie znaczenia stosowania monitoringu w utrzymaniu prawidłowego
stanu i kondycji środowiska.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza biologiczna.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student identyfikuje zagrożenia wynikające z rozwoju
cywilizacji

K_W01
K_W061 EP1

student zna cele i zasady Państwowego Monitoringu
Środowiska oraz posiada wiedzę w zakresie
monitorowania zanieczyszczeń i skażeń środowiska,
technik analizy jakościowej i ilościowej zanieczyszczeń i
skażeń

K_W03
K_W04
K_W08

2 EP2

umiejętności

student na podstawie dostępnych materiałów (gmina,
wydział ochrony środowiska) ocenia stan
zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza na poziomie
lokalnym

K_U04
K_U101 EP3

kompetencje społeczne
student dba o środowisko, podejmuje działania
proekologiczne. K_K061 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: monitoring środowiska

Forma zajęć: wykład

3
1. Cele i zadania Państwowego Monitoringu Środowiska. Struktura organizacyjna. Podstawowe pojęcia
stosowane w monitoringu środowiskowym. 2 0

12. Metody monitoringu. 2 0

13. Ocena oddziaływania na środowisko. 2 0

14. Metody oceny jakości środowiska. 2 0
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15. Emisja zanieczyszczeń do środowiska. 2 0

16. Ocena i prognozy dotyczące stanu środowiska. 2 0

2
7. Środowiskowe zagrożenia zdrowia ludzi powodowane przez biologiczne czynniki występujące w
środowisku. 2 0

Forma zajęć: laboratorium

41. Identyfikacja biologicznych zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza. 2 0

12. Monitorowanie gazowych zanieczyszczeń atmosfery. 2 0

13. Roślinne organizmy monitoringowe. 2 0

34. Wpływ skażenia metalami ciężkimi na wzrost i rozwój roślin. 2 0

15. Zawartość chlorofilu "a" jako wskaźnik zanieczyszczenia wód. 2 0

16. Ocena stanu zagrożeń środowiska. Pomorze Zachodnie. 2 0

17. Zjawiska degradacyjne w przyrodzie. 2 0

18. Bioindykacja. 2 0

29. Wybrane techniki monitoringu środowiska. 2 0

Wykłady (prezentacje multimedialne)
Analiza tekstów z dyskusją
Praca w grupach
Konsultacje
Praktyczne zajęcia w laboratorium

Metody kształcenia

Borys T. (2000): Zarządzanie zrównoważonym rozwojem., Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.

Klimiuk E., Łebkowska M. (2004): Biotechnologia w ochronie środowiska., PWN, Warszawa.

Machowski J. (2003): Ochrona środowiska, prawo i zrównoważony rozwój., Wyd. akademickie Żak, Warszawa.

Siemiński M. (2007): Środowiskowe zagrożenia zdrowia., PWN, Warszawa.

Starck Z. (2004): Wpływ zanieczyszczeń środowiska na rośliny uprawne. - w Podstawy fizjologii roślin, red. Kopcewicz J.,
Lewak S., PWN, Warszawa.

Walker C.H., Hopkin S., Silby R., Peakall D. (2002): Podstawy ekotoksykologii., PWN, Warszawa.

Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M. (2007): Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska., Wydawnictwo
Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

ZO
Zaliczenie wykładów: dłuższa wypowiedź pisemna, obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury.
Zaliczenie laboratoriów: na podstawie obecności, sprawdzianów i kolokwiów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa koordynatora przedmiotu wyliczana jest jako średnia arytmetyczna z ocen z ćwiczeń laboratoryjnych
i z wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 monitoring środowiska Arytmetyczna

2 monitoring środowiska [wykład]
zaliczenie z
oceną

2 monitoring środowiska [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Malachowski K. (2009): Gospodarka a środowisko i ekologia., Cedetu, Warszawa.

O'Neill P. (1997): Chemia środowiskowa., PWN, Warszawa

Pullin A. (2004): Biologiczne podstawy ochrony przyrody., PWN, Warszawa.

Skłodowska A., Gostkowska B. (1994): Promieniowanie jonizujące a człowiek i środowisko., Wydawnictwo naukowe
SCHOLAR, Warszawa.

(2015): Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020, Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin

(2015): Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
Warszawa

Publikacje przeglądowe w czasopismach krajowych i zagranicznych: fizjologicznych, fitopatologicznych i biotechnologicznych.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

3Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

3Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Blok wybieralny z zakresu biologii środowiskowej IIB [moduł]

morfologia adaptacyjna bezkręgowców
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ2457_28S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22
laboratorium 15 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. inż. AGNIESZKA SZLAUER-ŁUKASZEWSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. AGNIESZKA SZLAUER-ŁUKASZEWSKA , dr Grzegorz Michoński

Cele przedmiotu:

Poznanie morfologicznych struktur adaptujących bezkręgowce do życia w różnego typu środowiskach wraz z
umiejętnością ich rozpoznawania.

Zapoznanie się z różnorodnością morfologiczną przystosowań bezkręgowców będących efektem działania środowiska
na tryb życia i cykle rozwojowe wraz z umiejętością rozpoznania cech morfologicznych w odniesieniu do prawidłowej
klasyfikacji organizmów.
Zachowanie krytycyzmu w interpretacji prznaczenia wybranych struktur morfologicznych.

Wymagania wstępne: Podstawy zoologii bezkręgowców

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Opisuje, rozpoznaje i charakteryzuje przystosowania
morfologiczne bezkręgowców

K_W01
K_W041 EP1

Wyciąga wnioski dotyczące trybu życia na podstawie
struktur morfologicznych i pełnionych przez nie funkcji. K_W01

K_W062 EP2

umiejętności

Porównuje i klasyfikuje struktury morfologiczne
występujące u różnych taksonów i grup
systematycznych. (homologie, analogie, apomorfie)

K_U03
K_U041 EP3

Analizuje struktury morfologiczne pod kątem ich
przydatności do pełnienia funkcji życiowych i projektuje
klucze
do oznaczania

K_U02
K_U03
K_U04

2 EP4

Dyskutuje rozpoznane cechy morfologiczne w
odniesieniu do prawidłowej klasyfikacji organizmów, ich
pochodzenia i rozwoju ontogenetycznego, przy
uwzględnieniu ewentualnej zmienności cech

K_U023 EP5

kompetencje społeczne
Zachowuje krytycyzm w interpretacji struktur
morfologicznych i wyrażaniu opinii, co do ich
przeznaczenia

K_K01
K_K021 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: morfologia adaptacyjna bezkręgowców
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Forma zajęć: wykład

3
1. Najważniejsze cechy morfologiczne świadczące o przystosowaniu do określonych typów środowisk
ich charakterystyka 2 0

22. Pokrycie ciała i jego wytwory 2 0

23. Struktury obronne i maskujące 2 0

14. Struktury przystosowawcze w biologii rozmnażania 2 0

25. Struktury przystosowawcze w biologii odżywiania 2 0

Forma zajęć: laboratorium

31. Przegląd najważniejszych grup systematycznych pod kątem ich przystosowań do środowiska 2 0

22. Przegląd taksonów pod kątem przystosowań obronnych i rozrodczych 2 0

33. Przegląd narządów gębowych wybranych grup systematycznych 2 0

44. Konstruowanie klucza do oznaczania na podstawie krytycznej analizy cech morfologicznych 2 0

3
5. Konstruowanie diagnoz dla wybranych grup systematycznych na podstawie charakterystyki
morfologicznej 2 0

Praca z mikroskopem, Prezentacja multimedialna, Analiza tekstów i materiału biologicznego z dyskusją, Opracowanie
klucza do oznaczania i diagnoz morfologicznych dla wybranych grup systematycznych, Praca w grupachMetody kształcenia

Błaszak Cz. (2009): Zoologia. Bezkręgowce. Tom 1 (r. 2009)., Tom2, cz. 1, cz. 2 (r. 2011), PWN, Warszawa

Jura Cz. (2004): Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy.., PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (2008): Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków,
Wydawnictwo Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

3Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Obecność i aktywność na ćwiczeniach.
Wykonanie zadań praktycznych powierzonych w czasie cwiczeń
Zaliczenie kolokwium z treści omawianych na wykładzie

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za
określone działania i prace studenta.
Ocena z przedmiotu jest wyliczana na podstawie oceny końcowej z ćwiczeń i wykładów w stosunku 1:1.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 morfologia adaptacyjna bezkręgowców Arytmetyczna

2 morfologia adaptacyjna bezkręgowców [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

2 morfologia adaptacyjna bezkręgowców [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Blok wybieralny z zakresu biologii molekularnej i podstaw biotechnologii III A [moduł]

najnowsze osiągnięcia z immunologii
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIIJ3450_8S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23
laboratorium 15 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. inż. BEATA TOKARZ-DEPTUŁA

Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. BEATA TOKARZ-DEPTUŁA

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi nowych i specyficznych odkryć z zakresu
immunologii.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu immunologii (po kursie z przedmiotu Mikrobiologia i przedmiotu Immunologia)

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student ma pogłębiona wiedzę z zakresu immunologii,
umożliwiająca opisywanie pewnych zjawisk i procesów
immunologicznych u ssaków - głównie człowieka.

K_W01
K_W02
K_W07

1 EP1

Student nazywa, charakteryzuje i strukturyzuje układ
odpornościowy u ssaków.

K_W01
K_W03
K_W05

2 EP2

Student wyjaśnia mechanizm działania komórek układu
odpornościowego.

K_W06
K_W07
K_W08

3 EP3

umiejętności

Student potrafi zbierać literaturę z zakresu wiedzy
immunologicznej i potrafi zinterpretować wiedzę
immunologiczną by na tej podstawie formułować
odpowiednie wnioski.

K_U02
K_U04
K_U10
K_U12
K_U13

1 EP4

Student dokonuje analizy piśmiennictwa z zagadnień
omawianych na zajęciach K_U122 EP5

kompetencje społeczne

Student w ocenie własnej zachowuje postawę rzeczową i
krytyczną, jest gotów do systematycznego
aktualizowania swojej wiedzy immunologicznej

K_K01
K_K04
K_K11

1 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: najnowsze osiągnięcia z immunologii

Forma zajęć: wykład

1/3



5
1.  Omówienie podziału odporności z uwzględnieniem nowych trendów m.in. co do odporności
wrodzonej oraz teoria zagrożenia. 3 0

32.  Nowe  elementy i zjawiska UO 3 0

23. Autoimmunizacja jako proces powstały w wyniku oddziaływania warunków środowiskowych na UO 3 0

Forma zajęć: laboratorium

5
1.  Omówienie nowych zjawisk immunologicznych np. trogocytoza, sieć NET, hormeza, autofagia,
eferocytoza 3 0

5
2. Nowe receptory i znaczniki w immunologii, np. TIM, TAM, TLR, CLR, RLR, TRIM, inflamasomy,
DAMP 3 0

53. Typowe i nietypowe rodzaje śmierci komórki jako skutek działania patogenów na UO. 3 0

Prezentacja multimedialna.Metody kształcenia

Czasopisma zagraniczne m.in.: Nature Reviews Immunology, Trends Immunology, Journal Innate Immunity, Mucosal
Immunity, Development Comp. Immunology.

Literatura podstawowa

Buczek J., Deptuła W., Gliński Z., Jarosz J., Stosik M., Wernicki A.  (1999): Immunologia porównawcza i rozwojowa zwierząt.,
Wydawnictwo Naukowe PWN ,  Warszawa-Poznań.

Deptuła W., Tokarz-Deptuła B., Pisarski R.  (2014): Immunologia - fakty znane i nieznane, ,  Wydawnictwo PWSZ ,,  Legnica

Czasopisma polskie immunologiczne m.in. : Central European Journal of Immunology, Alergia Astma Immunologia.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP4,EP5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

laboratoria -praca pisemna, sprawdzian
wykłady - zliczenie kolokwium

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest wyliczana na podstawie oceny końcowej z ćwiczeń i wykładów w stosunku
1:2.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 najnowsze osiągnięcia z immunologii Ważona

3 najnowsze osiągnięcia z immunologii [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,33

3 najnowsze osiągnięcia z immunologii [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,67

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Blok wybieralny z zaresu budowy, funkcji i rozwoju organizmów IB [moduł]

Ornithology (ornitologia)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIIJ3446_5S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 1 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21
laboratorium 15 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. DARIUSZ WYSOCKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. DARIUSZ WYSOCKI

Cele przedmiotu: Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi biologii ptaków

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu systematyki i anatomii kręgowców

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
definiuje źródła zmienności ptaków, omawia przyczyny
bioróżnorodnosci w aspekcie czasowym i geograficznym K_W011 EP1

umiejętności
na podstawie cech morfologicznych potrafi  okreslic
nisze ekologiczna K_U021 EP2

kompetencje społeczne
Student jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i
do jej poszerzania K_K011 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: Ornithology (ornitologia)

Forma zajęć: wykład

101. Przegląd ptaków różnych środowisk 1 0

Forma zajęć: laboratorium

3
1. Teoria optymalizacji żerowania

1 0

52. Wybór środowiska i terytorium 1 0

3
3. Zachowania społeczne

1 0

44. Dynamika populacji 1 0

wykład, projektMetody kształcenia
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Gill F. (2019): Ornitology, Freeman & CoLiteratura podstawowa

Jonsson L. (2003): Ptaki Europy i obszaru śródziemnomorskiego, Muza SA.

J.R.Krebs, N.B.Davies (2021): Wprowadzenie do ekologii behawioralnej, PWN, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Otrzymanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz pozytywna ocena z przygotowanej prezentacji

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z prezentacji i kolokwium zaliczeniowego 50:50

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 Ornithology (ornitologia) Arytmetyczna

1 Ornithology (ornitologia) [wykład]
zaliczenie z
oceną

1 Ornithology (ornitologia) [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Blok wybieralny z zaresu budowy, funkcji i rozwoju organizmów IB [moduł]

paleoekologia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ2449_10S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21
laboratorium 15 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA PUC

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  AGNIESZKA POPIELA , dr hab. MAŁGORZATA PUC

Cele przedmiotu:
Zaznajomienie z ekologią roślin kopalnych,  rozumienie zależności między budową i funkcjami organizmów kopalnych
a ich przystosowaniami do środowiska; nabycie umiejętności wyszukiwania analogii roślinności późnoglacjalnej ze
współczesną,

Wymagania wstępne: Podstawy botaniki

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu paleoekologii i
paleontologii K_W011 EP1

Charakteryzuje metody badawcze stosowane w
paleoekologii K_W022 EP2

Wyjaśnia zależności między budową organizmów
kopalnych a ich przystosowaniem do życia; K_W053 EP3

Opisuje budowę ziaren pyłku na przykładzie K_W074 EP4

umiejętności

Rozpoznaje miospory pochodzące z różnych epok
geologicznych K_U011 EP5

Przyporządkowuje ziarna pyłku do poszczególnych
gatunków roślin K_U102 EP6

Posługuje się technikami stosowanymi w badaniach
paleoekologicznych; K_U053 EP7

Analizuje diagramy pyłkowe i mapy izopolowe K_U044 EP8

kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K011 EP9

Postawa gotowości zaangażowania się w działania na
rzecz interesu publicznego oraz pracach grupowych K_K072 EP10

Postawa odpowiedzialności w zadaniach związanych z
pracą laboratoryjną, dbałość o sprzęt laboratoryjny i
staranność przy wykonywaniu ćwiczeń praktycznych. K_K093 EP11
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: paleoekologia

Forma zajęć: wykład

11. Paleoekologia jako kierunek paleontologii 1 0

32. Ekologia kopalnych gatunków roślin. 1 0

2
3. Badane zależności między budową a funkcjonowaniem organizmów kopalnych a ich
przystosowaniami do środowiska. 1 0

34. Warunki ekologiczne życia roślin różnych epok geologicznych. 1 0

15. Metody i materiał badań w paleoekologii. 1 0

Forma zajęć: laboratorium

6
1. Budowa i rozpoznawanie ziaren pyłku roślinnego gatunków kopalnych.
Melisopalinologia 1 0

5
2. Pobieranie próbek powietrza metodą wolumetryczną i grawimetryczną.
Obliczanie i analiza stężenia i opadu ziaren pyłku w powietrzu. 1 0

43. Diagramy pyłkowe POLPAL, analiza map izopolowych. 1 0

-prezentacja multimedialna;
-pokaz; -praca w grupach;
-wykonywanie doświadczeń z wykorzystaniem: materiału roślinnego (pylnik, pyłek), foliogramów,
map izopolowych, preparatów mikroskopowych;
-analizy statystyczne;

Metody kształcenia

Dybowa-Jachowicz S., Sadowska A. (red.) (2003): Palinologia, Wyd. PAN, Kraków

Ralska-Jasiewiczowa M. (red.) (2004): Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps,
Instytut Botaniki PAM, Kraków

Literatura podstawowa

Walanus A., Nalepka D.  (2003): Data processing in pollen analysis, Acta Paleobot.,  43 (1)

Weryszko-Chmielewska E. (red.)  (2007):  Aerobiologia, Wyd. Akademia Rolnicza, Lublin
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP2,EP4,EP5,EP6,E
P7SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP11,EP
2,EP3,EP4,EP5,EP6
,EP7,EP8,EP9

PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie wykładów na ocenę: sprawdzian pisemny testowy  na podstawie wiedzy z wykładów
Zaliczenie ćwiczeń na ocenę:  na podstawie ocen uzyskanych z pracy pisemnej (sprawdziany cząstkowe)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średniaz ocen uzyskanych na zajęciach

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 paleoekologia Arytmetyczna

1 paleoekologia [wykład]
zaliczenie z
oceną

1 paleoekologia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



4Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

paleogenetyka
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIIJ3450_16S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr Barbara Wąsowicz

Prowadzący zajęcia: mgr Barbara Wąsowicz

Cele przedmiotu: Zapoznanie z możliwościami, ograniczeniami oraz najnowszymi osiągnięciami badań paleogenetycznych.

Wymagania wstępne: Podstawy genetyki ogólnej i molekularnej oraz  mechanizmów ewolucji.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna zaawansowane narzędzia służące genetycznym
badaniom materiałów kopalnych

K_W02
K_W04
K_W05

1 EP1

Zna możliwości i ograniczenia badań kopalnego DNA.
K_W01
K_W02
K_W04
K_W06

2 EP2

umiejętności

Opisuje ewolucję gatunków w oparciu o dane
paleogenetyczne

K_U03
K_U041 EP3

Czyta ze zrozumieniem i interpretuje naukowe teksty
biologiczne w języku polskim i angielskim

K_U12
K_U132 EP4

Wykorzystując pogłębioną wiedzę biologiczną, potrafi
prowadzić debatę, przedstawiając i oceniając różne
opinie, jak i stanowiska oraz potrafi dyskutować o nich K_U143 EP5

kompetencje społeczne

Identyfikuje i rozstrzyga dylematy, w tym etyczne,
związane z wykonywaniem zawodu K_K081 EP6

Jest gotów do dbałości o dorobek i tradycje zawodu
biologa K_K112 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: paleogenetyka

Forma zajęć: konwersatorium

41. Możliwości i ograniczenia analiz kopalnego DNA. Etyczne aspekty badań aDNA. 2 0

32. Historia H. sapiens w świetle danych paleogenetycznych. 2 0

33. Badania kopalnych gatunków rodzaju Homo. 2 0
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24. Badania aDNA nad ewolucją roślin uprawnych. 2 0

25. Badania kopalnego DNA nad procesem udomowienia zwierząt. 2 0

16. Możliwości wykorzystania analiz aDNA w interpretacji danych archeologicznych. 2 0

Krótkie prezentacje wprowadzające do tematu. Praca i dyskusja z publikacjami naukowymiMetody kształcenia

Herrmann B., Hummel S. (2012): Ancient DNA Recovery and Analysis of genetic material from paleontological,
archaeological, museum, medical, and forensic specimens, Springer-Verlag , Nowy Jork

Węgleński P. (2020): Ancient DNA nad Genetic Engineering., Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskigo, Warszawa
Literatura podstawowa

Bojs K. Moja europejska rodzina. Pierwsze 54 000 lat.  (2018):  , Wydawnictwo Insignis, KrakówLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest pozytywna ocena zaangażowania w dyskusję oraz pozytywna ocena z pracy
pisemnej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest oceną końcową konwersatoriów, która wyliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen z
zaangażowania w dyskusję i pracy pisemnej.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 paleogenetyka Ważona

2 paleogenetyka [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Blok wybieralny z zakresu biologii środowiskowej IIA [moduł]

parazytologia praktyczna
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIIJ3450_6S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22
laboratorium 15 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab. inż. ROBERT CZERNIAWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. IZABELLA RZĄD , dr TOMASZ KREPSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studenta z chorobami pasożytniczymi człowieka i zwierząt domowych, sposobami  ich diagnozowania i
profilaktyką

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu zoologii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Identyfikuje omawiane gatunki pasożytów.
Wyjaśnia powiązania cykli rozwojowych pasożytów i ich
żywicieli

K_W01
K_W061 EP1

umiejętności
Student przeprowadza sekcję parazytologiczną (ryby),
wykonuje preparaty. Za pomocą kluczy rozpozaje
pasożyty.

K_U01
K_U041 EP2

kompetencje społeczne
Student pracuje w grupie wykonując sekcję
parazytologiczną.  Jest świadomy ryzyka zarażenia
pasożytami.

K_K03
K_K07
K_K09

1 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: parazytologia praktyczna

Forma zajęć: wykład

21. Parazytologia praktyczna ? zakres i rola parazytologii w naukach biologicznych 2 0

2
2. Różnorodność biologiczna i występowanie pasożytów człowieka, zwierząt udomowionych i dziko
żyjących 2 0

2
3. Metody wykrywania pasożytów w wodzie, glebie, powietrzu oraz w pomieszczeniach i w produktach
żywnościowych 2 0

24. Ekologiczne i ewolucyjne aspekty pasożytnictwa 2 0

25. Pasożyty zawleczone i inwazyjne. Profilaktyka zarażeń. 2 0

Forma zajęć: laboratorium

41. Sekcja parazytologiczna żywiciela, utrwalanie pasożytów i sporządzenie protokołu 2 0
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42. Sporządzanie preparatów mikroskopowych z pasożytów 2 0

23. Określanie przynależności systematycznej pasożytów 2 0

24. Obliczanie podstawowych parametrów parazytologicznych 2 0

25. Metody entomologiczne w parazytologii 2 0

16. Kolokwium / zaliczenie 2 0

Prezentacja multimedialna.
Praca w grupach.Metody kształcenia

Błaszkowska J., Ferenc T., Kurnatowski P. (2017): Zarys parazytologii medycznej, Edra Urban &Partner

Buczek A. (2005): Choroby pasożytnicze - epidemiologia, diagnostyka, objawy., Koliber - Oficyna Wydawnicza Fundacji na
Rzecz Zwalczania Kleszczy, Lublin

Literatura podstawowa

Artykuły popularno-naukowe z zakresu parazytologii w języku polskim i angielskim  (lista tytułów prac aktualizowana co roku) :
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1KOLOKWIUM

EP1SPRAWDZIAN

EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń: na podstawie obecności, sprawdzianów i kolokwiów
Zaliczenie wykładów: egzamin pisemny:  wypowiedź obejmująca wiedzę z wykładów i zalecanej literatury

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa będzie średnią z oceny z zaliczenia ćwiczeń i wykładów w stosunku 1:1

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 parazytologia praktyczna Arytmetyczna

2 parazytologia praktyczna [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

2 parazytologia praktyczna [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

podstawy filogenezy roślin
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIIJ3446_2S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 52
laboratorium 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. HELENA WIĘCŁAW

Prowadzący zajęcia: dr hab. HELENA WIĘCŁAW , dr hab. BEATA BOSIACKA

Cele przedmiotu:
Poznanie zasad klasyfikacji oraz związków filogenetycznych głównych grup roślin.
Poznanie metod oceny pochodzenia i pokrewieństwa roślin.
Nabycie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania roślin oraz analizy drzew filogenetycznych.

Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość morfologii i anatomii roślin oraz systematyki roślin.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

rozumie potrzebę klasyfikacji organizmów oraz zna i
interpretuje główne drogi rozwoju filogenetycznego
roślin

K_W05
K_W071 EP1

zna metody rekonstrukcji filogenezy oraz wymienia i
opisuje typy drzew filogenetycznych

K_W03
K_W082 EP2

umiejętności

potrafi wybrać i zastosować odpowiednie metody w
badaniach filogenetycznych K_U011 EP3

porównuje i ocenia systemy klasyfikacji oraz uzasadnia
związki filogenetyczne w głównych grupach roślin. K_U03

K_U042 EP4

rozróżnia typy drzew filogenetycznych oraz potrafi je
zinterpretować K_U033 EP5

kompetencje społeczne

zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu opinii na
temat przewidywanych zmian ewolucyjnych w świecie
roślin

K_K011 EP6

ma potrzebę systematycznej aktualizacji wiedzy oraz
uznaje znaczenie wiedzy biologicznej w rozwiązywaniu
problemów badawczych

K_K022 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy filogenezy roślin

Forma zajęć: wykład

3

1. Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu filogenezy. Postdarwinowskie systemy filogenetyczne.
Podstawowe różnice między taksonomią lineuszowską a taksonomią filogenetyczną. Nowoczesny,
aktualizowany system klasyfikacji roślin okrytonasiennych - system APG. 2 0
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4
2. Rodzaje drzew filogenetycznych i ich topologia. Rekonstrukcja ewolucji cech (plezjomorfia, apomorfia,
symplezjomorfia, synapomorfia, autapomorfia). 2 0

6

3.  Metody rekonstrukcji filogenezy na podstawie danych morfologicznych i danych molekularnych.
Wnioskowanie na podstawie więcej niż jednego drzewa (drzewo uzgodnione). Analiza rzetelności drzew.
Porównanie metod analizy fenetycznej i filogenetycznej. Filogeografia. 2 0

2
4.  Filogeneza i zapis kopalny. Hipotezy powstania komórki eukariotycznej. Pochodzenie roślin
lądowych. 2 0

Forma zajęć: laboratorium

30

1. Filogeneza i tendencje ewolucyjne w głównych grupach roślin (mszaki, skrzypy, widłaki, paprotniki,
rośliny nago- i okrytozalążkowe). Przykłady cech progresywnych i prymitywnych w ewolucji roślin
naczyniowych. Konstruowanie przykładowych drzew filogenetycznych i fenetycznych z wykorzystaniem
cech morfologicznych.

2 0

praca indywidualna i grupowa z materiałem roślinnym, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Rutkowski L. (2018): Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Stace C. (1993): Taksonomia roślin i biosystematyka,  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Szweykowska A., Szweykowski J. (2022):  Botanika , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Futuyma D. (2008): Ewolucja, Wydaw. Uniw. Warszawskiego, Warszawa

Jachowicz A., Dybova-Jachowicz S. (2003): Paleobotanika, Wydawnictwo Naukowe Uniwerytetu Śląskiego, Katowice

Simpson M. (2010): Plant Systematics, Academic Press, Elsevier

Spalik K., Piwczyński M. (2009): Rekonstrukcja filogenezy i wnioskowanie filogenetyczne w badaniach ewolucyjnych, Kosmos,
58(3/4): 485-498

Stevens P. F.  (2017): Angiosperm Phylogeny Website. Version 14, , http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

28Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP4,EP5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny obejmuje wiedzę z wykładów oraz z zalecanej literatury; zaliczenie laboratorium odbywa się na
podstawie obecności, aktywności i sprawdzianów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i  laboratorium.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 podstawy filogenezy roślin Arytmetyczna

2 podstawy filogenezy roślin [wykład] egzamin

2 podstawy filogenezy roślin [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Blok wybieralny z zakresu budowy, funkcji i rozwoju organizmów IA [moduł]

podstawy fizjologii krwi i hemolimfy
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ3024_49S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21
laboratorium 15 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

dr n. med. KATARZYNA SIELATYCKA

Prowadzący zajęcia: dr n. med. KATARZYNA SIELATYCKA

Cele przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi mechanizmami fizjologii i patologii
krwiotworzenia oraz hemostazy w aspekcie laboratoryjnych badań hematologicznych, cytomorfologicznych i
koagulologicznych.

Wymagania wstępne: Podstawy fizjologii i anatomii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Rozumie podstawowe mechanizmy fizjologii i patologii
krwiotworzenia i hemostazy oraz funkcje hemolimfy.

K_W01
K_W05
K_W07

1 EP1

Ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi
badawczych stosowanych w hematologii. K_W132 EP2

Rozumie algorytm postępowania diagnostycznego w
zaburzeniach układu białokrwinkowego,
czerwonokrwinkowego i płytkotwórczego oraz w
zaburzeniach hemostazy.

K_W01
K_W023 EP3

umiejętności

Stosuje techniki i metody badawcze umożliwiające
podstawowe różnicowanie cytologiczne i biochemiczne
krwi i hemolimfy.

K_U011 EP4

Wykonuje zadania badawcze, przeprowadza obserwacje i
wyciąga prawidłowe wnioski. K_U082 EP5

Posiada umiejętność interpretacji wyników badań
laboratoryjnych. K_U093 EP6

Wykonuje pisemne raporty otrzymanych wyników analiz
hematologicznych.

K_U03
K_U044 EP7

kompetencje społeczne

Student jest kreatywny, potrafi myśleć i działać w sposób
przedsiębiorczy, posiada umiejętność współdziałania
oraz samoorganizacji pracy.

K_K051 EP8

Odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy swojej i
innych. K_K082 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning
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Przedmiot: podstawy fizjologii krwi i hemolimfy

Forma zajęć: wykład

31. Podstawy fizjologii krwi i hemolimfy. 1 0

32. Układ czerwonokrwinkowy, białokrwinkowy i płytkotwórczy - fizjologia i patologia. 1 0

43. Podstawy diagnostyki i różnicowania niedokrwistości, chorób rozrostowych i skaz krwotocznych. 1 0

Forma zajęć: laboratorium

51. Zapoznanie w podstawowymi technikami i metodami stosowanymi w hematologii. 1 0

52. Wykonanie oznaczeń hematologicznych we krwi i hemolimfie. 1 0

53. Interpretacja uzyskanych wyników badań hematologicznych. 1 0

Prezentacja multimedialna
Opracowanie raportów
Praca w grupach
Wykonywanie doświadczeń/oznaczeń

Metody kształcenia

Dąbrowski Z. (1998): Fizjologia krwi. Wybrane zagadnienia., PWN, Warszawa

Janicki K. (1991): Hematologia kliniczna, część 1., PZWL, Warszawa
Literatura podstawowa

Pawelski S. : Diagnostyka laboratoryjna w hematologii., PZWL, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

9Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP6,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4,EP5,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

ZO
Ocena zaliczeniowa ćwiczeń ustalana na podstawie ocen cząstkowych z kolokwiów, raportów z przeprowadzonych
analiz oraz obecności i aktywności pracy w laboratorium i pracy grupowej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ćwiczeń i oceny z kolokwium obejmującego treści wykładu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 podstawy fizjologii krwi i hemolimfy Arytmetyczna

1 podstawy fizjologii krwi i hemolimfy [wykład]
zaliczenie z
oceną

1 podstawy fizjologii krwi i hemolimfy [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

podstawy zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji wyników badań
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ3323_45S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 14 wykład 5 ZO0

Razem 5 1

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. LIDIA SKUZA

Prowadzący zajęcia: dr hab. LIDIA SKUZA

Cele przedmiotu:

przygotowanie do zarządzania, planowania i monitorowania projektu badawczego i komercjalizacji wyników badań

uświadomienie specyfiki i typowych problemów zarządzania projektami

omówienie podstaw systemowego zarządzania projektami

przedstawienie wymaganych kompetencji zarządczych

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania projektami badawczymi.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu
zarządzania projektami K_W101 EP1

Student charakteryzuje metody i narzędzia
monitorowania projektu K_W132 EP2

umiejętności

Student charakteryzuje kryteria oceny wniosków
oraz planuje i przygotowuje wnioski
projektowe

K_U041 EP3

Student posługuje się metodami planowania i
monitorowania projektów

K_U04
K_U112 EP4

kompetencje społeczne
Student potrafi myśleć i działać w sposób
przedsiębiorczy K_K051 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji wyników badań

Forma zajęć: wykład

1
1. Wstęp do zarządzania projektami - podstawowe pojęcia  i definicje

4 0

1
2. Analiza projektów - otoczenie, interesariusze

4 0

1
3. Inicjowanie i planowanie projektu

4 0

1
4. Realizacja i zamykanie projektu

4 0

1
5. Zarządzanie projektem - elementy kompetencji behawioralnych
Komercjalizacja badań. Marketing usług badawczych. 4 0

Metody podające (wykład informacyjny: prezentacja multimedialna), Metody problemowe (wykład konwersatoryjny)
Metody kształcenia
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Chang Y., Brown E. (2001): Zarządzanie ryzykiem projektu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków

Kerzner H. (2005): Zarządzanie projektami. Studium przypadków, Helion, Gliwice

Koźmiński K., Piotrowski W. (2000): Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa

Lock D. (2003): Podstawy zarządzania projektami, Wydawnictwo PWE, Warszawa

Literatura podstawowa

Darnall R. (2002): Najwspanialszy projekt świata, DIFIN, Warszawa

Goldratt E. (2000): Łańcuch krytyczny, Werbel, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

5Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

3Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

3Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP4,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów: sprawdzian pisemny - dłuższa wypowiedz pisemna, obejmuje wiedzę z
wykładów oraz zalecanej literatury.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest tożsama z oceną końcową uzyskaną z wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4

podstawy zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji
wyników badań

Ważona

4
podstawy zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji
wyników badań [wykład]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

pracownia dyplomowa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIIJ3450_4S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski, semestr: 3 - język polski, semestr: 4 -
język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22
pracownia
dyplomowa

30 ZO0

2
53

pracownia
dyplomowa

30 ZO0

94
pracownia
dyplomowa

30 ZO0

Razem 90 16

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KATARZYNA DZIEWULSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. KATARZYNA DZIEWULSKA

Cele przedmiotu:

Doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie stosowania różnorodnych metod i technik z zakresu nauk
biologicznych, które zostaną wykorzystane w badaniach służących jako podstawa konstrukcji pracy dyplomowej.
Nabycie umiejętności przygotowania pracy badawczej oraz doniesień w języku nowożytnym z zakresu nauk
przyrodniczych.

Wymagania wstępne:
Znajomość teoretycznych zasad metod laboratoryjnych stosowanych w naukach biologicznych i podstaw ich
praktycznej aplikacji

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna zaawansowane metody statystyczne
i bioinformatyczne służące opracowaniu i
analizie wyników eksperymentów.

K_W02
K_W091 EP1

Zna i rozumie zasady złożonych metod i
technik badawczych wykorzystywanych w
badaniach związanych z realizacją pracy
dyplomowej

K_W02
K_W03
K_W04

2 EP2

Definiuje pojęcia z zakresu tematyki
obejmującej realizowaną pracę dyplomową

K_W01
K_W053 EP3

Ma wiedzę w zakresie planowania
projektu badawczego oraz zasad pozyskiwania i
rozliczania funduszy

K_W10
K_W134 EP4

Ma wiedzę z zakresu
tematyki realizowanej pracy dyplomowej

K_W06
K_W075 EP5

Omawia założenia metodyczne
niezbędne do zrealizowania części
badawczej pracy dyplomowej.

K_W03
K_W086 EP6

Zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
laboratoryjnej, jak i terenowe, związanej z przyszłym
zawodem biologa.

K_W117 EP13
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umiejętności

Potrafi wybrać i zastosować właściwe
techniki i metody badawcze w celu
realizacji części badawczej pracy
dyplomowej.

K_U011 EP7

Prowadzi badania zgodne z tematyką
realizowanej pracy dyplomowej pod
kierunkiem opiekuna naukowego

K_U04
K_U07
K_U08

2 EP8

Prowadzi dokumentację uzyskanych
wyników badań i na podstawie właściwie
dobranych analiz formułuje wnioski

K_U02
K_U03
K_U05
K_U06
K_U09

3 EP9

Pod kierunkiem opiekuna naukowego
dyskutuje i porównuje uzyskane wyniki
eksperymentów z danymi literaturowymi

K_U104 EP10

kompetencje społeczne

Posiada zdolność do autonomicznego i
odpowiedzialnego wykonywania
powierzonych zadań i wykazuje gotowość
do uczenia się.

K_K05
K_K06
K_K07
K_K09
K_K10

1 EP11

Krytycznie ocenia posiadana wiedzę i uzyskane wyniki
badań. K_K012 EP12

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: pracownia dyplomowa

Forma zajęć: pracownia dyplomowa

51. Informacja BHP na wykładach. Sformułowanie problemu będącego tematem pracy dyplomowej 2 0

10
2. Koncepcja rozwiązań technicznych stosowanych w pracy, tj. opracowywanie założeń,
planowanie eksperymentów, nabycie praktycznych umiejętności z zakresu odpowiednich metod i
technik stosowanych w laboratorium Katedry, w której prowadzona jest praca dyplomowa

2 0

10
3. Zapoznanie się z metodyką badawczą niezbędną do zrealizowania części doświadczalnej 10
pracy dyplomowej. 2 0

54. Szczegółowe określenie celu i zakresu pracy. 2 0

255. Realizacja projektu badawczego 3 0

56. Kontrola poszczególnych etapów wykonania badań 3 0

157. Realizacja projektu badawczego c.d. 4 0

58. kontrola poszczególnych etapów wykonania badań 4 0

59. Przygotowanie prezentacji z wykonanego projektu 4 0

510. Prezentacja projektu 4 0

Prezentacja multimedialna
Analiza tekstów z dyskusją
Opracowanie projektu
Praca w grupach
Wykonywanie doświadczeń

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP11,EP12PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP10,EP3,EP5,EP6,
EP7PREZENTACJA

EP1,EP11,EP12,EP
2,EP3,EP4,EP7PROJEKT

EP1,EP11,EP12,EP
13,EP2,EP3,EP4,EP
5,EP7,EP8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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 Zenderowski R.    (2020): Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, CeDeWu , Warszawa

Bielcowie E., J. (2007): Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku, Wyd. EJB i Arkadiusz Wingert, , Kraków

Weiner J. (2009): Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. , PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

90Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

90Przygotowanie się do zajęć 0

30Studiowanie literatury 0

135Udział w konsultacjach 0

50Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 400

Liczba punktów ECTS 16

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest:
-Zabranie materiału badawczego i jego oznaczenie/wykonanie doświadczenia
-Opracowanie uzyskanych wyników
-Pozytywnie zweryfikowane przygotowanie do egzaminu
-Aktywności oraz prawidłowe wykonywania eksperymentów związanych z realizacją części
eksperymentalnej z zakresu tematyki pracy dyplomowej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu to ocena średnią arytmetyczną  z ocen cząstkowych uzyskiwanych w trakcie trwania zajęć

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 pracownia dyplomowa Ważona

2 pracownia dyplomowa [pracownia dyplomowa]
zaliczenie z
oceną

1,00

3 pracownia dyplomowa Ważona

3 pracownia dyplomowa [pracownia dyplomowa]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 pracownia dyplomowa Ważona

4 pracownia dyplomowa [pracownia dyplomowa]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Blok wybieralny z zakresu budowy, funkcji i rozwoju organizmów IA [moduł]

przystosowania kręgowców do środowiska życia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ2445_8S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21
laboratorium 15 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. DARIUSZ WYSOCKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. DARIUSZ WYSOCKI , dr hab. ŁUKASZ JANKOWIAK

Cele przedmiotu:

Przekazanie studentowi informacji dotyczących struktury i funkcji organizmu kręgowca w zależności od
warunków środowiska. Nabycie umiejętności wykazania różnic w budowie i położeniu najważniejszych narządów i
układów u wybranych przedstawicieli kręgowców i powiązanie tych różnic z ewolucyjnym przystosowaniem do trybu
życia.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu z zoologii i fizjologii kręgowców.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

opisuje poszczególne układy kręgowców,
potrafi wyjaśnić funkcję poszczególnych
organów oraz ich przystosowanie do
warunków środowiskowych

K_W01
K_W051 EP1

umiejętności

posługuje się fachowym językiem w
zakresie anatomii porównawczej K_U131 EP2

potrafi organizować i rozdzielać pracę w grupie K_U172 EP5

kompetencje społeczne
w ocenie pracy własnej zachowuje postawę rzeczową i
krytyczną K_K041 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: przystosowania kręgowców do środowiska życia

Forma zajęć: wykład

41. Czynniki środowiskowe kształtujące organizm. 1 0

3
2. Czynniki anatomiczne, fizjologiczne i behawioralne ograniczające możliwości przystosowawcze
organizmu. 1 0

13. Wpływ środowiska na zagęszczenie populacji. 1 0

24. Strategie rozrodcze jako czynnik przystosowawczy. 1 0

Forma zajęć: laboratorium

41. Pokrycie ciała jako bariera i łącznik ze środowiskiem. 1 0
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82. Anatomiczne przystosowania do skrajnych warunków życia. 1 0

2
3. Zmienność przedstawicieli danej grupy systematycznej w zależności od szerokości
geograficznej. 1 0

14. Anabioza. 1 0

Prezentacja multimedialna, Analiza tekstów z dyskusją, Praca w grupachMetody kształcenia

Szarski H.  (1992): Anatomia porównawcza kręgowców., Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa.Literatura podstawowa

Zamachowski W., Zyśk A.  (1997): Strunowce. Podręcznik zoologii dla studentów., Wydawnictwo Naukowe WSP., Kraków.
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP4,EP5PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

ZO
1. zaliczenie pisemne
2. przygotowanie prezentacji przez grupę studentów
Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru
przez studenta.
Ocena z przedmiotu jest wyliczana na podstawie oceny końcowej z ćwiczeń i wykładów w stosunku
1:1.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

wykład - zaliczenie na ocenę. Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych przez studenta w trakcie semestru (średnia arytmetyczna).
ćwiczenia - zaliczenie na ocenę. Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
uzyskanych przez studenta w trakcie semestru (średnia arytmetyczna).
Na ocenę końcową składa się ocena z wykładów i ćwiczeń w stosunku 1:1

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 przystosowania kręgowców do środowiska życia Arytmetyczna

1 przystosowania kręgowców do środowiska życia [wykład]
zaliczenie z
oceną

1
przystosowania kręgowców do środowiska życia [laboratorium] zaliczenie z

oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

roślinne kultury in vitro
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ2611_33S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33
laboratorium 15 ZO0

wykład 5 E0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  EWA KĘPCZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr Anna Orłowska , prof. dr hab.  EWA KĘPCZYŃSKA

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z różnymi typami kultur in vitro, nabycie praktycznych umiejętności sterylnej pracy z materiałem
roślinnym oraz rozmnażania roślin w warunkach in vitro.

Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość zagadnień z Fizjologii roślin, Biochemii, Morfogenezy roślin.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student zna i rozumie procesy morfogenetyczne
zachodzące w roślinnych kulturach in vitro K_W061 EP1

student posiada wiedzę o możliwościach świadomego
sterowania procesami morfogenetycznymi, jak też o
wykorzystywaniu roślinnych kultur in vitro K_W082 EP2

umiejętności

student potrafi scharakteryzować podstawowe procesy
morfogenetyczne zachodzące w kulturach in vitro i zna
ich uwarunkowania

K_U031 EP3

student potrafi wykonać zadania eksperymentalne w
zakresie zakładania i prowadzenia kultur in vitro, jak też
indukowania różnych typów morfogenezy w kulturze
poprzez dobór odpowiednich hormonów roślinnych i ich
wzajemnych proporcji

K_U01
K_U162 EP4

potrafi pracować samodzielnie korzystając ze swojej
wiedzy i umiejętności K_U183 EP6

kompetencje społeczne
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali
umiejętności

K_K011 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: roślinne kultury in vitro

Forma zajęć: wykład

1
1. Kultury in vitro w badaniach podstawowych i rolnictwie. Zasady posługiwania się technikami kultur in
vitro. Pożywki. Sterylizacja. 3 0

22. Typy kultur. 3 0

13. Organogeneza bezpośrednia i pośrednia. Androgeneza. Gynogeneza 3 0
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14. Embriogeneza somatyczna. Mikrorozmnażanie. Wykorzystanie kultur in vitro w praktyce. 3 0

Forma zajęć: laboratorium

21. Organizacja i wyposażenie laboratorium kultur in vitro. Roztwory macierzyste. 3 0

32. Wykonywanie pożywek hodowlanych 3 0

13. Sposoby dezynfekcji powierzchniowej wybranego materiału roślinnego. 3 0

44. Inicjacja kultur kalusowych z różnych części roślin. 3 0

25. Kultury izolowanych organów 3 0

36. Mikrorozmnażanie wybranych gatunków roślin z wykorzystaniem techniki in vitro. 3 0

Wykład informacyjno-konwersatoryjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Laboratoria - praktyczne zajęcia w laboratorium.Metody kształcenia

Bowes B. (1999): Plant Propagation and conservation., Manson Publishing. UK.

Kępczyńska E., Kępczyński J. (1998): Biotechnologia roślin - kultury in vitro., Wydawnictwo Naukowe WNP US.

Malepszy S. (2009): Biotechnologia roślin., Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

Smith R. (2000): Plant Tissue Culture: Techniques and experiments (2nd ed.)., Academic Press, London.

Literatura podstawowa

Publikacje przeglądowe w czasopismach krajowych i zagranicznych: fizjologicznych, fitopatologicznych i biotechnologicznych.
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

13Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4KOLOKWIUM

EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

E
Zaliczenie wykładów: dłuższa wypowiedź pisemna, obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury.
Zaliczenie laboratoriów: na podstawie obecności i kolokwium.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa koordynatora przedmiotu wyliczana jest jako średnia arytmetyczna z ocen z laboratoriów i z
wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 roślinne kultury in vitro Arytmetyczna

3 roślinne kultury in vitro [wykład] egzamin

3 roślinne kultury in vitro [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Blok wybieralny z zakresu biologii środowiskowej IIA [moduł]

rośliny transgeniczne
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ2612_22S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22
laboratorium 15 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

dr DANUTA CEMBROWSKA-LECH

Prowadzący zajęcia: dr DANUTA CEMBROWSKA-LECH

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z technikami stosowanymi w transformacji roślin, zasadami hodowli roślin transgenicznych
oraz możliwościami ich zastosowania w praktyce i badaniach.

Wymagania wstępne: Wiedza z przedmiotów genetyka, biologia komórki, inżynieria genetyczna i fizjologia roślin.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student wymienia i opisuje etapy transformacji roślin z
wykorzystaniem metod wektorowych i bezwektorowych. K_W01

K_W081 EP1

Student potrafi przedstawić przykłady zastosowania
roślin transgenicznych w różnych sektorach gospodarki
człowieka oraz w badaniach naukowych.

K_W08
K_W092 EP2

Posiada znajomość działań zmierzających do
ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków
powszechnego użytkowania roślin genetycznie
zmodyfikowanych.

K_W143 EP7

umiejętności

Student projektuje konstrukt genowy i planuje
doświadczenie związane z transformacją rośliny
modelowej.

K_U011 EP3

Student identyfikuje transformanty na podstawie ich
cech fenotypowych (morfologicznych,
fizjologicznych,biochemicznych, molekularnych).

K_U082 EP4

kompetencje społeczne

Student zachowuje otwartą postawę wobec nowych
faktów naukowych z dziedziny badań nad organizmami
genetycznie zmodyfikowanymi.

K_K021 EP5

Student wykazuje się odpowiedzialnością wyrażoną
ścisłym przestrzeganiem procedur i przepisów w trakcie
wykonywania doświadczeń.

K_K092 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: rośliny transgeniczne
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Forma zajęć: wykład

31.  Etapy hodowli roślin transgenicznych. 2 0

42. Metody wektorowe i bezwektorowe wykorzystywane w transformacji roślin. 2 0

13. Rośliny transgeniczne jako sposób oceny funkcji genów. 2 0

24. Zastosowanie roślin transgenicznych w gospodarce człowieka. 2 0

Forma zajęć: laboratorium

51. Transformacja roślin z wykorzystaniem Agrobacterium sp. 2 0

52. Selekcja transformantów. 2 0

53. Analiza molekularna i biochemiczna roślin transgenicznych. 2 0

Wykład - prezentacja multimedialna.
Laboratorium - projektowanie i wykonywanie doświadczeń.Metody kształcenia

Kopcewicz J., Lewak S. [red.]  (2012): Fizjologia Roślin, PWN, Warszawa

Malepszy S. [red.]  (2012): Biotechnologia Roślin. Wydanie 2, PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Hnatuszko-Konka i wsp. (2009): Transformacja roślin za pośrednictwem Agrobacterium rhizogenes, Post. Biol. Kom. 36

Slater A., Scott N.W., Fowler M.R. (2008): Plant Biotechnology The Genetic Manipulation of Plants, Oxford University Press

Stryer L (2007): Biochemia, PWN, Warszawa

Wiktorek-Smagur i wsp. (2009): Arabidopsis thaliana metody genetycznej transformacji, Post.Biol. Kom. 36.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

ZO
Wykłady - sprawdzian pisemny (forma dłuższej wypowiedzi pisemnej).
Laboratoria -  obecność i aktywność na zajęciach, kolokwium, sprawozdania z przeprowadzonych doświadczeń oraz
esej lub prezentacja multimedialna dotycząca wybranego zagadnienia na temat roślin transgenicznych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest wyliczana na podstawie oceny końcowej z laboratoriów i wykładów w stosunku 1:1.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 rośliny transgeniczne Arytmetyczna

2 rośliny transgeniczne [wykład]
zaliczenie z
oceną

2 rośliny transgeniczne [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

seminarium
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIIJ3450_3S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski, semestr: 3 - język polski, semestr: 4 -
język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 seminarium 10 ZO0

2
43 seminarium 10 ZO0

84 seminarium 10 ZO0

Razem 30 14

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KATARZYNA DZIEWULSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. KATARZYNA DZIEWULSKA

Cele przedmiotu:

Nabycie umiejętności prezentowania problematyki badawczej i aktywnego udziału w dyskusjach naukowych.
Zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z planowanymi tematami prac dyplomowych. Dokonanie wyboru
właściwych metod badawczych do wykonania części eksperymentalnej pracy dyplomowej. Nabycie umiejętności
planowania badań, przygotowania projektów badawczych oraz pisania prac naukowych. Nabycie umiejętności
prezentowania uzyskanych wyników badań. Przygotowanie pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z zakresu nauk biologicznych stosowanych w badaniach

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Opisuje i wyjaśnia procesy z zakresu nauk
przyrodniczych z uwzględnieniem ich
zastosowania praktycznego oraz ma
poszerzoną wiedzę z zakresu tematyki
pracy dyplomowej

K_W01
K_W04
K_W05
K_W07
K_W08

1 EP1

Zna zasady wykonywania prac naukowych,
pozyskiwania funduszy oraz narzędzia
statystyczno-informatyczne
wykorzystywane do opracowania wyników
badań własnych

K_W02
K_W03
K_W04
K_W05
K_W06
K_W07
K_W09

2 EP2

Zna i rozumie potrzebę przestrzegania praw autorskich
oraz podstawowe prawne, jak i etyczne uwarunkowania
różnych rodzajów działalności zawodowej, związanej z
wykształceniem biologicznym.

K_W12
K_W143 EP11

1/3



umiejętności

Potrafi korzystać z materiałów źródłowych
i baz danych, poprawnie je interpretuje i
wysuwa wnioski na ich podstawie

K_U02
K_U03
K_U10

1 EP3

Potrafi przedstawić postępy pracy
dyplomowej i ją zreferować w formie
prezentacji multimedialnej oraz
poprowadzić dyskusję dotyczącą
zaprezentowanych wyników pracy
dyplomowej.

K_U02
K_U03
K_U04
K_U05
K_U14

2 EP4

Potrafi gromadzić dane, analizować je i opisać  wyniki w
postaci pracy
dyplomowej w formie pisemnej.

K_U01
K_U02
K_U04
K_U05
K_U07
K_U08
K_U09
K_U10

3 EP5

Poprawnie posługuje się językiem naukowym typowym
dla nauk biologicznych. K_U134 EP10

kompetencje społeczne

Zachowuje krytycyzm w tworzeniu
wniosków do pracy dyplomowej oraz
właściwie postrzega związane z nią
dylematy i odpowiedzialność za podjęte
decyzje na etapie wykonywania pracy, jak i
formułowania wniosków

K_K01
K_K02
K_K03
K_K04
K_K05

1 EP6

Jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za
bezpieczeństwo własne i innych podczas prowadzonych
doświadczeń w laboratorium i w terenie K_K092 EP7

Jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej i
wymagania tego od innyc K_K103 EP8

Jest gotów do dbałości o dorobek i tradycje zawodu
biologa. K_K114 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: seminarium

Forma zajęć: seminarium

21. Wymogi merytoryczne 2 0

22. Struktura i plan pracy 2 0

23. Wykaz literatury i piśmiennictwo 2 0

24. Problemy i konsekwencje związane z plagiatem 2 0

2
5. Interpretacja uzyskanych wyników badań w ramach realizacji pracy dyplomowej. Forma i 2
prezentacja multimedialna pracy dyplomowej 2 0

10
6. Interpretacja uzyskanych wyników badań w ramach realizacji pracy dyplomowej. Forma i 10
prezentacja multimedialna pracy dyplomowej. 3 0

6
7. Interpretacja uzyskanych wyników badań w ramach realizacji pracy dyplomowej. Forma i
prezentacja multimedialna pracy dyplomowej 4 0

48. Przygotowanie do obrony pracy dyplomowej 4 0

Udział w dyskusji.
Opracowanie projektuMetody kształcenia
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Bielcowie E., J.  (2007): Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku, Wyd. EJB i Arkadiusz Wingert, , Kraków

Weiner J. (2009): Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wyd. Nauk. PWN, , Warszawa

Zenderowski R.   (2020): Technika pisania prac magisterskich i licencjackich  , CeDeWu , Warszawa

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

80Studiowanie literatury 0

100Udział w konsultacjach 0

130Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 350

Liczba punktów ECTS 14

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P6,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP4PREZENTACJA

EP1,EP10,EP11,EP
2,EP6,EP7,EP9PROJEKT

EP1,EP10,EP11,EP
2,EP3,EP4,EP5,EP6
,EP8

PRACA DYPLOMOWA

EP1,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest:
-sprawdzenie prezentacji multimedialnej wyników badań
-sprawdzenie referatów z zakresu wymaganej literatury podstawowe i uzupełniającej
- pozytywna weryfikacja przygotowania do egzaminu dyplomowego
- praca magisterska/dyplomowa

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest wyliczana na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w trakcie trwania
seminarium.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 seminarium Ważona

2 seminarium [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

3 seminarium Ważona

3 seminarium [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 seminarium Ważona

4 seminarium [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Blok wybieralny z zakresu biologii środowiskowej IIB [moduł]

synantropizacja szaty roślinnej Ziemi
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ2456_26S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22
laboratorium 15 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

dr MONIKA MYŚLIWY

Prowadzący zajęcia: dr MONIKA MYŚLIWY

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z problemem synantropizacji szaty roślinnej i przedstawienie najważniejszych skutków
działalności człowieka. Nabycie umiejętności rozpoznawania wybranych gatunków rzadkich i obcych we florze Polski
oraz umiejętności wykorzystania wskaźników do ocen wpływu człowieka na szatę roślinną. Kształtowanie gotowości
do podejmowania działań na rzecz ochrony bioróżnorodności.

Wymagania wstępne: Podstawy systematyki roślin i ekologii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie pojęcie synantropizacji, wyjaśnia
podział geograficzno-historyczny gatunków oraz
zasady podziału synantropodynamicznego, analizuje
przyczyny ubożenia flor, opisuje przykłady
antropogenicznych zmian zasięgów.

K_W01
K_W06
K_W07

1 EP1

Student opisuje najważniejsze metody ustalania zmian w
szacie roślinnej. K_W082 EP2

umiejętności

Student potrafi rozpoznać i/lub oznaczyć wybrane
gatunki roślin rzadkich oraz gatunki obce we florze
Polski, potrafi ocenić wpływ człowieka na szatę roślinną,
wykorzystując odpowiednie wskaźniki.

K_U01
K_U04
K_U10

1 EP3

Student potrafi korzystać z literatury naukowej oraz
dostępnych źródeł internetowych, przygotowując
wystąpienie na zadany temat.

K_U03
K_U102 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań
społecznych w zakresie konieczności ochrony
bioróżnorodności i rozumie znaczenie wiedzy
biologicznej w rozwiązywaniu problemów związanych z
antropopresją.

K_K02
K_K061 EP5

Student jest gotów do pracy samodzielnej oraz do
kierowania zespołem; w przypadku trudności z
rozwiązaniem problemu jest gotów do zasięgania opinii
ekspertów.

K_K03
K_K052 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning
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Przedmiot: synantropizacja szaty roślinnej Ziemi

Forma zajęć: wykład

2
1. Definicja synantropizacji, przejawy synantropizacji na różnych poziomach organizacji biosfery;
skala hemerobii; klasyfikacja geograficzno-historyczna gatunków; wskaźniki antropogenicznych
zmian we florze; zasady podziału synantropodynamicznego gatunków.

2 0

2
2. Tempo eksterminacji gatunków roślin we współczesnym świecie: przyczyny ustępowania roślin
ginących, zagrożenia flor wyspiarskich, antropogeniczne zmiany na poziomie formacji roślinnych. 2 0

4
3. Gatunki synantropijne w Polsce: charakterystyka wybranych siedlisk antropogenicznych,
pochodzenie archeofitów - przykłady gatunków, pochodzenie kenofitów - przykłady gatunków. Rośliny
inwazyjne w Polsce i na świecie, przyrodnicze i ekonomiczne skutki inwazji biologicznych.

2 0

2
4. Metody ustalania zmian w szacie roślinnej; historia szaty roślinnej Pomorza Zachodniego na tle
przemian klimatycznych i wpływów antropogenicznych; przełomowe wydarzenia w okresie historycznym
i ich konsekwencje dla przyrody.

2 0

Forma zajęć: laboratorium

2
1. Analiza flor synantropijnych: podział geograficzno-historyczny flory, wskaźniki antropogenicznych
zmian we florze - ćwiczenia praktyczne. 2 0

2
2. Rzadkie i zagrożone gatunki roślin naczyniowych Polski - identyfikacja na podstawie cech
diagnostycznych. Indywidualna praca z materiałem roślinnym, obserwacje makroskopowe. 2 0

4
3. Antropofity we florze Polski: przykłady archeofitów i kenofitów, analiza spektrum siedliskowego i form
życiowych. Rośliny inwazyjne. Indywidualna praca z materiałem roślinnym, obserwacje makro- i
mikroskopowe, oznaczanie przy pomocy klucza.

2 0

2
4. Zbiorowiska zastępcze pochodzenia antropogenicznego na przykładzie monokultur leśnych -
prezentacja multimedialna, obserwacja arkuszy zielnikowych. 2 0

2
5. Przykłady antropogenicznych zmian zasięgów, pochodzenie i historia roślin uprawnych - prezentacje
studentów. 2 0

3
6. Wędrówki roślin - prezentacja multimedialna, indywidualna praca z materiałem roślinnym, obserwacje
makro- i mikroskopowe. 2 0

prezentacja multimedialna, obserwacje makro- i mikroskopowe, praca z kluczem do oznaczania, praca indywidualna i
w grupie, prezentacjaMetody kształcenia

Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) (2014): Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wydanie
III uaktualnione i rozszerzone., IOP PAN, Kraków.

Kornaś J. (1981): Oddziaływanie człowieka na florę: mechanizmy i konsekwencje., Wiadomości Botaniczne 25, 3: 165-182.

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. (2002): Geografia roślin. Wydanie nowe., Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Tokarska-Guzik B, Dajdok Z, Zając M, Zając A, Urbisz A, Danielewicz W, Hołdyński C.  (2012): Rośliny obcego pochodzenia w
Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. , Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Literatura podstawowa

Podbielkowski Z. (1998): Wędrówki roślin., Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Pullin A. (2004): Biologiczne podstawy ochrony przyrody., Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Ralska-Jasiewiczowa M. (1999): Ewolucja szaty roślinnej. [W] Starkel L. Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze., Wyd.
Nauk. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6PREZENTACJA

EP3,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę.
Zaliczenie wykładów na podstawie pisemnego kolokwium.
Zaliczenie laboratorium na podstawie aktywności na zajęciach, kart pracy, wykonania i przedstawienia prezentacji.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest wyliczana na podstawie oceny końcowej z laboratorium i wykładów w stosunku 1:1.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 synantropizacja szaty roślinnej Ziemi Arytmetyczna

2 synantropizacja szaty roślinnej Ziemi [wykład]
zaliczenie z
oceną

2 synantropizacja szaty roślinnej Ziemi [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

3Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

4Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

szkolenie BHP
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIIJ3434_9S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 01
ćwiczenia 1 Z0

wykład 4 Z4

Razem 5 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr MARIA ADAMCZYK

Prowadzący zajęcia: mgr MARIA ADAMCZYK

Cele przedmiotu:
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, udzielania
pierwszej pomocy w stanach nagłych oraz praw i obowiązków studenta.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza o środowisku, umiejętność uczenia się, umiejętność współdziałania w zespole.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania
wykonywania działalności zawodowej w ramach
studiowanego kierunku studiów.

1 EP1

umiejętności

Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce.1 EP2

Potrafi prowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjne2 EP3

kompetencje społeczne
Realizuje zadania w sposób zapewniający
bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega
zasady bezpieczeństwa

1 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: szkolenie BHP

Forma zajęć: wykład

1

1. Regulacje prawne:
Uregulowanie prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w prawodawstwie polskim i
Unii Europejskiej,
Obowiązki uczelni, przełożonych w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i
nauki, czynniki ergonomiczne w kształtowaniu warunków pracy, w tym normy higieniczne dla stałych
pomieszczeń pracy.

1 1

1

2. Czynniki niebezpieczne fizyczne, biologiczne i chemiczne na zajęciach laboratoryjnych, pracowniach i
zajęciach terenowych:
Unikanie zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
Postępowanie powypadkowe (regulacje prawne, ubezpieczenia wypadkowe)

1 1

1
3. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach nagłych, wypadku, obsługa apteczki
pierwszej pomocy 1 1

1
4. Podstawy prawne w zakresie ochrony p.poż., systemy wykrywania pożarów, substancje palne i
wybuchowe, zapobieganie zagrożeniom pożarowym, postępowanie w czasie pożaru i innych
miejscowych zagrożeniach, podręczny sprzęt gaśniczy, ewakuacja.

1 1
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Forma zajęć: ćwiczenia

11. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne ? prowadzenie resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO) 1 0

Kurs e-learningowy, szkolenie praktyczneMetody kształcenia

B. Rączkowski  (2010):  BHP w praktyce, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk

(2016): Kodeks pracy – tekst jednolity, Dziennik Ustaw RP, Warszawa

(2011): Zarządzenie Rektora US dotyczące BHU i Ppoż, , Szczecin

Literatura podstawowa

D. Koradecka  (1999): Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Wydawnictwo CIOP, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

5Zajęcia dydaktyczne 4

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 5

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie kursu e-learningowego z zakresu BH.  uzyskanie min 75% poprawnych odpowiedzi z testu
Odbycie szkolenia praktycznego z zakresu RKO

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 szkolenie BHP Nieobliczana

1 szkolenie BHP [ćwiczenia] zaliczenie

1 szkolenie BHP [wykład] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

szkolenie biblioteczne
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ3058_52S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 01 wykład 2 Z2

Razem 2 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr MARTA SZTARK-ŻUREK

Prowadzący zajęcia: mgr MARTA SZTARK-ŻUREK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta ze struktura biblioteki humanistycznej, z zasobami oraz katalogiem tradycyjnym i elektronicznym.
Korzystaniem z komputerów w szczególności z wykorzystania dostępnych baz danych. Nabycie umiejętności
zdobywania informacji w wyszukiwaniu danych w Elektronicznym Katalogu Głównym : szybkie wyszukiwanie,
wyszukiwanie zaawansowane.

Wymagania wstępne:
Wypełnienie przez studenta formularza wstępnej rejestracji dostępnego na stronie Biblioteki Głównej Uniwersytetu
Szczecińskiego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawowe terminy związane z korzystaniem z
Biblioteki (typu system biblioteczny, katalog, sygnatura,
wypożyczenia miedzybiblioteczne, prolongata), z
systemem bibliotecznoinformacyjnym biblioteki i potrafi
się nimi
posługiwać.

1 EP1

umiejętności

potrafi wyszukać niezbędne mu publikacje w katalogu
biblioteki korzystając z rożnych pól wyszukiwawczych
oraz zastosować rożne metody wyszukiwawcze1 EP2

potrafi korzystać z narzędzi wyszukiwania informacji w
pełno tekstowych i bibliograficznych bazach danych2 EP3

kompetencje społeczne wykazuje odpowiedzialność za wypożyczone zbiory1 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: szkolenie biblioteczne

Forma zajęć: wykład

21. szkolenie biblioteczne 1 2

kurs e-learningowyMetody kształcenia
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Regulamin Biblioteki Głównej US

Regulamin Organizacyjny Biblioteki Głównej US

Regulaminy Bibliotek Wydziałowych

Literatura podstawowa

Red. Z. Żmigrodzki (1998): Bibliotekarstwo, Wyd. SBP, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

2Zajęcia dydaktyczne 2

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie - wykonanie zadania zaliczeniowego (sprawdzian - test on-line), założenie konta bibliotecznego, jego
aktywacja oraz zamówienie i wypożyczenie minimum jednej publikacji

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie sprawdzianu

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 szkolenie biblioteczne Nieobliczana

1 szkolenie biblioteczne [wykład] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

szkolenie e-learningowe
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIIJ2362_10S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 01 ćwiczenia 2 Z2

Razem 2 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr KONRAD MIELKO

Prowadzący zajęcia: mgr KONRAD MIELKO

Cele przedmiotu:
Przeszkolenie studentów w zakresie metod i technik kształcenia na odległość, w tym z funkcjonalnością platformy e-
learningowej oraz formami komunikacji elektronicznej z wykładowcami i administracją na Uczelni. Przedstawienie form
i metod oceniania w trybie wykorzystującym metody i techniki kształcenia na odległość.

Wymagania wstępne: Aktywne konto studenta w domenie stud.usz.edu.pl. Podstawy obsługi komputera.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawowe metody korzystania z narzędzi
chmurowych Microsoft 365 do komunikacji wewnątrz
uczelni.

K_W091 EP1

ma wiedzę na temat zasad zaliczania przedmiotów
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość

K_W092 EP2

zna zasady poruszania się po platformie e-learningowej K_W093 EP3

umiejętności

potrafi zalogować się do platformy nauczania zdalnego K_U181 EP4

potrafi w formie elektronicznej skontaktować się z
wykładowcą i pracownikami uczelni K_U172 EP5

potrafi odnaleźć właściwy przedmiot wykładany online i
przystąpić prawidłowo do egzaminu/zaliczenia online. K_U183 EP6

kompetencje społeczne
posiada kompetencje współpracy i komunikacji z innymi
studentami i wykładowcami w trybie pracy zdalnej K_K06

K_K101 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: szkolenie e-learningowe

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Obsługa platformy e-learningowej. 1 1

12. Komunikacja elektroniczna na uczelni. 1 1

e-learning z wykorzystaniem platformy MoodleMetody kształcenia
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Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

2Zajęcia dydaktyczne 2

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny na podstawie wyników sprawdzianu w formie testu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 szkolenie e-learningowe Nieobliczana

1 szkolenie e-learningowe [ćwiczenia] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Blok wybieralny z zakresu biologii środowiskowej IIB [moduł]

środowisko życia i ochrona wybranych gatunków
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ2445_29S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22
laboratorium 15 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. DARIUSZ WYSOCKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. DARIUSZ WYSOCKI

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta z czynnikami warunkującymi występowanie wybranych gatunków kręgowców. Przekazanie
wiedzy dotyczącej typów siedlisk i wymagań ekologicznych gatunków. Zaznajomienie ze sposobami ich ochrony.
Zapoznanie z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony zwierząt. Nabycie umiejętności charakteryzowania
poszczególnych typów siedlisk i wymagań ekologicznych wybranych gatunków, identyfikacji zagrożeń oraz
wskazywania sposobów ochrony tych środowisk i gatunków.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu zoologii kręgowców. Podstawy ekologii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

charakteryzuje różne typy siedlisk i ich znaczenie dla
zamieszkujących je zwierząt. K_W051 EP1

charakteryzuje zagrożenia dla środowiska i
zamieszkujących je kręgowców

K_W06
K_W082 EP2

umiejętności

posługuje się fachowym językiem w
zakresie ochrony przyrody. K_U131 EP3

potrafi organizować i rozdzielać pracę w grupie.
Skutecznie pracuje w zespole. K_U172 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: środowisko życia i ochrona wybranych gatunków

Forma zajęć: wykład

3
1. Warunki bytowania i rozmieszczenia wybranych gatunków kręgowców należących do różnych
grup ekologicznych. 2 0

22. Regulacje prawne związane z ochroną przyrody. 2 0

33. Konwencje międzynarodowe w ochronie zwierząt 2 0

24. Formy organizacji obszarów chronionych 2 0

Forma zajęć: laboratorium

31. Klasyfikacja siedlisk. 2 0
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32. Metody czynnej ochrony zwierząt. 2 0

43. Ochrona wybranych gatunków zagrożonych w Polsce i na świecie. 2 0

54. Obszary NATURA 2000 - znaczenie dla ochrony zwierząt. 2 0

Analiza tekstów z dyskusją, Praca w grupach, Prezentacja multimedialna, Opracowanie projektuMetody kształcenia

Zamachowski W., Zyśk A.  (1997): Strunowce. Podręcznik zoologii dla studentów., Wydawnictwo Naukowe WSP., Kraków.
Literatura podstawowa

Poradniki ochrony siedlisk Natura 2000. Podręcznik metodyczny.Tom 6,7,8., Ministerstwo Środowiska.Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

ZO
Zaliczenie pisemne
Zaliczenie ustne
Wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu i prezentacja wykonywane w ramach
grupy studenckiej
Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru
Ocena z przedmiotu jest wyliczana na podstawie oceny końcowej z ćwiczeń i wykładów w stosunku
1:1

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

wykład - zaliczenie na ocenę. Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych przez studenta w trakcie semestru (średnia arytmetyczna).
ćwiczenia - zaliczenie na ocenę. Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
uzyskanych przez studenta w trakcie semestru (średnia arytmetyczna).
Na ocenę końcową składa się ocena z wykładów i ćwiczeń w stosunku 1:1

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 środowisko życia i ochrona wybranych gatunków Arytmetyczna

2 środowisko życia i ochrona wybranych gatunków [wykład]
zaliczenie z
oceną

2
środowisko życia i ochrona wybranych gatunków [laboratorium] zaliczenie z

oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

zwierzęce kultury in vitro
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ3309_46S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34
laboratorium 10 ZO0

wykład 10 E0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BEATA WODECKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. MARIANNA SOROKA , dr hab. BEATA WODECKA

Cele przedmiotu:
Przyswojenie zagadnień związanych z współczesną biotechnologią tkankową i medyczną. Zapoznanie z praktycznymi i
etycznymi aspektami biotechnologii. Nabycie umiejętności krytycznej analizy korzyści i zagrożeń wynikających ze
współczesnej biotechnologii oraz zaplanowania i przeprowadzenia hodowli komórkowej in vitro.

Wymagania wstępne: Podstawy genetyki i fizjologii komórki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student ma wiedzę na temat etapów rozwoju komórek w
hodowli in vitro. K_W011 EP1

Student zna zastosowanie hodowli in vitro w biologii i
medycynie.

K_W04
K_W072 EP2

Student ma opinię własną dotyczącą hodowli
pozaustrojowych.

K_W06
K_W073 EP3

Student zna rodzaje różnych hodowli in vitro komórek
zwierzęcych oraz zasady ich metodyki. K_W084 EP4

umiejętności

Student potrafi zaplanować i przeprowadzić pod
kierunkiem prowadzącego hodowlę limfocytów in vitro. K_U01

K_U161 EP5

Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu student
potrafi obliczyć indeks blastyczny oraz wykonać
kariotyp.

K_U03
K_U072 EP6

Student pracuje w grupie i wykazuje odpowiedzialność za
własną pracę. K_U173 EP7

Student ma świadomość zmian zachodzących w
biotechnologii jako interdyscyplinarnej dziedzinie wiedzy
przyrodniczej oraz o konieczności jej aktualizowania K_U184 EP9

kompetencje społeczne
Student ma przekonanie o wadze zachowania się w
sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i
przestrzegania zasad etyki zawodowej.

K_K08
K_K101 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zwierzęce kultury in vitro

Forma zajęć: wykład
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21. Biotechnologia ? definicja, rys historyczny i współczesność. 4 0

12. Hodowle komórkowe ? cele prowadzenia i sposoby wykorzystania. 4 0

23. Hodowla komórek, inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna. 4 0

14. Zastosowanie hodowli in vitro komórek ludzkich w badaniach pestycydów. 4 0

1
5. Badanie wpływu substancji biologicznie czynnych na stan mikroflory przewodu pokarmowego
zwierząt. 4 0

1
6. Zastosowanie hodowli in vitro w biofarmacji. Badania mechanizmów transportu leków przez błony
biologiczne. 4 0

17. Hodowle komórkowe w testowaniu kosmetyków. 4 0

18. Hodowle organotypowe. 4 0

Forma zajęć: laboratorium

2
1. BHP w laboratorium. Hodowle zwierzęce in vitro, typy hodowli, zasady pobierania materiału do
hodowli, zakładania, prowadzenia i kończenia hodowli. 4 0

1
2. Sprzęt do hodowli, zasady aseptyki, media hodowlane, mitogeny, zjawiska zachodzące w hodowlach.

4 0

13. Zastosowanie hodowli limfocytów w medycynie. 4 0

64. Założenie i prowadzenie hodowli komórkowej bezkręgowców oraz ich praktyczne zastosowanie. 4 0

Prezentacja multimedialna, Wykonywanie doświadczeń, Praca w grupachMetody kształcenia

Buchowicz J.  (2007): Biotechnologia molekularna, PWN, Warszawa

Stokłosowa S. (2004): Hodowle komórek i tkanek, PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Janicki K.  (2001): Hematologia, PZWL, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

12Przygotowanie się do zajęć 0

9Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P9EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia: egzamin obejmuje wiedzę z wykładów, zaliczenie laboratoriów na podstawie oceny aktywności
pracy studenta w laboratorium i pozytywnej oceny z kolokwium. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest
zaliczenie zajęć laboratoryjnych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest wyliczana na podstawie oceny końcowej z laboratoriów i wykładów w stosunku 1:2.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 zwierzęce kultury in vitro Ważona

4 zwierzęce kultury in vitro [wykład] egzamin 0,66

4 zwierzęce kultury in vitro [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,34

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Blok wybieralny z zakresu biologii środowiskowej IIA [moduł]

żywienie człowieka
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIIJ2445_23S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22
laboratorium 15 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. EWA RĘBACZ-MARON

Prowadzący zajęcia: dr hab. EWA RĘBACZ-MARON

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zasadami racjonalnego żywienia.
Zapoznanie z konsekwencjami nieprawidłowego odżywiania dla jednostki i w skali globalnej.
Przygotowanie studenta do prozdrowotnych zachowań jako klienta i konsumenta.
Zwrócenie uwagi na problem nadwagi i otyłości we współczesnych społeczeństwach w aspekcie zdrowia,
samopoczucia i stereotypów.
Niedożywienie i przekarmienie - problemy współczesnego człowieka.

Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych procesów biologicznych.
Student powinien być dobrym obserwatorem przemian społecznych i trendów modowych w zakresie żywienia.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student opisuje powiązanie między zdrowiem a
żywieniem.

K_W01
K_W03
K_W05
K_W06

1 EP1

Wymienia i charakteryzuje żywieniowe zachowania
prozdrowotne.

K_W02
K_W042 EP2

Przedstawia skutki niedożywienia, przekarmienia i mono
diety.

K_W01
K_W07
K_W09

3 EP3

Wymienia podstawowe błędy żywieniowe popełniane
przez współczesnego człowieka i instytucje zajmujące się
tematyką żywienia.

K_W07
K_W084 EP4

umiejętności

student formułuje wnioski w zakresie zachowań
żywieniowych i wykonanych zespołowo pomiarów
antropometrycznych.

K_U01
K_U03
K_U09
K_U10

1 EP5

Student potrafi wykonać korektę jadłospisu.
K_U04
K_U05
K_U08

2 EP6

Student analizuje proponowane rozwiązania problemu. K_U02
K_U06
K_U09

3 EP7

1/3



kompetencje społeczne

Student wykazuje zainteresowanie promocją zdrowia w
skali indywidualnej i globalnej.

K_K02
K_K03
K_K04
K_K06

1 EP8

Wykazuje chęć zmiany swoich złych nawyków
żywieniowych i przewiduje skutki wpływów
cywilizacyjnych.

K_K01
K_K05
K_K07
K_K09

2 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: żywienie człowieka

Forma zajęć: wykład

2
1. Odżywianie jako niezbędna czynność życiowa. Składniki odżywcze, ich zapotrzebowanie w
zależności od wieku, płci, aktywności fizycznej. Wartość energetyczna składników odżywczych.
Głód jakościowy i ilościowy. Ilość posiłków i pory ich spożywania. Monotonia żywienia.

2 0

2
2. Kłopoty żywieniowe naszych przodków. Straty i korzyści gotowania. Obróbka cieplna pomysłem
praczłowieka na większe walory smakowe i możliwości lepszego strawienia pokarmu. 2 0

2

3. Redukcja masy ciała (odchudzanie). Podstawowe popełniane błędy. Bilans energetyczny
organizmu. Złe i dobre nawyki żywieniowe. Nadwaga i otyłość - problem zdrowotny, społeczny,
ekonomiczny, estetyczny. Problemy żywienia w Polsce i na świecie. Instytucje zajmujące się
sprawami żywienia/wyżywienia. Normy żywienia i ich realizacja w praktyce. Wzrost konsumpcji.
"Dosmaczanie" żywności w celach wyższej sprzedaży.

2 0

24. Choroby cywilizacyjne a żywienie człowieka. 2 0

2
5. Masa ciała jako potencjalny wyznacznik atrakcyjności osobnika. Rola i rozmieszczenie tkanki
tłuszczowej. Czy można być zdrowym jedząc dużo i wszystko? Życie bez diety, czyli jeść by ważyć
prawidłowo.

2 0

Forma zajęć: laboratorium

3
1. Pomiary antropometryczne i wskaźniki somatyczne używane w ocenie sylwetki, odżywienia i proporcji
ciała. 2 0

2
2. Zapotrzebowanie energetyczne w zależności od stanu fizjologicznego, aktywności fizycznej, płci,
wieku. Zapotrzebowanie żywieniowe w różnych okresach ontogenetycznych i stanach fizjologicznych.
Wyliczenia podstawowej i całkowitej przemiany materii u uczestników ćwiczeń.

2 0

103. Mody i systemy żywieniowe. Wybrane diety i ich zalety i wady. Klasyfikacje diet. 2 0

Prezentacja multimedialna.
Film.
Opracowanie projektu (jadłospisu) i korekta jadłospisu.
Dyskusja. Praca w grupach.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7KOLOKWIUM

EP5,EP6,EP8,EP9PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen z:
- kolokwium
-  projekt -  opis i prezentacja wybranego systemu żywieniowego z własnym komentarzem dotyczącym zalet i wad
danego systemu
- wykonanie ankiety pomiarowej i wywiadu żywieniowego.
Brana pod uwagę jest frekwencja z ćwiczeń. Nieobecne zajęcia należy odrobić.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest wyliczana na podstawie oceny końcowej z ćwiczeń i wykładów w stosunku 1:1.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 żywienie człowieka Arytmetyczna

2 żywienie człowieka [wykład]
zaliczenie z
oceną

2 żywienie człowieka [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

3Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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