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

antropologia z elementami anatomii czlowieka
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIJ2445_42S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

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

Liczba godzin

3 55
laboratorium 45 ZO0

wykład 15 E0

Razem 60 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. EWA RĘBACZ-MARON

Prowadzący zajęcia: dr hab. EWA RĘBACZ-MARON

Cele przedmiotu:

Przekazanie wiedzy o budowie poszczególnych układów anatomicznych człowieka.
Antropogeneza z uwzględnieniem środowiska kulturowego dla Homo sapiens.
Ontogeneza człowieka.
Zwrócenie uwagi na szacunek do badanego podczas badań i poszanowanie ludzkiego ciała.

Wymagania wstępne: Wiadomości z biologii człowieka

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student opisuje najważniejsze narządy dla
funkcjonowania organizmu.

K_W05
K_W061 EP1

Zna funkcjonowanie poszczególnych układów organizmu
człowieka.

K_W01
K_W022 EP2

Charakteryzuje, z uwzględnieniem wpływów środowiska,
przebieg poszczególnych etapów onto- i filogenezy
człowieka.

K_W03
K_W04
K_W10

3 EP3

umiejętności

Analizuje powiązania budowy ciała z funkcjami
poszczególnych narządów. Wyprowadza wnioski
dotyczące pochodzenia i rozwoju człowieka w
powiązaniu z warunkami środowiskowymi.

K_U021 EP4

Potrafi wykonać pomiary ludzkiego ciała, zastosować i
obliczyć wskaźniki somatyczne i na ich podstawie
charakteryzować osobnika na tle populacji.

K_U01
K_U052 EP5

Umie współdziałać w grupie przy organizowaniu i
realizacji badań antropologicznych. K_U163 EP6

kompetencje społeczne

Wykazuje kreatywność w stawianiu hipotez w tematyce
przeszłości i przyszłości Homo sapiens.

K_K02
K_K04
K_K08

1 EP7

Wykazuje zainteresowanie promocją zdrowia w skali
indywidualnej i globalnej.
Przewiduje skutki wpływów cywilizacyjnych na człowieka
i jego środowisko.

K_K05
K_K06
K_K09

2 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: antropologia z elementami anatomii czlowieka
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Forma zajęć: wykład

81. Ogólna budowa poszczególnych układów anatomicznych człowieka. 5 0

42. Antropogeneza. 5 0

33. Ontogeneza. Czynniki rozwoju człowieka. Zachowania prozdrowotne na każdym etapie ontogenezy. 5 0

Forma zajęć: laboratorium

10
1. Układ kostny człowieka - praca z naturalnym materiałem kostnym. Rozpoznawanie kości na
podstawie charakterystycznych cech z wszystkich odcinków ciała. Podział kości ze względu na
budowę, topografię i funkcje.

5 0

10

2. Antropometria. Procedura pomiarów ludzkiego ciała. Organizacja badań antropologicznych.
Wykonanie pomiarów antropometrycznych w 3-osobowych zespołach - każdy student wykonuje pomiary
za pomocą instrumentarium, a następnie sam jest mierzony przez współpartnera w zespole. Na
ćwiczeniach powstaje karta badawcza każdego studenta.

5 0

3
3. Antroposkopia - badanie zróżnicowania osobniczego. Wykonanie karty badawczej z oceny
somatoskopijej przez każdego studenta. 5 0

3
4. Wyliczanie wskaźników somatycznych na podstawie pomiarów własnych. Interpretacja otrzymanych
wyników na tle populacji. 5 0

3
5. Zróżnicowanie rasowe człowieka. Wyliczenie typów rasowych na podstawie własnej karty badawczej.

5 0

4
6. Konstytucja ciała. Wyliczenie własnego typu konstytucjonalnego w świetle typologii Kretschmera i
Wankego. 5 0

37. Badanie składu ciała. Wyznaczanie komponentów ciała ludzkiego. 5 0

3
8. Żywienie człowieka - analiza własnego tygodniowego jadłospisu. Znaczenie prozdrowotne
racjonalnego żywienia. Wpływ stresu na zdrowie. 5 0

3
9. Rytmy biologiczne człowieka. Rodzaje rytmów biologicznych. Znaczenie chronobiologii. Wyznaczenie
własnego typu aktywności dobowej. Rola snu. 5 0

3
10. Oznaczanie i wyliczanie dymorfizmu płciowego. Badanie symetrii i asymetrii ludzkiego ciała na
podstawie testów. Oznaczanie wieku biologicznego i wyliczanie wieku kalendarzowego. 5 0

prezentacja multimedialna
- dyskusja
- praca w grupach
- praca z materiałem kostnym i modelami anatomicznymi

Metody kształcenia

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

Jaczewski A. (2005): Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania., Wyd. akad. Żak

Krechowiecki A., Czerwiński F. (1992): Zarys anatomii człowieka, PZWL

Malinowski A., Strzałko J. (1989): Antropologia, PWN

Malinowski A., Wolański N. (1988): Metody badań w biologii człowieka., PWN

Rębacz E. (2011): Materiały do ćwiczeń z antropologii., Wyd. US, Szczecin

Wolański N. (2006): Rozwój biologiczny człowieka., PWN

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach. W razie usprawiedliwionej nieobecności ćwiczenia
muszą być odrobione w ciągu tygodnia od powrotu. Formą końcowego zaliczenia jest pisemny egzamin. Warunkiem
przystąpienia do egzaminu są zaliczone ćwiczenia.
Ocena końcowa jest wypadkową oceny z ćwiczeń i z wykładów w stosunku 1:1.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

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

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 antropologia z elementami anatomii czlowieka Arytmetyczna

5
antropologia z elementami anatomii czlowieka [laboratorium] zaliczenie z

oceną

5 antropologia z elementami anatomii czlowieka [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Fijałkowski K., Bielicki T. (2009): Homo przypadkiem sapiens.

Jopkiewicz A., Suliga E. (2005): Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania., Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB

Pawłowski B. (2009): Biologia atrakcyjności człowieka.

Ryszkiewicz M. (1996): Przepis na człowieka., Cis.

Tattersall J. (2001): I stał się człowiek., Cis.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

25Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie 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-I-S-22/23Z

Moduł:
Blok I [Biologia środowiskowa - eksperymentalna - człowiek]

banki gamet, zarodków i tkanek
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_31S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 14 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 24 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KATARZYNA DZIEWULSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. KATARZYNA DZIEWULSKA

Cele przedmiotu:
Przyswojenie wiedzy na temat różnych technik bankowania materiału biologicznego i jego zastosowaniu w działalności
człowieka. Aspekty prawne i etyczne biobankowania.  Nabycie umiejętności kriokonserwacji materiału biologicznego i
interpretacji wyników przeżywalności.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu embriologii, histologii, fizjologii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student zna budowę gamet i wczesne
etapy rozwoju zarodkowego K_W011 EP1

student charakteryzuje kryteria oceny
jakości gamet K_W012 EP2

student rozumie celowość tworzenia
biobanków materiału biologicznego K_W043 EP3

umiejętności

student umie powiązać wpływ różnych
czynników na jakość
mrożonego/rozmrażanego materiału

K_U011 EP4

student potrafi zastosować odpowiednie procedury
badawcze (np. wykonuje procedurę mrożenia materiału w
ciekłym azocie i przeprowadza analizę przeżywalności) K_U012 EP5

kompetencje społeczne

jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za
bezpieczeństwo własne i innych podczas prowadzonych
doświadczeń w laboratorium i w terenie K_K071 EP6

student ma świadomość ustawicznie
zmieniającej się wiedzy i konieczność do
uczenia się przez całe życie

K_K012 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: banki gamet, zarodków i tkanek

Forma zajęć: wykład
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2
1. Gametogeneza. Budowa gamet. Wczesne etapy rozwoju embrionalnego zwierząt. Prawne i etyczne
aspekty biobankowania. 3 0

42. Techniki konserwacji materiału. Typy biobanków i ich użyteczność. 3 0

4
3. Technika kriokonserwacji, uszkodzenia materiału biologicznego podczas kriokonserwacji. Ocena
efektywności procesu kriokonserwacji. Procedury kriokonserwacji materiału biologicznego. 3 0

Forma zajęć: laboratorium

10

1. Technika kriokonserwacji plemników. Ocena jakości nasienia. Zamrożenie plemników w ciekłym
azocie różnymi procedurami. Rozmrożenie i ocena przeżywalności zamrożonych/rozmrożonych
plemników. CASA -komputerowa ocena plemników. 3 0

4
2. Preparatyka i bankowanie składników krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Szczecinie.. 3 0

wykonywanie doświadczeń w grupie, praca z oprogramowaniem
CASA, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Grabowski M.  (2012): Biobankowanie materiału genetycznego a problem ochrony dóbr osobistych dawców, Medycyna
Ogólna i Nauki o Zdrowiu

Strzeżek J.  (2007): Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodczej samca, UWM, Olsztyn

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, https://bankgenow.edu.pl/

Leśny Bank Genów Kostrzyca  , www.barkodowanie.pl

Literatura podstawowa

Elliott P, Peakman TC. (2008): The UK Biobank sample handling and storage protocol for the collection, processing and
archiving of human blood and urine,  Int J Epidemiol

Hubel A, Spindler R, Skubitz AP. (2014): Storage of human biospecimens: selection of the optimal storage temperature,
Biopreservation and Biobanking., University of Minnesota, Minnesota

Jura Cz., Krzanowska H. (2005): Podstawy embriologii zwierząt i człowieka. T-1,  PWN, Warszawa

Morstin J.  (2001): Rozród zwierząt gospodarskich, Wydaw. SGGW, Warszawa.

Vaught J., Kelly A., Hewitt R..  (2009): Review of International Biobanks and Networks: Success Factors and Key
Benchmarks, Biopreservation and Biobanking

Vaught JB, Henderson MK.  (2011): Biological sample collection, processing, storage and information management, IARC Sci
Publ

Wierzbowski S. (1999): Andrologia,  Wyd. Platan, Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP2,EP4,EP5,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,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

-zaliczenie wykładów: zaliczenie pisemne - obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury
-zaliczenie laboratoriów: na podstawie  sprawdzianów, kolokwiów,  wykonania zadań praktycznych i sprawozdań

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z wykładów i laboratoriów

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 banki gamet, zarodków i tkanek Arytmetyczna

3 banki gamet, zarodków i tkanek [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

3 banki gamet, zarodków i tkanek [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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24Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

7Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

5Udział 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-I-S-22/23Z

biochemia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_6S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 53
laboratorium 40 ZO0

wykład 20 E0

Razem 60 5

Koordynator
przedmiotu:

dr AGNIESZKA MARUSZEWSKA

Prowadzący zajęcia: dr AGNIESZKA MARUSZEWSKA

Cele przedmiotu:

Poznanie przebiegu i regulacji procesów metabolicznych zachodzących w komórkach organizmów prokariotycznych i
eukariotycznych. Nabycie umiejętności wykonywania prostych analiz biochemicznych oraz interpretacji uzyskanych
wyników i właściwego formułowania wniosków. Zdobycie kompetencji społecznej dotyczącej odpowiedzialności za
bezpieczeństwo własne i innych osób pracujących w laboratorium oraz postępowania w stanach zagrożenia.

Wymagania wstępne: Chemia ogólna i analityczna, Chemia organiczna, Biofizyka, Biologia komórki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

wymienia i opisuje budowę i rolę biologiczną
aminokwasów, białek, witamin, cukrów, lipidów i kwasów
nukleinowych

K_W01
K_W03
K_W05
K_W06

1 EP1

omawia przebieg procesów metabolicznych w
komórkach eukariotycznych i porównuje je z przebiegiem
wybranych procesów metabolicznych zachodzących w
komórkach prokariotycznych

K_W01
K_W03
K_W05
K_W06

2 EP2

umiejętności

wykonuje proste analizy biochemiczne pod kierunkiem
opiekuna naukowego

K_U01
K_U031 EP3

wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na
podstawie danych pochodzących z różnych źródeł

K_U02
K_U072 EP4

umie przygotować dobrze udokumentowane
opracowanie wyników badań eksperymentalnych z
zakresu biochemii

K_U05
K_U083 EP5

potrafi współdziałać i pracować w grupie K_U164 EP6

kompetencje społeczne
jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych
osób pracujących w laboratorium, umie postępować w
stanach zagrożenia

K_K071 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: biochemia

Forma zajęć: wykład

3
1. Aminokwasy ? budowa i właściwości. Struktura białek i mechanizmy zmian konformacyjnych.
Współzależności struktury i funkcji białek 3 0
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3
2. Enzymy i koenzymy ? budowa i funkcje w metabolizmie komórek. Mechanizmy działania enzymów i
regulacja ich aktywności. Kataliza i kinetyka reakcji enzymatycznych 3 0

23. Cukry i lipidy ? budowa, właściwości i rola biologiczna 3 0

24. Błony biologiczne i dynamika ich struktury oraz transport metabolitów 3 0

6
5. Metabolizm komórkowy ? procesy anaboliczne i kataboliczne. Integracja, koordynacja i regulacja
szlaków metabolicznych 3 0

26. Reaktywne formy tlenu i ich rola w funkcjonowaniu komórki 3 0

27. Kwasy nukleinowe - biosynteza, budowa i funkcje 3 0

Forma zajęć: laboratorium

11. Zajęcia wprowadzające ? zasady pracy w laboratorium, przepisy BHP, zasady zaliczenia zajęć 3 0

32. Aminokwasy ? reakcje barwne 3 0

33. Aminokwasy ? krążkowa chromatografia bibułowa, ilościowe oznaczanie aminokwasów 3 0

3
4. Białka ? właściwości fizykochemiczne białek, wykrywanie białek w materiale biologicznym, badanie
właściwości hemoglobiny. 3 0

35. Białka ? ilościowe oznaczanie białek w materiale biologicznym 3 0

3
6. Enzymy ? wykazanie aktywności enzymów w materiale biologicznym, wpływ niektórych czynników
fizykochemicznych na aktywność wybranych enzymów 3 0

37. Witaminy ? wykrywanie wybranych witamin w materiale biologicznym 3 0

38. Lipidy ? budowa i funkcje biologiczne 3 0

39. Błony biologiczne ? transport przez błony 3 0

310. Cukry ? reakcje barwne 3 0

411. Metabolizm węglowodanów 3 0

312. Metabolizm białek i tłuszczów 3 0

313. Reaktywne formy tlenu i ich rola w komórce 3 0

214. Kwasy nukleinowe - budowa i funkcje 3 0

prezentacja audiowizualna (wykłady), wykonywanie doświadczeń laboratoryjnych (ćwiczenia), praca w grupach
(ćwiczenia)Metody kształcenia

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

Hłyńczak A.J. (2001): Dziennik do ćwiczeń z biochemii, Wydawnictwo Naukowe US , Szczecin

Minakowski W., Weidner S. (2021): Biochemia kręgowców, PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP4SPRAWDZIAN

EP4,EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP6,EP7ZAJĘCIA 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 laboratorium na podstawie obecności, aktywności, sprawdzianów i pisemnych
sprawozdań z wykonanych doświadczeń.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna wyliczona w oparciu o oceny uzyskane z zaliczenia laboratorium i oceny z
egzaminu w stosunku 1:1

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 biochemia Arytmetyczna

3 biochemia [wykład] egzamin

3 biochemia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Harper H.A., Rodwell V.W., Mayes P.A. (2018): Biochemia, PWN, Warszawa

Koolman J., Röhm K.-H. (2005): Biochemia. Ilustrowany przewodnik, PZWL, Warszawa

Tarasiuk J. (2003): Biochemia. Ćwiczenia laboratoryjne dla studentów Ochrony Środowiska, Wydawnictwo Naukowe US,
Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

8Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie 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-I-S-22/23Z

biofizyka
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIJ2794_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 2

Koordynator
przedmiotu:

dr NATALIA TARGOSZ-ŚLĘCZKA

Prowadzący zajęcia: dr NATALIA TARGOSZ-ŚLĘCZKA

Cele przedmiotu:

Wykorzystanie elementarnych wiadomości z fizyki do opisu zjawisk fizycznych przebiegających w układach
biologicznych.
Poznanie poję , praw i teorii fizycznych umożliwiających podanie fizycznej interpretacji funkcji w podukładach
organizmu.
Zrozumienie mechanizmu oddziaływania różnych czynników fizycznych na żywe organizmy, poznanie wybranych
metod badań struktur molekularnych komórek, tkanek i narządów oraz procesów fizjologicznych zachodzących w
układach biologicznych.
Poznanie mechanizmu działania najnowszych metod obrazowania komórek, tkanek i narządów

Wymagania wstępne: Wiedza z fizyki, matematyki, chemii i biologii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna pojęcia, prawa i teorie umożliwiające fizyczną
interpretację funkcji poszczególnych narządów i układów
oraz procesów w organizmie człowieka

K_W01
K_W051 EP2

umiejętności

Potrafi opisać podstawowe właściwości fizyczne tkanek,
posiada umiejętność interpretacji zjawisk fizycznych
zachodzących w ustroju pod wpływem zewnętrznych
czynników fizycznych

K_U021 EP3

Analizuje informacje w literaturze fachowej, potrafi
przygotować esej na zadany temat związany z
przedmiotem

K_U02
K_U092 EP5

kompetencje społeczne
Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę
dalszego kształcenia, pogłębiania wiedzy

K_K01
K_K02
K_K03

1 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: biofizyka

Forma zajęć: konwersatorium

21. Biofizyka - przedmiot, zakres, historia. Podstawy teoretyczne 1 0

4
2. Elementy mechaniki. Równowaga sił w układzie mięśniowo-szkieletowym. Wytrzymałość na
rozciąganie i ściskanie tkanek 1 0

33. Biofizyka układu krążenia. Mechanika płynów 1 0

34. Wpływ czynników mechanicznych na organizm żywy 1 0
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25. Wpływ prądu elektrycznego i pół elektromagnetycznych na organizm żywy 1 0

36. Biofizyka układów biologicznych: komórek, tkanek, narządów 1 0

3
7. Metody obrazowania tkanek i narządów: tomografia komputerowa, tomografia NMR, tomografia PET i
SPECT, ultrasonografia, mammografia 1 0

Prezentacja, Ćwiczenia prowadzone metodą pracy zespołowejMetody kształcenia

E. Jaroszyk (2001): Biofizyka, PZWL, Warszawa

Pilawski (1981): Podstawy biofizyki, PZWL, Warszawa
Literatura podstawowa

M. Baryszewska, W. Leyko (1997): Biofizyka dla biologów, PWN, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

13Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

5Udział 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

EP2,EP3,EP5,EP6KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium lub pracy pisemnej.
Ocena końcowa jest równoważna z oceną z konwersatorium.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ważona: waga oceny z kolokwium = 1. Przy ustalaniu ocen zastosowanie mają zasady przyjęte w Regulaminie
Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 biofizyka Ważona

1 biofizyka [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-I-S-22/23Z

Moduł:
Blok II [Biologia środowiskowa - eksperymentalna - człowiek]

biologia chorób cywilizacyjnych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_38S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

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

Liczba godzin

2 24
laboratorium 14 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 24 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. WIOLETA DUDZIŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. WIOLETA DUDZIŃSKA

Cele przedmiotu:

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z biologicznymi uwarunkowaniami chorób cywilizacyjnych.
Przedstawione zostaną relacje pomiędzy insulinoopornością, nadciśnieniem tętniczym, otyłością a zwiększonym
ryzykiem rozwoju stanów przedcukrzycowych, cukrzycy, zespołu metabolicznego, zawału serca i udaru mózgu, a także
zaburzeń depresyjnych.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu fizjologii i biochemii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna podstawową terminologię, prawa i procesy
prowadzące do rozwoju chorób cywilizacyjnych.

K_W01
K_W06
K_W09

1 EP1

umiejętności

potrafi wybrać i zastosować odpowiednie metody i
techniki stosowane w diagnostyce chorób
cywilizacyjnych.

K_U01
K_U031 EP2

wnioskuje na podstawie uzyskanych wyników
doświadczeń laboratoryjnych

K_U07
K_U082 EP3

kompetencje społeczne

w ocenie pracy własnej zachowuje postawę rzeczową i
krytyczną oraz uznaje znaczenie wiedzy biologicznej w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz jest gotów do 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: biologia chorób cywilizacyjnych

Forma zajęć: wykład

21. Choroby cywilizacyjne ? definicja, epidemiologia. 4 0

2
2. Tkanka tłuszczowa ? charakterystyka morfologiczna, czynnościowa i wydzielnicza jej depozytów.
Zaburzenia regulacyjnej roli tkanki tłuszczowej w rozwoju nadwagi i otyłości. Czynniki biologiczne
predysponujące do otyłości.

4 0

2
3. Insulinooporności jako czynnik ryzyka rozwoju stanów przedcukrzycowych, cukrzycy i zespołu
metabolicznego. Patomechanizm i biologiczne uwarunkowania insulinooporności. 4 0
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2
4. Patogeneza nadciśnienia tętniczego. Nadciśnienie tętnicze jako kluczowy czynnik ryzyka zawału serca
i udaru mózgu. 4 0

25. Biologiczne uwarunkowania zaburzeń depresyjnych. 4 0

Forma zajęć: laboratorium

21. Epidemiologia chorób cywilizacyjnych. Analiza czynników predysponujących do ich rozwoju. 4 0

32. Pomiar składu ciała. Analiza i oznaczenie markerów otyłości. 4 0

33. Ocena i analiza wskaźników insulinooporności. 4 0

34. Ocena i analiza wskaźników ryzyka zawału serca i udaru mózgu. 4 0

35. Ocena i analiza wskaźników chorób neurodegeneracyjnych. 4 0

Wykład multimedialny, zajęcia laboratoryjne, praca w grupach.Metody kształcenia

Januszewicz A., Januszewicz W., Szczepańska-Sadowska E, Sznajderman M  (2007): Nadciśnienie tętnicze, Medycyna
Praktyczna, Kraków

Naruszewicz M (2007): Kardiologia zapobiegawcza, eMKa, Warszawa

Podolec P.  (2007): Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki, Medycyna Praktyczna, Kraków

Szczeklik A.  (2006): Choroby wewnętrzne tom I i II. , Medycyna Praktyczna, Kraków 2006 , Kraków

Urban M.  (2007): Miażdżyca u dzieci i młodzieży, Cornetis, Wrocław

Literatura podstawowa

Cybulska B., Dłużniewski M (2008): Od otyłości do ostrego zespołu wieńcowego. Rekomendacje ekspertów 2008, Medical
Education, Warszawa

Jastrzębska M.  (2009): Diagnostyka laboratoryjna w hemostazie, OINpharma Sp. z o.o, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

24Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP3,EP4ZAJĘCIA 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

Laboratorium: zaliczenie części praktycznej,  zaliczenie kolokwium końcowego (uzyskanie przynajmniej 60%
punktów).
Wykłady: zaliczenie kolokwium końcowego (uzyskanie przynajmniej 60% punktów).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena koordynatora: średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z zaliczenia laboratorium i wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 biologia chorób cywilizacyjnych Arytmetyczna

4 biologia chorób cywilizacyjnych [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

4 biologia chorób cywilizacyjnych [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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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-I-S-22/23Z

biologia molekularna
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_25S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

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

Liczba godzin

3 35
laboratorium 20 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. LIDIA SKUZA

Prowadzący zajęcia: dr ANNA KALINKA , dr hab. LIDIA SKUZA

Cele przedmiotu:

Przekazanie studentom wiadomości z zakresu budowy i struktury genomów protokariotycznego i eukariotycznego, o
przebiegu podstawowych mechanizmów molekularnych, o budowie i działaniu genów, o systemach regulacji
aktywności genetycznej u prokariotów i eukariotów.
Poznanie metod i kształtowanie umiejętności analizy genomów

Wymagania wstępne:
Wiedza z zakresu: chemii organicznej, biologii komórki, wiedza z zakresu biologii molekularnej na poziomie licealnym.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student charakteryzuje budowę i funkcję biopolimerów K_W011 EP1

Student opisuje i wyjaśnia fundamentalne procesy
biologii molekularnej K_W062 EP2

Student opisuje i wyjaśnia podstawowe procesy biologii
molekularnej i zna metody badawcze wykorzystywane w
biologii molekularnej

K_W01
K_W02
K_W09

3 EP3

umiejętności

Student posługuje się technikami biologii molekularnej K_U01
K_U031 EP4

Student formułuje wnioski z przeprowadzonych analiz
molekularnych

K_U04
K_U052 EP5

Student pracuje w grupie wykonując doświadczenia K_U033 EP6

kompetencje społeczne

Student ma świadomość potrzeby systematycznej
aktualizacji wiedzy z zakresu biologii molekularnej

K_K01
K_K02
K_K03

1 EP7

Student jest gotów do krytycznej oceny pracy własnej i
innych

K_K01
K_K022 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: biologia molekularna

Forma zajęć: wykład

2
1. Ukształtowanie się centralnego dogmatu biologii molekularnej Paradoks wartości C-DNA. Rodzaje
sekwencji nukleotydowych w DNA 5 0

22. Organizacja genomów protokariotycznego i eukariotycznego 5 0
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23. Biologia genów protokariotycznych, eukariotycznych i organellowych 5 0

14. Mechanizm replikacji DNA 5 0

15. Transkrypcja i obróbka potranskrypcyjna 5 0

16. Translacja. Modyfikacje posttranslacyjne 5 0

17. Mechanizmy regulacji replikacji, transkrypcji i translacji 5 0

Forma zajęć: laboratorium

41. Zasady pracy w kwasami nukleinowymi. Izolacja DNA i RNA 5 0

32. Elektroforeza kwasów nukleinowych 5 0

33. Zasada metody PCR oraz jej optymalizacja 5 0

24. Enzymy restrykcyjne 5 0

25. Znakowanie kwasów nukleinowych i techniki hybrydyzacji 5 0

36. Techniki sekwencjonowania DNA 5 0

37. Markery DNA. Metody stosowane do genotypowania 5 0

praca w grupach, wykonywanie doświadczeń, prezentacja mulimedialnaMetody kształcenia

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

Brown T.A. (2009): Genomy, 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

Słomski R. (red.)  (2008): Analiza DNA teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.,
Poznań

Literatura podstawowa

Alberts B., Bray D., Lewis J., Roff M., Roberts K., Watson J.D : Molecular biology of the cell., Garland Publ. INC New York.

Malepszy S. (red.)  (2004): Biotechnologia roślin., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Turner P.C. McLennan A.G, Bates A.D, White M.R.H. : Biologia molekularna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Watson J.D., Baker T.A., Bell S.P., Gann A., Levine M., Losick R. : Molecular biology of the gene,

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP7EGZAMIN PISEMNY

EP2,EP3,EP5KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP8ZAJĘCIA 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

zaliczenie wykładów: egzamin pisemny - dłuższa wypowiedz pisemna, obejmuje wiedzę z wykładów
oraz zalecanej literatury
zaliczenie laboratoriów: na podstawie aktywności na zajęciach i kolokwiów

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena końcowa z przedmiotu wyliczana jest na podstawie średniej z oceny końcowej z laboratoriów i
oceny z egzaminu (1:1)

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 biologia molekularna Arytmetyczna

5 biologia molekularna [wykład]
zaliczenie z
oceną

5 biologia molekularna [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

5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

10Udział 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-I-S-22/23Z

Moduł:
Blok I [Biologia środowiskowa - eksperymentalna - człowiek]

biologia naczelnych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_30S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 14 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 24 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. EWA RĘBACZ-MARON

Prowadzący zajęcia: dr hab. EWA RĘBACZ-MARON

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z przemianami ewolucyjnymi rzędu naczelnych. Środowisko życia a budowa morfologiczna.
Kultura czy natura? Co doprowadziło do Homo sapiens?

Wymagania wstępne: Znajomość biologii na poziomie szkoły średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zdobywa wiedzę w zakresie biologii naczelnych.
Zapoznaje się z konkretnymi danymi na temat
systematyki naczelnych ich biologii.

K_W01
K_W05
K_W06
K_W07
K_W08

1 EP1

Student zdobywa taką wiedzę, aby zobaczyć związek
natura-kultura u Homo sapiens. K_W102 EP2

umiejętności

Student umie powiązać skutek z przyczyną. K_U02
K_U051 EP3

Student umie obronić swoje stanowisko na dany temat,
używając naukowych argumentów i wykorzystując swoją
wiedzę.

K_U09
K_U12
K_U14

2 EP4

Student uczy się umiejętności spojrzenia na dane
zagadnienie z otwartością na cudze zdanie i umie
"wypośrodkować" wnioski z poszanowaniem
argumentów rozmówcy; oraz umie napisać esej
polemizując.

K_U16
K_U173 EP5

kompetencje społeczne

Student liczy się z argumentami rozmówcy, szanuje
cudze stanowisko w danym temacie.

K_K01
K_K021 EP6

Student z respektem odnosi się do środowiska
przyrodniczego, do zasobów naturalnych i do drugiego
człowieka.

K_K03
K_K042 EP7

Student jest świadomy, że zawód biologa stawia przed
nim wyższe wymagania wobec poszanowania
środowiska naturalnego i jest zobowiązany do
uświadamiania ekologicznego swoich
współpracowników.

K_K083 EP8

1/3



Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: biologia naczelnych

Forma zajęć: wykład

71. Systematyka naczelnych. Charakterystyka gatunków rzędu: naczelne. Współczesne naczelne. 3 0

32. Komunikacja w grupie. Mowa artykułowana u Homo sapiens. Aparat mowy. 3 0

Forma zajęć: laboratorium

31. Budowa ciała naczelnych ? przegląd gatunkowy. Dymorfizm płciowy. 3 0

1
2. Hierarchia i interakcje społeczne w obrębie współczesnych naczelnych. Agresja u naczelnych.
Emocje. Władza w grupie. 3 0

13. Hipoteza mózgu społecznego. Mózg a zachowanie. Postawa wyprostowana. Używanie narzędzi. 3 0

24. Przemiany anatomiczne, fizjologiczne społeczne w wyniku ?udomowienia? ognia. 3 0

2
5. Sposób odżywiania i biochronologia naczelnych. Odpoczynek i miejsce nocowania gatunków z rzędu
naczelne. 3 0

1
6. Macierzyństwo, dzietność, ojcostwo u przedstawicieli rzędu naczelne. Rola starszych osobników.
Hipoteza babci. 3 0

27. Budżet czasu w obrębie doby u naczelnych. Zachowania godowe. Intymność. 3 0

2
8. Cechy typowo ludzkie w morfologii ciała. Problemy społeczne Homo sapiens. Globalizacja i jej
konsekwencje. Social media a samotność człowieka. Potrzeba przyjaźni i liczba Dunbara. Współczesne
przebodźcowanie.

3 0

napisanie eseju, dyskusja, prezentacja multimedialna, praca w grupachMetody kształcenia

Dianomd J. (2020): Strzelby, zarazki, stal, Zysk i S-ka, Poznań

Hippel (2020): Jak wyszliśmy na ludzi, Feeria, Łódź

Pyne L. (2019): Siedem szkieletów. Historia najsłynniejszych ludzkich skamieniałości., Copernicus Center Press, Kraków

Literatura podstawowa

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

Leakey R., Lewin R.  (1992):  Origins reconsidered in search of makes us human., Brown & Company, London

Ryszkiewicz M. (1996): Przepis na człowieka., , Cis, Warszawa

Walker A., Shipman P. (1998): The wisdom of bones., Phoenix, Great Britain

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP6,EP7KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5,EP8PRACA 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

zaliczenie laboratoriów:  składowymi oceny są aktywność na zajęciach, pisemna praca (esej), pisemna praca
zaliczeniowa. Usprawiedliwione nieobecności powinny być przez studenta odrobione.
wykłady: ustna odpowiedź zaliczeniowa z treści wykładowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna oceny z laboratoriów i wykładów

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 biologia naczelnych Arytmetyczna

3 biologia naczelnych [wykład]
zaliczenie z
oceną

3 biologia naczelnych [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

24Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

7Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

8Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie 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-I-S-22/23Z

Moduł:
Blok II [Biologia środowiskowa - eksperymentalna - człowiek]

biologia populacji ludzkich
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_41S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

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

Liczba godzin

2 24
laboratorium 14 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 24 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ŁUKASZ JANKOWIAK

Prowadzący zajęcia: dr hab. ŁUKASZ JANKOWIAK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z bioróżnorodnością populacji ludzkich, która ma wpływ na zróżnicowanie morfologiczne,
społeczne i kulturowe.
Nabycie umiejętności prezentacji i interpretacji wskaźników biologicznych i demograficznych charakteryzujących
populacje ludzkie.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu biologii, geografii, ekologii, socjologii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna poszczególne etapy ontogenezy człowieka. K_W011 EP1

Zna zasady pomiarów ludzkiego ciała. K_W092 EP2

Zna strukturę etniczną ludności świata. K_W053 EP3

umiejętności

Student umie powiązać budowę ludzkiego ciała z
przystosowaniem do środowiska. K_U011 EP4

Zauważa zależności
między charakterystykami biologicznymi i
kulturowymi jednostki i populacji.

K_U082 EP5

Umie wyciągnąć wnioski z zachowań prozdrowotnych. K_U083 EP6

Student potrafi współpracować w grupie K_U164 EP7

kompetencje społeczne

Wykazuje zrozumienie i szacunek ze
względu na odmienność człowieka na
płaszczyźnie rasowej, kulturowej,
społecznej, ekonomicznej, religijnej

K_K081 EP8

Student jest gotów przewidzieć skutki konfliktów
kulturowych. K_K032 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: biologia populacji ludzkich

Forma zajęć: wykład

1/3



41. Ontogeneza człowieka. 4 0

3
2. Problemy demograficzne współczesnych społeczeństw w świetle biologicznych, zdrowotnych,
społecznych, ekonomicznych doniesień. Konsekwencje dłuższego życia człowieka. Starzenie w
różnych społeczeństwach.

4 0

3

3. Aktywność ruchowa a zdrowie człowieka. Stres, niechęć do wysiłku fizycznego, przewlekłe
zmęczenie, wszechobecna motoryzacja, rola Internetu i telewizji, współczesne choroby
odcywilizacyjne.
Żywienie człowieka. Racjonalne żywienie, podstawowe błędy żywieniowe
współczesnych społeczeństw uprzemysłowionych. Nadwaga i otyłość jako skutki złego stylu życia i
jako przyczyny przewlekłych chorób.

4 0

Forma zajęć: laboratorium

41. Metody kontroli i normy rozwoju dzieci i młodzieży. 4 0

5

2. Morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne przystosowanie człowieka do środowiska życia.
Żywienie jako jeden z elementów przystosowawczych. Obecność warstwy tłuszczowej jako
adaptacja? Pomiary fałdów skórno-tłuszczowych i obwodów ciała, wyliczanie wskaźników
somatycznych. Ogólnoświatowe problemy z nadwagą i otyłością; przyczyny, skutki, zagrożenia,
działania zaradcze. Środowisko życia a odżywianie człowieka. Zapotrzebowanie energetyczne a
tryb i miejsce życia. Rola codziennej aktywności fizycznej. Masa ciała jako potencjalny wyznacznik
atrakcyjności osobnika. Rozmieszczenie tkanki tłuszczowej

4 0

5

3. Rozmieszczenie geograficzne człowieka. Pojęcie rasy - zróżnicowanie antropologiczne, językowe,
kulturowe w obrębie gatunku Homo sapiens. Charakterystyka morfologiczna przedstawicieli
poszczególnych ras. Rasizm - niebezpieczne zjawisko o zabarwieniu politycznym, społecznym
(segregacja), ekonomicznym, etycznym. Predyspozycje do sukcesów sportowych rodzimych
mieszkańców Afryki Wschodniej i Zachodniej. Badanie antropometryczne i somatoskopijne w celu
wyznaczenia własnej typologii rasowej

4 0

dyskusja, Prezentacja multimedialna,, praca w grupach,, film,Metody kształcenia

Jopkiewicz A., Suliga E. (2005): Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania.

Wolański N. (2006): Ekologia człowieka T. I i II., PWN.
Literatura podstawowa

Jaczewski A.  (2005): Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania.

Malinowski A., Strzałko J. (1989): Antropologia

Malinowski A., Wolański N. (1988): Metody badań w biologii człowieka.

Minois G. (1995): Historia starości.

Pawłowski B. (2009): Biologia atrakcyjności człowieka.

Piontek J. (1999): Biologia populacji pradziejowych.

Piontek J. (1979): Procesy mikroewolucyjne w europejskich populacjach ludzkich.

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA 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

Zaliczenie laboratoriów: kolokwium, sprawdziany, praca pisemna, weryfikacja zajęć praktycznych
Zaliczenie wykładów: zaliczenie pisemne

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest wypadkową oceny z ćwiczeń i z wykładów w stosunku 1:1.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 biologia populacji ludzkich Arytmetyczna

4 biologia populacji ludzkich [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

4 biologia populacji ludzkich [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

24Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie 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

3/3



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

Moduł:
Blok I [Biologia środowiskowa - eksperymentalna - człowiek]

biologiczna ocena jakości wód
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3446_34S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 10 ZO0

zajęcia terenowe 4 ZO0

Razem 24 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. inż. AGNIESZKA SZLAUER-ŁUKASZEWSKA

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

Cele przedmiotu:
Poznanie metod biologicznej oceny jakości wód.
Poznanie cech zespołów organizmów w różnych typach wód.
Poznanie taksonów hydrobiontów wskaźnikowych dla oceny jakości wód.

Wymagania wstępne: podstawy zoologii i botaniki

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student charakteryzuje zespoły organizmów
zasiedlających różne typy wód K_W051 EP1

Student wyjaśnia interakcje zachodzące pomiędzy
organizmami w wodach o różnym statusie ekologicznym K_W082 EP2

Student opisuje poszczególne metody biologicznej oceny
jakości wód K_W123 EP3

umiejętności

Student porównuje wody o różnym statusie
ekologicznym K_U061 EP4

Student klasyfikuje taksony wskaźnikowe i identyfikuje
ich przynależność do poszczególnych typów siedlisk K_U152 EP5

Argumentuje na temat znaczenia biocenoz wodnych oraz
konieczności ochrony gatunków cennych przyrodniczo K_U143 EP6

kompetencje społeczne

Student przestrzega poczynionych ustaleń, wykazując
się odpowiedzialnością za powierzone zadanie K_K011 EP7

Student ma potrzebę systematycznego zapoznawania się
z literaturą właściwą dla studiowanego kierunku K_K032 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

1/3



Przedmiot: biologiczna ocena jakości wód

Forma zajęć: wykład

21. Metody biologicznej oceny jakości wód 3 0

62. Cechy zespołów organizmów w różnych typach wód 3 0

23. Metodyka poboru prób dla oceny jakości wód 3 0

Forma zajęć: laboratorium

51. Poznanie taksonów hydrobiontów wskaźnikowych dla oceny jakości wód 3 0

42. Wykonanie oznaczeń organizmów i obliczeń w poszczególnych metodach ocenach jakości wód 3 0

13. Prezentacja sprzętu do poboru prób bezkręgowców w wodach stojących 3 0

Forma zajęć: zajęcia terenowe

21. Pobór prób dla oceny jakości wód 3 0

2
2. Rozpoznanie statusu ekologicznego wód na podstawie wiedzy zdobytej na wykładach i laboratoriach

3 0

prezentacja multimedialna na podstawie autorskiego scenariusza wykładu, omówienie ustne zakresu prowadzonego
ćwiczenia/ prezentacja multimedialna z omówieniem ćwiczenia, praktyczne zajęcia w laboratorium biologicznym,
obserwacje mikroskopowe, wykonanie rysunków, oznaczanie bezkręgowców, praca z kluczami, wykonanie obliczeńMetody kształcenia

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

BIS B., MIKULEC A.  BIS B., MIKULEC A.  2013. PRZEWODNIK DO OCENY STANU EKOLOGICZNEGO RZEK NA
PODSTAWIE MAKROBEZKRĘGOWCÓW BENTOSOWYCH. BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA WARSZAWA :

Kolada A. 2020. PODRĘCZNIK DO MONITORINGU ELEMENTÓW BIOLOGICZNYCH I KLASYFIKACJI STANU
EKOLOGICZNEGO WÓD POWIERZCHNIOWYCH. BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA WARSZAWA :

Kołodziejczyk A., Koperski P. (2000): Bezkręgowce słodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii
makrofauny. , Wyd. U.W :

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

Literatura podstawowa

Buczyński P. (2015): Dragonflies (Odonata) of anthropogenic waters in middle-eastern Poland. , Wydawnictwo Mantis, Olsztyn
:

Czachorowski S. (1998): Chruściki (Trichoptera) jezior Polski, charakterystyka rozmieszczenia larw, Studia i Materiały WSP w
Olsztynie Nr 142 :

Stańczykowska A. (1990): Ekologia naszych wód. , Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, Warszawa :

Turoboyski L., 1979 Hydrobiologia techniczna. PWN :

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

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

EP5,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

Pozytywna ocena z laboratoriów, wykładów i zajęć terenowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

waga do oceny końcowej: laboratorium 45%, wykład 45%, terenowe 10%

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 biologiczna ocena jakości wód Ważona

3 biologiczna ocena jakości wód [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,45

3 biologiczna ocena jakości wód [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

0,10

3 biologiczna ocena jakości wód [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,45

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

24Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

3Udział w konsultacjach 0

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-I-S-22/23Z

botanika ogólna
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3446_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 61
laboratorium 45 ZO0

wykład 30 E0

Razem 75 6

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA PUC

Prowadzący zajęcia: dr hab. ZOFIA SOTEK , dr hab. MAŁGORZATA PUC

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawami mikroskopowania i preparatyki; znajomość i rozumienie podstawowych
zagadnień
dotyczących morfologii, anatomii, cytologii, histologii i rozmnażania roślin wyższych; rozumienie związków
pomiędzy typami modyfikacji organów wegetatywnych a ich rolą w przystosowaniu roślin do środowiska;

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Definiuje podstawowe pojęcia z morfologii,
anatomii, cytologii, histologii roślin
wyższych

K_W011 EP1

Opisuje procesy rozmnażania roślin
wyższych K_W052 EP2

Dostrzega problemy klasyfikacji roślin na podstawie ich
morfologii i anatomii K_W073 EP3

umiejętności

Prowadzi obserwacje, przygotowuje i przedstawia zadany
problem z zakresu botaniki i obserwacji mikroskopowych
roślin

K_U011 EP5

Wykonuje samodzielnie preparaty mikroskopowe,
stosując techniki barwienia i reakcje chemiczne
indykatorowe, oraz wykonuje analizy mikroskopowe

K_U032 EP6

Konstruktywnie dyskutuje na temat przeprowadzonych
obserwacji K_U143 EP7

Pracuje w zespole podczas ćwiczeń laboratoryjnych K_U164 EP8

kompetencje społeczne
Pracując w zespole, myśli w sposób przedsiębiorczy oraz
jest krytyczny w ocenie swoich kompetencji

K_K02
K_K051 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: botanika ogólna

Forma zajęć: wykład

6
1. Morfologia organów wegetatywnych roślin, zróżnicowanie budowy i modyfikacje;
Budowa i klasyfikacja kwiatów, kwiatostanów i owoców. Formy biologiczne roślin. 1 0

5
2. Ogólne wiadomości o komórce roślinnej, składniki plazmatyczne i nieplazmatyczne, specyficzne
ergastyczne składniki komórki roślinnej: ściany komórkowej i wakuoli 1 0
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63. Klasyfikacja i charakterystyka tkanek roślinnych oraz układy funkcjonalne tkanek 1 0

7
4. Budowa anatomiczna organów wegetatywnych roślin nagonasiennych i okrytonasiennych; przyrost
organów wieloletnich na grubość, zjawiska anomalne. 1 0

6

5. Rozmnażanie, klasyfikacja i charakterystyka sposobów rozmnażania roślin.
Przemiana pokoleń - wiadomości ogólne; Rozmnażanie roślin nagonasiennych i okrytonasiennych -
budowa kwiatów, zapylanie i zapłodnienie, rozwój nasienia.
Rozmnażanie generatywne roślin okrytonasiennych - budowa
organów generatywnych, zapylanie i podwójne zapłodnienie, rozwój nasion i owoców

1 0

Forma zajęć: laboratorium

6
1. Budowa morfologiczna, zróżnicowanie oraz modyfikacje organów wegetatywnych roślin
wyższych, kwiatów, kwiatostanów i owoców. 1 0

6
2. Struktura komórki, żywe składniki komórki - protoplasty. Plastydy i substancje ergastyczne
komórki roślinnej. Proces kariokinezy i cytokinezy 1 0

6
3. Tkanki twórcze. Tkanki stałe - okrywające, wydzielnicze, przewodzące, mechaniczne,
miękiszowe. Układy tkankowe. 1 0

9
4. Pierwotna i wtórna budowa anatomiczna korzeni, pędu i liści (okrytozalążkowych i nagozalążkowych)

1 0

65. Budowa anatomiczna liścia, kwiatu, nasion - podstawy 1 0

76. Ogólne wiadomości  z rozmnażanie roślin okrytozalążkowych i nagozalążkowych 1 0

57. Anatomia nasion - wiadomości wstępne 1 0

-mikroskopowanie, -wykonywanie rysunków spod mikroskopu,, -wykonywanie preparatów mikroskopowych,, -
doświadczenia biologiczne (plazmoliza, dinezy)Metody kształcenia

Gorczyński T.  (1986): Ćwiczenia z botaniki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Hejnowicz Zygmunt (2002): Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych, Wydawnictwa Naukowe PWN, W-wa

Malinowski Edmund (1987): Anatomia roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Szwejkowska A., Szwejkowski J.  (2012): Botanika t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP7EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP5,EP6,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady - zaliczane na podstawie opracowania pisemnego zagadnień z materiału wykładowego -
na wykładzie końcowym;
Laboratoria - zaliczane na podstawie pozytywnych wyników bieżących kontroli wiedzy - oceny
cząstkowe ze sprawdzianów pisemnych, oceny zeszytu z rysunkami dokumentującymi obserwacje
mikroskopowe, sprawdzian praktyczny - rozpoznawanie preparatów mikroskopowych ze struktur roślinnych
poznawanych na zajęciach;

W OKRESIE NAUCZANIA HYBRYDOWEGO LUB WYŁĄCZNIE NAUCZANIA ZDALNEGO NASTĄPI ZMIANA
WARUNKÓW ZALICZENIA PRZEDMIOTU NA NASTĘPUJĄCE WYMOGI:
- warunkiem zaliczenia na ocenę wykładu jest przygotowanie eseju na zadany temat i uzyskanie pozytywnej oceny z
kolokwium
- warunkiem zaliczenia na ocenę ćwiczeń jest przygotowanie eseju na zadany temat i/lub uzyskanie pozytywnej oceny
z rozpoznawania zdjęć preparatów spod mikroskopu, zaliczenie rysunków wykonywanych na podst. preparatów spod
mikroskopu
W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego nastąpi zmiana metod weryfikacji efektów
uczenia się na następujące:
- esej: EP1, EP2, EP3

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

zasady wyliczenia oceny z przedmiotu: 50% wykład, 50% laboratoria;
zasady wyliczenia oceny z przedmiotu:  średnia arytmetyczna

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 botanika ogólna Arytmetyczna

1 botanika ogólna [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

1 botanika ogólna [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Crang Richard ,Lyons-Sobaski Sheila ,Wise Robert (2018): Plant Anatomy, Springer International Publishing AG, Dania

Młodzianowski F. Woźny A. (1990): Wykłady i ćwiczenia z biologii komórki roślinnej, Wyd. Naukowe Uniw. Im. A. Mickiewicza
w Poznaniu, Poznań

Plant Science (2021): An international journal of experimental plant biology, ISSN: 0168-9452, Boulder, CO, USA

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

75Zajęcia dydaktyczne 0

5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

30Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-I-S-22/23Z

chemia ogólna i analityczna
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIJ2450_3S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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:

dr ANNA BUCIOR-KWACZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr ANNA BUCIOR-KWACZYŃSKA

Cele przedmiotu:
Opanowanie przez studentów wiedzy teoretycznej w zakresie programu oraz nabycie profesjonalnych
umiejętności pracy w laboratorium chemicznym ze szczególnym zwróceniem uwagi na opanowanie umiejętności
operowania wiedzą z zakresu podstawowych pojęć z zakresu chemii, praw chemicznych i obliczeń chemicznych.

Wymagania wstępne: Podstawy chemii (zakres szkoły średniej)

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student ma przyswojoną wiedzę teoretyczną w zakresie
podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii z
zakresu chemii dostosowaną do studiowanego kierunku
studiów.

K_W031 EP1

Zna i wie jak zastosować podstawowe zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium
chemicznym.

K_W112 EP2

umiejętności

Student posiada umiejętność wykonywania
standardowych czynności laboratoryjnych z
wykorzystaniem odpowiednich zasad teoretycznych oraz
metod i technik badawczych.

K_U011 EP3

Student przeprowadza zadania badawcze i eksperymenty
samodzielnie pod nadzorem prowadzącego zajęcia
laboratoryjne.

K_U03
K_U072 EP4

Student wykazuje umiejętność pracy samodzielnej i
pracy w zespole. K_U163 EP5

kompetencje społeczne
Student wykazuje odpowiedzialność za powierzony
sprzęt, za pracę własną i uzyskane wyniki
eksperymentów.

K_K04
K_K071 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: chemia ogólna i analityczna

Forma zajęć: wykład

4
1. Materia i energia. Podstawowe definicje. Pierwiastki i związki chemiczne. Nomenklatura związków
chemicznych nieorganicznych. 1 0

2
2. Wodne roztwory nieelektrolitów i elektrolitów (ich struktura i reakcje). Związki zespolone w roztworach
wodnych. 1 0
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4
3. Analiza jakościowa (identyfikacja substancji) i analiza ilościowa (oznaczanie ilości lub stężenia
substancji). Analiza wagowa (grawimetria). Analiza objętościowa (alkacymetria, redoksometria,
kompleksometria).

1 0

2
4. Stany skupienia materii. Układ (parametry układu, składnik i faza w układzie, przemiany fazowe w
układzie jednoskładnikowym). 1 0

1
5. Reakcje chemiczne. Elementy termodynamiki i kinetyki reakcji chemicznych. Równanie reakcji jako
równanie zachowania masy i energii. 1 0

2
6.  Oznaczenia ilościowe wybranymi metodami instrumentalnymi (potencjometria, konduktometria,
spektrofotometria UV-Vis). 1 0

Forma zajęć: laboratorium

41. Zasady BHP i Ppoż. w laboratorium chemicznym. Związki chemiczne nieorganiczne - nomenklatura. 1 0

4
2. Technika pracy laboratoryjnej: wagi i ważenie, sporządzanie roztworów wodnych, dzielenie próbek na
części (wyznaczanie współmierności pipety i kolby miarowej, pipetowanie), miareczkowanie, rozdzielanie
zawiesin (sączenie, wirowanie).

1 0

14
3. Analiza jakościowa i ilościowa. Analiza jakościowa kationów i anionów. Analiza ilościowa wagowa
(grawimetria) i objętościowa (alkacymetria, kompleksometria, redoksometria). 1 0

8
4. Wybrane oznaczenia ilościowe instrumentalne metodami spektrofotometrycznymi,
potencjometrycznymi i konduktometrycznymi. 1 0

wykonywanie doświadczeń, rozwiązywanie zadań, praca w grupach, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Atkins P., Jones L. (2006): Chemia Ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje, PWN, Warszawa

Kocjan R. (2014): Chemia analityczna. T. 1, 2., PZWL, Warszawa

Poleszczuk G. (2000): Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii ogólnej i analitycznej, Wydawnictwo
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Poleszczuk G. (1999): Wybór ćwiczeń laboratoryjnych z chemii ogólnej i analitycznej., Wydawnictwo Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin

Literatura podstawowa

Bielański A. (1994): Chemia ogólna i nieorganiczna, PWN, Warszawa

Pajdowski J. (1993): Chemia ogólna, PWN, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

35Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP3KOLOKWIUM

EP2,EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

- zaliczenie laboratoriów na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za kolokwia,
sprawdziany i pracę (aktywność) studenta podczas zajęć laboratoryjnych
- egzamin pisemny (test - 20 pytań jednokrotnego wyboru obejmujący wiedzę z wykładów i zalecanej literatury)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Punktacja egzaminu i skala ocen:
11-12 pkt - dst; 13-14 pkt - dst plus; 15-16 - db; 17-18 pkt - db plus; 19-20 pkt - bdb

Ocena końcowa z przedmiotu: średnia arytmetyczna wyliczona na podstawie oceny z ćwiczeń i oceny z egzaminu w
stosunku 1:1

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 chemia ogólna i analityczna Arytmetyczna

1 chemia ogólna i analityczna [wykład] egzamin

1 chemia ogólna i analityczna [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

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. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-I-S-22/23Z

chemia organiczna
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_2S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 32
laboratorium 30 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 40 3

Koordynator
przedmiotu:

dr ANNA BUCIOR-KWACZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr ANNA BUCIOR-KWACZYŃSKA

Cele przedmiotu:

Opanowanie przez studentów wiedzy teoretycznej w zakresie programu chemii organicznej. Opanowanie umiejętności
pracy w laboratorium chemicznym. Zapoznanie z różnymi metodami otrzymywania i identyfikacji prostych związków
organicznych.Wyrobienie umiejętności określania mechanizmów wybranych reakcji organicznych podczas
wykonywania syntez wybranych substancji organicznych oraz analiz jakościowych.Wyrobienie umiejętności
bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych.

Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z chemią organiczną (zakres dla klas szkoły średniej o profilu
ogólnym)

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student ma przyswojoną wiedzę w zakresie
podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii z
zakresu chemii dostosowaną do studiowanego kierunku
studiów.

K_W031 EP1

Zna i wie jak zastosować podstawowe zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium
chemicznym oraz zna zasady funkcjonowania
laboratoriów.

K_W11
K_W132 EP2

Student zna i rozumie prawne i ekonomiczne aspekty
stosowane podczas pracy w laboratorium chemicznym. K_W153 EP7

umiejętności

Student posiada umiejętność wykonywania syntez i
analiz chemicznych z wykorzystaniem odpowiednich
metod i technik badawczych stosowanych w chemii
organicznej.

K_U011 EP3

Student przeprowadza proste zadania badawcze i
eksperymenty samodzielnie pod nadzorem
prowadzącego zajęcia laboratoryjne.

K_U032 EP4

Student wykazuje umiejętność pracy samodzielnej i
pracy w zespole. K_U163 EP5

kompetencje społeczne

Student wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo
własne i innych osób podczas doświadczeń, za
powierzony sprzęt oraz uzyskane wyniki eksperymentów. K_K071 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning
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Przedmiot: chemia organiczna

Forma zajęć: wykład

2
1.  Początki chemii organicznej. Najważniejsze grupy związków organicznych. Klasyfikacja związków
organicznych. 2 0

22. Nomenklatura związków organicznych. 2 0

23. Izomeria związków organicznych. 2 0

24.  Jedno- i wielofunkcyjne związki organiczne. 2 0

25. Chemia węglowodanów, lipidów, aminokwasów, białek. 2 0

Forma zajęć: laboratorium

4
1.  Zajęcia wprowadzające. Szkolenie ogólne BHP i Ppoż. w pracowni Chemii Organicznej. Wyposażenie i
technika pracy w laboratorium chemii organicznej. Nazewnictwo związków chemicznych organicznych. 2 0

4
2. Operacje jednostkowe w laboratorium chemii organicznej: rekrystalizacja, odwadnianie na drodze
destylacji, ekstrakcja. 2 0

10
3. Procesy jednostkowe w laboratorium chemii organicznej: estryfikacja, acylowanie, sulfonowanie,
diazowanie i sprzęganie - wybrane syntezy. 2 0

8
4. Jakościowe badanie właściwości wybranych jednofunkcyjnych i wielofunkcyjnych związków
organicznych. 2 0

45. Badanie tłuszczów naturalnych. 2 0

WEJŚCIÓWKI (obejmujące bieżący materiał zajęć laboratoryjnych), KOLOKWIUM KONCOWE (obejmujące zakres
materiału z wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych), ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA - zaangażowania studenta
w pracę podczas wykonywania doświadczeń w laboratorium - POPRZEZ OBSERWACJĘ)Metody kształcenia

Mastalerz P. (2016): Chemia organiczna, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław

Poleszczuk G. (2001): Laboratorium chemii organicznej dla biologów, cz. I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin

Poleszczuk G. (2001): Laboratorium chemii organicznej dla biologów. cz. II., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin

Vogel A.I. (2006): Preparatyka Organiczna, WNT, Warszawa

Literatura podstawowa

McMurry (2005): Chemia Organiczna. Tom 1-5, PWN, Warszawa

Sainsbury M. (2006): Chemia związków heterocyklicznych, PWN, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

40Zajęcia dydaktyczne 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP3SPRAWDZIAN

EP2,EP4,EP5,EP6,E
P7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium obejmujące wiedzę praktyczną (nabytą podczas ćwiczeń laboratoryjnych) i teoretyczną (nabytą podczas
wykładów).
Do kolokwium można przystąpić po wykonaniu wszystkich zaplanowanych ćwiczeń laboratoryjnych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za wejściówki, obecność i zaangażowanie w pracę
podczas zajęć w laboratorium oraz kolokwium.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 chemia organiczna Arytmetyczna

2 chemia organiczna [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

2 chemia organiczna [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

7Przygotowanie 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-I-S-22/23Z

cytologia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_20S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 62
laboratorium 45 ZO0

wykład 15 E0

Razem 60 6

Koordynator
przedmiotu:

dr IZABELA SZUĆKO-KOCIUBA

Prowadzący zajęcia: dr IZABELA SZUĆKO-KOCIUBA , dr hab. MAGDALENA ACHREM

Cele przedmiotu:

Przekazanie studentom wiadomości o podstawowych cechach, strukturze, organizacji i procesach życiowych komórki
eukariotycznej i prokariotycznej
Ukazanie studentowi komórki jako wysoce dynamicznej, podstawowej struktury budującej wszystkie organizmy żywe.
Nabycie umiejętności stosowania podstawowych metod badawczych, wykorzystywanych w biologii komórki i
interpretacji obserwowanych wyników przeprowadzonych badań.

Wymagania wstępne: Wiedza z anatomii roślin i zwierząt, biochemii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student charakteryzuje poszczególne organelle i
struktury komórkowe

K_W01
K_W051 EP1

student wyjaśnia podstawowe procesy życiowe komórki
eukariotycznej i protokariotycznej

K_W01
K_W052 EP2

umiejętności

Student formułuje wnioski na podstawie
przeprowadzonych doświadczeń i definiuje wybrane
metody badawcze

K_U01
K_U03
K_U07

1 EP3

Student potrafi samodzielnie wykonać preparaty
mikroskopowe

K_U01
K_U032 EP4

Student pracuje samodzielnie i w grupie K_U163 EP5

kompetencje społeczne
Student potrafi krytycznie ocenić swoje kwalifikacje i
zachowuje ostrożności podczas przeprowadzania
doświadczeń w laboratorium cytologicznym

K_K01
K_K02
K_K07

1 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: cytologia

Forma zajęć: wykład

1
1.  Założenia komórkowej teorii budowy organizmów. Pochodzenie komórek. Podobieństwa i różnice
między komórką pro- i eucariotyczną 2 0

22. Organizacja, architektura i funkcje jądra komórkowego. 2 0

13. Kontrola cyklu komórkowego. 2 0

14. Cytoszkietel - budowa i funkcje jego elementów. 2 0
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1
5. Matriks zewnątrzkomórkowa komórek roślinnych i zwierzęcych.

2 0

86. Budowa i funkcjonowanie poszczególnych przedziałów komórkowych. 2 0

17. Starzenie się i śmierć komórki. 2 0

Forma zajęć: laboratorium

31. Zasady pracy w laboratorium. Wprowadzenie do cytologii. 2 0

32. Zasada działania i zastosowanie mikroskopów świetlnych. 2 0

33. Obserwacje przyżyciowe komórek. 2 0

3
4. Techniki wykonywania preparatów biologicznych.

2 0

3

5. Zróżnicowanie budowy, kształtu i rozmiarów komórek, obserwacje mikroskopowe różnych typów
komórek roślinnych, zwierzęcych i bakteryjnych i ich pomiary, powiązanie kształtów, rozmiarów
komórek z ich funkcją. 2 0

36. Budowa i funkcje jądra komórkowego- identyfikacja jego składników. 2 0

37. Obserwacja stadiów mitozy i mejozy - sporządzanie preparatów. 2 0

38. Cytoszkielet. 2 0

3
9. Błony komórkowe, aparat Golgiego, siateczka śródplazmatyczna i rybosomy. Przepuszczalność błon
biologicznych. 2 0

310. Wakuola, lizosomy i peroksysomy roślinne i zwierzęce. 2 0

311.  Identyfikacja składników ściany komórkowej. 2 0

312. Budowa, funkcje i rodzaje plastydów. 2 0

313. Budowa i funkcje mitochondriów 2 0

314. Materiały zapasowe komórki. 2 0

315. Porównanie budowy komórki roślinnej i zwierzęcej 2 0

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

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP3,EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin (E)
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:
1. Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium, które jest kryterium przystąpienia do pisemnego egzaminu. Zaliczenie
laboratorium odbywa się na podstawie otrzymania pozytywnej oceny ze sprawdzianu z każdego tematu oraz
wniosków formułowanych na podstawie wykonanych podczas laboratoriów doświadczeń.
2. Pozytywna ocena zaliczenia treści wykładowych w czasie egzaminu pisemnego.

W okresie nauczania hybrydowego nastąpi zmiana warunków zaliczenia przedmiotu na następujące wymogi:
1. Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium, które jest kryterium przystąpienia do egzaminu. Zaliczenie
laboratorium obejmuje oceny cząstkowe sprawdzianów (pytania testowe, jak i otwarte) uzyskanych w trakcie trwania
zajęć laboratoryjnych, obecność i aktywny udział w zajęciach eksperymentalnych.
2. Pozytywna ocena zaliczenia treści wykładowych w czasie egzaminu przeprowadzanego w formie ustnej lub
pisemnej (ustalonej przez prowadzącego w porozumieniu ze studentami) na platformie MS Teams.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

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

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 cytologia Arytmetyczna

2 cytologia [wykład] egzamin

2 cytologia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Kilarski W.  (2003): Strukturalne podstawy biologii komórki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kłyszejko-Stefanowicz L.  (2002):  Cytobiochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Wojtaszek P, Latajczak L, Woźny A. (2012):  Biologia komórki roślinnej T1 i T2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

wyd. 3, red. M. Zabel, J. Kawiak (2021): SEMINARIA Z CYTOFIZJOLOGII DLA STUDENTÓW MEDYCYNY, WETERYNARII I
BIOLOGII, Edra Urban & Partner

Literatura podstawowa

Alberts B., Bray D., Hopkin K. (2016): Podstawy biologii komórki, Wydawnictwo Naukowe PWN, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

30Przygotowanie się do zajęć 0

18Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Blok I [Biologia środowiskowa - eksperymentalna - człowiek]

ekologia behawioralna
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3446_54S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 14 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 24 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. DARIUSZ WYSOCKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. DARIUSZ WYSOCKI

Cele przedmiotu:
rozumienie problemów z pogranicza ekologii, etologii i ewolucji, poznanie roli doboru naturalnego w
kształtowaniu zachowan zwierzat, sposobów maksymalizacji dostosowania, ewolucji układów socjalnych oraz
strategii rozrodczych samców i samic.

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu zoologii kregowców

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
opisuje wpływ środowiska życia na ewolucje organizmów
żywych K_W081 EP1

umiejętności

wyciąga wnioski na podstawie analizy tekstów
naukowych K_U021 EP2

potrafi organizować i rozdzielać prace w grupie K_U162 EP3

kompetencje społeczne
jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu K_K031 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ekologia behawioralna

Forma zajęć: wykład

21. Adaptacja, dostosowanie, czynniki bezpośrednie i ultymatywne. 3 0

22. Ewolucja płciowości i dobór płciowy. 3 0

23. Systemy dobierania się w pary u bezkręgowców i ryb. 3 0

24. Systemy dobierania się w pary u płazów i gadów. 3 0

25. Teoria kooperacji. 3 0

Forma zajęć: laboratorium

81. Systemy dobierania się w pary ptaków 3 0
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62. Systemy dobierania się pary ssaków 3 0

SPRAWDZIAN, KOLOKWIUM, PROJEKTMetody kształcenia

Krebs J.R., Davies N.B. (red.)   (2001): Ekologia Behawioralna., Wydawnictwo Naukowe PWN., Warszawa.Literatura podstawowa

Bieżąca literatura dotycząca najnowszych osiągnięć ekologii behawioralnejLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

24Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

3Przygotowanie 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

EP1KOLOKWIUM

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4PROJEKT

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

wykłady:  pisemne kolokwium zaliczeniowe
laboratoria : projekt i pisemny sprawdzian zaliczeniowy

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest efektem oceny z laboratoriów i wykładów w stosunku 1:1. (ZO)

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 ekologia behawioralna Arytmetyczna

3 ekologia behawioralna [wykład]
zaliczenie z
oceną

3 ekologia behawioralna [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-I-S-22/23Z

Moduł:
Blok III [Biologia środowiskowa - eksperymentalna - człowiek]

ekologia molekularna
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3446_50S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

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

Liczba godzin

3 25
laboratorium 14 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 24 2

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. JAKUB SKORUPSKI

Prowadzący zajęcia: dr MAGDALENA SZENEJKO , dr inż. JAKUB SKORUPSKI

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z możliwościami i przydatnością wykorzystania metod i markerów
molekularnych w badaniach ekologicznych i ich zastosowania w rozwiązywaniu konkretnych problemów
ekologicznych, w tym:  identyfikacji gatunkowej i osobniczej, szacowania wielkości populacji, oznaczania płci czy
oceny tempa migracji.

Wymagania wstępne: Wiadomości z zakresu ekologii, podstaw genetyki i ochrony przyrody.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ekologii i
genetyki, w tym genetyki populacyjnej oraz molekularne
podstawy funkcjonowania organizmów żywych.

K_W01
K_W06
K_W08

1 EP1

Wymienia, rozróżnia oraz zna możliwości zastosowania
technik molekularnych i aparatury badawczej w badanich
ekologicznych.

K_W092 EP2

Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy laboratoryjnej
oraz terenowej, związanej z poborem, przechowywaniem
i odpowiednim zabezpieczeniem prób środowiskowych. K_W113 EP3

Zna podstawowe metody analizy statystycznej i
narzędzia informatyczne, niezbędne do właściwej
interpretacji uzyskanych wyników analizy molekularnej i
ich odniesienia do konkretnego problemu ekologicznego.

K_W144 EP4

umiejętności

Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi
współdziałać przyjmując różne role. K_U161 EP5

Planuje proste badania oraz analizy środowiskowe, jak i
wykonuje analizy laboratoryjne z zakresu ekologii
molekularnej, pod kierunkiem opiekuna naukowego. K_U152 EP6

Potrafi dobrać odpowiednie metody molekularne do
konkretnego problemu ekologicznego, jak i dokonać
właściwej interpretacji i wnioskowania na podstawie
uzyskanych wyników doświadczeń laboratoryjnych.

K_U01
K_U073 EP7
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kompetencje społeczne

W ocenie pracy własnej zachowuje postawę rzeczową i
krytyczną. K_K011 EP8

Jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za
bezpieczeństwo własne i innych podczas prowadzonych
doświadczeń laboratoryjnych, jak i w pracy terenowej. K_K072 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ekologia molekularna

Forma zajęć: wykład

2

1. Wprowadzenie do ekologii molekularnej, rys historyczny i zakres tematyczny. Ekologia molekularna
jako nauka interdyscyplinarna. Wykorzystanie markerów genetycznych w badaniach ekologicznych
(identyfikacja gatunkowa, identyfikacja osobnicza, określanie liczebności populacji, śledzenie szlaków i
tempa migracji, identyfikacja płci, analizy genealogiczne).

5 0

2
2. Zasady poboru, przechowywania, transportu, izolacji i oczyszczania DNA z prób środowiskowych.
Procesy degeneracyjne kwasów nukleinowych w warunkach pośmiertnych i pozaustrojowych oraz
sposoby przeciwdziałania im.

5 0

2

3. Techniki molekularne stosowane w ekologii molekularnej, przykłady zastosowania sekwencjonowania,
genotypowania wielolokusowego, polimorfizmu VNTR, polimorfizmu RFLP, polimorfizmu ISSR,
polimorfizmu SSCP, polimorfizmów RAPD. Zastosowanie i specyfika pracy ze środowiskowym DNA
(eDNA), metabarkoding, analiza śladów biologicznych.

5 0

2
4. Wykorzystanie DNA kopalnego (aDNA) w ekologii molekularnej, filogenetyka i filogeografia
molekularna. 5 0

2
5. Projektowanie eksperymentów w zakresie ekologii molekularnej. Aplikacja ekologii molekularnej w
ochronie przyrody, rolnictwie i karnistyce. 5 0

Forma zajęć: laboratorium

3
1. Laboratorium ekologii molekularnej. Izolacja DNA z prób środowiskowych. Ocena jakości i ilości DNA

5 0

3
2. Wykorzystanie techniki PCR w badaniach ekologicznych ? identyfikacja płci, barkoding DNA. Techniki
elektroforetyczne 5 0

3
3. Zastosowanie metod genetyki molekularnej w badaniach ekologicznych. Struktura płciowa

5 0

3
4. Bazy sekwencji biologicznych. Obróbka i analiza danych sekwencyjnych

5 0

25. Kolokwium. Zaliczenie ćwiczeń 5 0

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

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP5,EP6,E
P7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest: zaliczenie na ocenę wymaganych treści prezentowanych na
wykładach oraz omawianych i wymaganych na ćwiczeniach laboratoryjnych.
Zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych - uzyskiwane na podstawie obecności, aktywności w trakcie ćwiczeń oraz ocen
cząstkowych, uzyskanych z kolokwiów zaliczeniowych.

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

5 ekologia molekularna Arytmetyczna

5 ekologia molekularna [wykład]
zaliczenie z
oceną

5 ekologia molekularna [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Charles J. Krebs (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa

D.L. Hartl, A.G. Clark (2010): Podstawy genetyki populacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

J. C. Avise (2008): Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego WUW,
Warszawa

J. R. Freeland  (2008): Ekologia molekularna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

M. Pilot, R.Rutkowski, A. Malewska, T. Malewski  (2005): Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych,
Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa

Literatura podstawowa

A. Łominicki (2012): Ekologia ewolucyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

P.G. Higgs, T.K. Attwood (2012): Bioinformatyka i ewolucja molekularna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Artykuły przeglądowe w języku polskim z zakresu ekologii molekularnej.

Artykuły w języku angielskim z zakresu ekologii molekularnej.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

24Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

6Udział 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
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-I-S-22/23Z

ekologia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3446_9S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 54

laboratorium 30 ZO0

wykład 30 E0

zajęcia terenowe 20 ZO0

Razem 80 5

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. JAKUB SKORUPSKI

Prowadzący zajęcia: dr MAGDALENA SZENEJKO , dr hab. inż. PRZEMYSŁAW ŚMIETANA , dr inż. JAKUB SKORUPSKI

Cele przedmiotu:

Zasadniczym celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności wykorzystania ekologicznego aspektu badań stosowanych
w biologii do opisu, rozumienia, prognozowania funkcjonowania systemów biologicznych.  Na podstawie wiedzy
dotyczących funkcjonowania biocenoz od poziomu autekologicznego poprzez demekologiczny i biotyczny na
biocenotycznym kończąc student powinien osiągnąć umiejętność budowy modeli  jako funkcji identyfikacji systemów
biologicznych. Zdobyta wiedza ekologiczna ma służyć za podstawę do projektowania/oceny rozwiązań służących
efektywnym działaniom z zakresu zachowania zróżnicowania biologicznego.

Wymagania wstępne: Wiadomości podstawowe z zakresu matematyki i statystyki, botaniki ogólnej, zoologii ogólnej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

definiuje pojęcia stosowane w ekologii oraz opisuje
podstawowe procesy i zjawiska zachodzące w przyrodzie K_W01

K_W051 EP1

zna i opisuje podstawowe narzędzia i metody badawcze
wykorzystywane w ekologii, w tym proste metody
statystyczne oraz modele matematyczne

K_W022 EP2

opisuje różnorodność organizmów żywych, zna
organizację systemów ekologicznych, rozumie złożoność
interakcji organizm-środowisko

K_W05
K_W083 EP3

umiejętności

potrafi wybrać i zastosować odpowiednie metody i
techniki stosowane w badaniach ekologicznych oraz pod
kierunkiem opiekuna naukowego krytycznie ocenić
prawidłowość ich zastosowania

K_U01
K_U151 EP4

potrafi zaplanować i wykonać proste analizy
środowiskowe i laboratoryjne wykorzystując poznane
metody badawcze

K_U01
K_U03
K_U15

2 EP5

zgodnie z obowiązującymi metodami prowadzi
obserwacje terenowe i potrafi wyciągać wnioski na
podstawie zebranych wyników

K_U063 EP6

kompetencje społeczne potrafi zaplanować i przeprowadzić pracę w grupie K_K04
K_K071 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ekologia
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Forma zajęć: wykład

3
1.  Zakres ekologii i podstawowe pojęcia ekologiczne. Ekologia a ochrona i odnowa środowiska
przyrodniczego. Podstawy ekoetyki. 4 0

3
2.  Problematyka badań produkcyjnych. Składowe budżetów energetycznych i metody ich pomiaru.
Produkcja pierwotna i wtórna. Przepływy energii biosferze. 4 0

33. Badania autekologiczne. Aspekty oddziaływania czynników siedliskowych na organizm żywy. 4 0

3
4.  Problematyka badań demekologicznych. Badania zagęszczenia (liczebności) i struktury przestrzennej
populacji 4 0

3
5. Problematyka badań biotycznych. Klasyfikacja i charakterystyka i modelowanie interakcji
międzygatunkowych. 4 0

3
6. Problematyka badań biocenotycznych. Uwarunkowania różnic bioróżnorodności. Metody badań i
pomiarów zróżnicowania gatunkowego. Problematyka zagrożeń dla zachowania bioróznorodności
zależne od skali (od globalnej do lokalnej)

4 0

3
7. Funkcjonowanie ekosystemu i uwarunkowania zachowania jego zróżnicowania biologicznego na
przykładzie Morza Bałtyckiego. 4 0

38. Dynamika populacji. Model wykładniczy i logistyczny wzrostu skokowego i ciągłego populacji. 4 0

39. Usługi ekosystemowe - rodzaje i podstawy ochrony zasobów. 4 0

310. Wykorzystanie wyników badań ekologicznych w ocenie jakości obszarów cennych i chronionych 4 0

Forma zajęć: laboratorium

31. Rodzaje i problematyka badań ekologicznych. Zasada tolerancji ekologicznej. 4 0

3
2.  Problematyka badań autekologicznych. Podział czynników ekologicznych. Czynniki ekologiczne
środowiska lądowego. Określanie wpływu temperatury na długość życia wybranych gatunków
owadów

4 0

3
3. Czynniki ekologiczne środowiska wodnego. Eutrofizacja zbiorników wodnych - na przykładzie
jezior. Określanie zawartości związków azotu i fosforu w próbkach wody z wykorzystaniem skali
barwnej.

4 0

3
4. Demekologia. Populacja i jej cechy. Wybrane metody określania wielkości zagęszczenia i
rozmieszczenia przestrzennego danej populacji. Konstruowanie tabel przeżywania. 4 0

3
5. Demekologia. Struktura wiekowa populacji. Omówienie wybranych metod określania wieku u
zwierząt i roślin. Oznaczanie wieku u ryb na podstawie łusek i stref sezonowych widocznych na
otolitach.

4 0

3
6. Ruch i migracje populacji w czasie i przestrzeni. Rozprzestrzenianie się roślin i zwierząt.
Rozróżnianie i klasyfikacja typu rozprzestrzeniania się wybranych gatunków roślin na podstawie
budowy ich diaspor.

4 0

3
7. Podział interakcji międzygatunkowych. Charakter i siła zależności symbiotycznych. Badanie
allopatycznego oddziaływania wydzielin korzeniowych. 4 0

3
8.  Interakcje międzygatunkowe. Matematyczne modele oddziaływań konkurencyjnych. Określanie
zmian liczebności w hipotetycznych układach drapieżnik-ofiara. 4 0

4
9. Cechy biocenozy. Bioróżnorodność. Stosowanie i interpretacja wielkości wybranych wskaźników
biocenotycznych. 4 0

210.  Kolokwium. Zaliczenie ćwiczeń. 4 0

Forma zajęć: zajęcia terenowe

8
1. Klasyfikacja taksonomiczna i ekologiczna pospolitych gatunków zwierząt kręgowych w warunkach
terenowych 4 0

62. Nierodzime gatunki inwazyjne 4 0

63. Identyfikacja i analiza interakcji międzygatunkowych w terenie 4 0

prezentacja multimedialna, praca w grupach, przeprowadzanie doświadczeń, rozwiązywanie zadańMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny - obejmujący wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury.
Zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych - uzyskiwane na podstawie obecności i ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie semestru za określone działania i prace studenta, w tym kolokwia
zaliczeniowe.
Zaliczenie z ćwiczeń terenowych - uzyskiwane na podstawie obecności i złożenia kart pracy z
wynikami badań terenowych.
Ocena z przedmiotu ustalana na podstawie oceny końcowej z wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych
w stosunku 1:1.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
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Banaszak J., Wiśniewski H. (2003): Podstawy Ekologii, Wydawnictwo: Adam Marszałek, Toruń

Krebs Ch.J.  (2011): Ekologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Trojan P.  (1977): Ekologia ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN,  Warszawa

Literatura podstawowa

Begon M., Mortimer M., Thompson D.J. (1999): Ekologia populacji: Stadium porównawcze zwierząt i roślin, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa

Falińska K.  (1996): Ekologia roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Krebs J.R., Davies N.B.  (2011): Wprowadzenie do ekologii behawioralnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

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

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

80Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

3Udział 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

Ocena z przedmiotu ustalana na podstawie oceny końcowej z wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych
w stosunku 1:1.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 ekologia Arytmetyczna

4 ekologia [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

4 ekologia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

4 ekologia [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-I-S-22/23Z

Moduł:
Blok II [Biologia środowiskowa - eksperymentalna - człowiek]

eksperyment w badaniach przyrodniczych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3446_45S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

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

Liczba godzin

2 24

laboratorium 6 ZO0

wykład 4 ZO0

zajęcia terenowe 14 ZO0

Razem 24 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. HELENA WIĘCŁAW

Prowadzący zajęcia: dr hab. HELENA WIĘCŁAW

Cele przedmiotu:

zapoznanie studentów z ideą projektowania eksperymentu w obszarze badań przyrodniczych; poznanie techniki
prowadzenia eksperymentów w warunkach laboratoryjnych i naturalnych oraz podstawowych metod przetwarzania
danych eksperymentalnych
nabycie umiejętności planowania i prowadzenia eksperymentów w obszarze badań przyrodniczych oraz interpretacji
uzyskanych danych

Wymagania wstępne: Podstawy botaniki i ekologii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawowe techniki prowadzenia eksperymentu w
warunkach laboratoryjnych i naturalnych K_W02

K_W091 EP1

zna podstawową terminologię stosowaną przy
planowaniu i interpretacji wyników eksperymentów
przyrodniczych w układzie organizm-środowisko

K_W01
K_W082 EP2

umiejętności

potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment  w
warunkach naturalnych

K_U01
K_U06
K_U15

1 EP3

potrafi dokumentować wyniki eksperymentu, analizować
uzyskane dane oraz wyciągać wnioski

K_U05
K_U082 EP4

kompetencje społeczne

w ocenie pracy własnej zachowuje postawę rzeczową i
krytyczną a w przypadku trudności zasięga rady
ekspertów

K_K01
K_K02
K_K03

1 EP5

jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych
podczas zajęć w laboratorium oraz w terenie K_K072 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: eksperyment w badaniach przyrodniczych

Forma zajęć: wykład

2
1. Eksperyment jako metoda badawcza. Techniki prowadzenia eksperymentu w warunkach
laboratoryjnych i naturalnych; próba kontrolna jako punkt odniesienia. 4 0
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12. Ograniczenia stosowania eksperymentu w badaniach przyrodniczych; uwarunkowania prawne. 4 0

1
3. Przykłady eksperymentów przyrodniczych prowadzonych w oparciu o różne metody i techniki badań.

4 0

Forma zajęć: laboratorium

3
1. Planowanie etapów eksperymentu. Poznanie obiektu badań (praca z materiałem roślinnym),
sformułowanie problemu badawczego i postawienie hipotezy badawczej. 4 0

3
2. Analiza wyników uzyskanych z przeprowadzonego eksperymentu terenowego i sformułowanie
wniosków. 4 0

Forma zajęć: zajęcia terenowe

14
1. Przeprowadzenie eksperymentu w warunkach naturalnych. Analiza wpływu czynników abiotycznych i
biotycznych na zmiany jakościowe i ilościowe wybranych do eksperymentu obiektów badań. 4 0

prezentacja multimedialna, eksperyment,  praca indywidualna i grupowa z materiałem roślinnym i kluczem do
oznaczaniaMetody kształcenia

Faliński J.  (2001): Przewodnik do długotrwałych badań ekologicznych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Rutkowski L. (2018): Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Wątroba J. (2017): Jak w praktyce optymalnie zaplanować eksperyment badawczy?, StatSoft Polska

Literatura podstawowa

Kopeć M., Gondek K. (2016): Znaczenie długotrwałych doświadczeń i problemy upływu czasu w metodach badawczych z
obszaru nauk przyrodniczych, Polish Journal for Sustainable Development 20: 93-104

Quinn G. P., Keough M. J. (2002): Experimental design and data analysis for biologists, Cambridge University Press,
Cambridge

Wheater C. P., Cook P. A., Bell J. R.  (2011): Practical Field Ecology: A Project Guide, Wiley-Blackwell

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

24Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

3Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

EP3,EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie pisemnego kolokwium, na którym sprawdzana jest wiedza z wykładów
i zalecanej literatury.
Zaliczenie laboratorium oraz zajęć terenowych student uzyskuje na podstawie wykonanego eksperymentu (projektu)
oraz przeprowadzonej analizy i interpretacji uzyskanych danych.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich form zajęć.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa koordynatora przedmiotu wyliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen z wykładów, zajęć
laboratoryjnych oraz terenowych.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 eksperyment w badaniach przyrodniczych Arytmetyczna

4 eksperyment w badaniach przyrodniczych [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

4 eksperyment w badaniach przyrodniczych [wykład]
zaliczenie z
oceną

4
eksperyment w badaniach przyrodniczych [zajęcia terenowe] zaliczenie z

oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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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-I-S-22/23Z

embriologia zwierząt
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_18S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 28 ZO0

wykład 12 ZO0

Razem 40 5

Koordynator
przedmiotu:

dr LUCYNA KIRCZUK

Prowadzący zajęcia: dr LUCYNA KIRCZUK

Cele przedmiotu:
Przekazanie studentom wiadomości o podstawach gametogenezy, budowy gamet i wczesnych etapach rozwoju
organizmu zwierzęcego.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu zoologii, fizjologii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student charakteryzuje procesy gametogenezy

K_W01
K_W02
K_W05
K_W06

1 EP1

student charakteryzuje wczesne etapy rozwoju świata
zwierzęcego

K_W01
K_W02
K_W05
K_W06
K_W08

2 EP2

umiejętności

student porównuje przebieg oogenezy i spermatogenezy K_U01
K_U021 EP3

student porównuje wczesne etapy rozwoju kręgowców K_U01
K_U022 EP4

kompetencje społeczne

student  przeprowadza obserwacje mikroskopowe i
samodzielnie wykonuje rysunek biologiczny

K_K01
K_K02
K_K03

1 EP5

student podczas wykonywania prac przestrzega
ustalonych procedur

K_K01
K_K02
K_K03

2 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: embriologia zwierząt

Forma zajęć: wykład

21. Schemat  spermatogenezy, budowa i typy plemników. 1 0

22. Schemat  oogenezy, typy jaj, osłonki jajowe. 1 0

23. Zapłodnienie, gynogeneza, androgeneza. 1 0
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2
4. Wczesne etapy rozwoju zarodkowego (bruzdkowanie, gastrulacja, listki zarodkowe, narządy
pierwotne). 1 0

25. Błony płodowe i łożyska. 1 0

26. Rozwój płazów i ptaków . 1 0

Forma zajęć: laboratorium

2
1. Spermatogeneza. Schemat spermatogenezy. Przebieg spermatogenezy u ssaków. Nabłonek
plemnikotwórczy kanalików krętych szczura. 1 0

2
2. Typy jąder. Przebieg spermatogenezy u ryb.       Stadia rozwoju jąder troci wędrownej

1 0

2
3. Budowa gamet. Budowa komórki jajowej. Ziarna korowe, mikropyle. Typy jaj ze względu na ilość i
rozmieszczenie żółtka, osłonki jajowe. Typy oogenezy (jajników).  Budowa i rodzaje plemników.
       Plemniki, schemat jaja kury, schemat budowy plemnika.

1 0

2
4. Oogeneza. Schemat oogenezy (prewitellogeneza, witellogeneza). Przebieg  oogenezy u ryb. Fazy
rozwoju oocytu i stadia rozwoju jajników troci    wędrownej 1 0

2
5. Przebieg  oogenezy u ssaków. Rozwój pęcherzyka jajnikowego.

1 0

2
6. Bruzdkowanie.  Typy bruzdkowania, morula, budowa blastul.

1 0

2

7. Gastrulacja. Typy gastrulacji, gastrula, różnicowanie listków  zarodkowych
  Pojęcia:  pierwouste, wtórouste (Protostomia, Deuterostomia)
                  dwuwarstwowce, trójwarstwowce (Diploblastica, Triploblastica)
                  bezwtórnojamowce,  wtórnojamowce (Acoelomata, Coelomata)

1 0

28. Kolokwium. Cykl płciowy ssaka. 1 0

29. Rozwój ryb    np. pstrąga  potokowego 1 0

210. Rozwój płazów bezogonowych    np.  żaby trawnej. 1 0

211. Rozwój płazów ogoniastych     np. traszki. 1 0

212. Rozwój ptaków i błony płodowe   np. kury. 1 0

213. Rozwój ssaków    np. szczura. 1 0

214. Kolokwium. System komputerowej analizy obrazu mikroskopowego. 1 0

Prezentacja multimedialna.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP5,EP6ZAJĘCIA 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

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

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z laboratoriów jest średnią arytmetyczną z kolokwiów.
Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z oceny uzyskanej z laboratorium i z wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 embriologia zwierząt Arytmetyczna

1 embriologia zwierząt [wykład]
zaliczenie z
oceną

1 embriologia zwierząt [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Bielańska- Osuchowska Z. (1993): Embriologia., PWRiL, Warszawa

Grodziński Z., Jura Cz. i in.  (1972): Embriologia, Warszawa, PWN

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

Jura Cz., Krzanowska H. i in.  (1985): Podstawy embriologii zwierząt. , PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Berger L.  (2000): Płazy i gady Polski, PWN, Warszawa – Poznań

Bielański A., Tischner M.  (1993): Biotechnologia rozrodu zwierząt    gospodarskich. , Universitas, Kraków

Bieniarz K., Epler P.   (1991): Rozród ryb, AR , Kraków

Glogowski J., Cejko B., Sarosiek B., Demianowicz W., Kowalski R.  (2009): Kriokonserwacja nasienia ryb łososiowatych.
Rozród, podchów, profilaktyka ryb łososiowatych u i innych gatunków. , IRŚ, Olsztyn

Pisarski T., Szamatowicz M.  (1997): Niepłodność, PZWL, Warszawa

Wierzbowski S. 1996.  (1996): Andrologia. Buhaj, knur, kozioł, ogier, pies i lis, tryk.  , Platan, Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

40Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

43Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

25Przygotowanie 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-I-S-22/23Z

Moduł:
Blok III Biologia środowiskowa - eksperymentalna - człowiek

endokrynologia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_52S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

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

Liczba godzin

3 25
laboratorium 14 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 24 2

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. EWA SKOTNICKA

Prowadzący zajęcia: dr inż. EWA SKOTNICKA

Cele przedmiotu:
Poznanie hormonalnych mechanizmów służących utrzymaniu homeostazy wewnątrzustrojowej. Receptory i
mechanizmy przekazywania sygnału. Analiza czynników endogennych biorących udział w procesach regulacji
endokrynnej organizmu w warunkach fizjologi i patofizjologi

Wymagania wstępne: Realizacja przedmiotów: Biochemia statyczna, Metabolizm komórki, Biologia komórki, Fizjologia zwierząt,

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Charakteryzuje czynności poszczególnych gruczołów
wydzielania wewnętrznego w warunkach fizjologi i
patologi.

K_W011 EP1

Identyfikuje grupy chemiczne hormonów. K_W112 EP2

Zna rolę hormonów w organizmie człowieka. K_W033 EP3

Wymienia podstawowe narzędzia i techniki badawcze
wykorzystywane w endokrynologii.

K_W03
K_W154 EP4

umiejętności

Wybiera i stosuje prawidłowe metody i techniki badawcze
stosowne w ocenie funkcjonowania gruczołów
dokrewnych.

K_U01
K_U161 EP5

Planuje i organizuje eksperymenty mające na celu analizę
procesów endokrynnych służących zachowaniu
homeostazy.

K_U02
K_U03
K_U08

2 EP6

Wykonuje oznaczenia stężenia hormonów w materiale
biologicznym, przeprowadza obserwacje i wyciąga
wnioski.

K_U01
K_U03
K_U05

3 EP7

kompetencje społeczne

Zachowuje ostrożność w pracy w laboratorium
diagnostycznym i przestrzega ustaleń metodycznych w
realizacji  powierzonego zadania.

K_K071 EP8

Dąży do zwiększania zasobów zdobytej wiedzy i
umiejętności w celu podnoszenia kompetencji
zawodowych.

K_K05
K_K06
K_K09

2 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

1/3



Przedmiot: endokrynologia

Forma zajęć: wykład

2

1. Podstawy endokrynologii. Fizjologia z elementami anatomii układu wewnątrzwydzielniczego.
Integracyjna funkcja hormonów i ich rola w przekazywaniu informacji w organizmie oraz w utrzymaniu
homeostazy. 5 0

6

2. Właściwości chemiczne hormonów i kontrola wydzielania wewnętrznego. Mechanizm i efekty działania
hormonów (hormony: steroidowe, peptydowe, pochodne aminokwasów). Receptory i wtórne przekaźniki.
Czynniki determinujące biologiczne działanie hormonów. Homeostaza organizmu a zaburzenia
neuroendokrynne.
Niedoczynność/nadczynność tarczycy oraz nadnerczy. Hormony płciowe. Hormonoterapia i
antykoncepcja hormonalna. Sterydy anaboliczne

5 0

23. Hormony a adaptacja. Rytmy okołodobowe syntezy i uwalniania hormonów 5 0

Forma zajęć: laboratorium

2
1. Wiadomości wprowadzające. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium diagnostycznym.

5 0

3
2. Metody pośrednie w ocenie zaburzeń endokrynnych w zakresie hormonalnej regulacji przemiany
wapniowo-fosforanowej. Próby czynnościowe. 5 0

3

3. Ocena zaburzeń przemiany węglowodanowej. Testy laboratoryjne w diagnozowaniu i monitorowaniu
cukrzycy. Ocena zaburzeń przemiany węglowodanowej. Testy laboratoryjne w diagnozowaniu i
monitorowaniu cukrzycy. Doustny test tolerancji glukozy (DTTG) ? standardy wykonania, znaczenie
diagnostyczne. Oznaczanie glukozy metodą enzymatyczną

5 0

2
4. Metody pośrednie w ocenie zaburzeń neuroendokrynnych w zakresie hormonalnej regulacji przemiany
wodno-elektrolitowej. Próby czynnościowe 5 0

2
5. Metody badań stosowane w ocenie zaburzeń endokrynologicznych (metody morfologiczne,
biologiczne, metody fizykochemiczne). Laboratoryjne testy stosowane w diagnostyce
endokrynologicznej..

5 0

2
6. Hormony i pochodne syntetyczne hormonów (syntetyczne hormony płciowe, sterydowe, tarczycy,
hormony przysadki) oraz możliwości ich wykorzystania w leczeniu zaburzeń neuroendokrynnych. 5 0

wykład
prezentacje multimedialne
wykonywanie doświadczeń laboratoryjnych
praca w grupach
opracowywanie raportów

Metody kształcenia

Nowak, Zawilska (2004): Receptory i mechanizmy przekazywania sygnału, PWN, Warszawa

Traczyk, Trzebski (2001): Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, PZWL, Warszawa

Materiały autorskie z wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych i publikacje naukowe z renomowanych czasopism naukowych

Literatura podstawowa

Pawlikowski (1999): Leczenie hormonami i pochodnymi hormonów, PZWL, Warszawa

Romer (1998): Endokrynologia kliniczna, PWN, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP2,EP3,EP4,EP5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP9PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP5,EP6,EP7,EP8,E
P9ZAJĘCIA 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

laboratoria:  oceny częściowe z kolokwiów, raportów z analiz wyników badań; praca pisemna, ocena aktywności
pracy laboratoryjnej i współpracy w grupie
wykłady:  zaliczenie pisemne wykładów obejmujące znajomość treści programowych wykładów. Wymagana
konieczności zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa koordynatora przedmiotu wyliczana jest jako średnia arytmetyczna z ocen z ćwiczeń laboratoryjnych
i z wykładów. Przy ustalaniu ocen zastosowanie mają zasady przyjęte w Regulaminie Studiów Uniwersytetu
Szczecińskiego

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 endokrynologia Arytmetyczna

5 endokrynologia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

5 endokrynologia [wykład]
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

24Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

3Studiowanie literatury 0

10Udział 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

3/3



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

Moduł:
Blok III [Biologia środowiskowa - eksperymentalna - człowiek]

entomologia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3446_53S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

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

Liczba godzin

3 25
laboratorium 14 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 24 2

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  ANDRZEJ ZAWAL

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  ANDRZEJ ZAWAL , dr Grzegorz Michoński

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z ogólną charakterystyką oraz różnorodnością i systematyką owadów. Poznanie morfologii i
biologii owadów związanych z człowiekiem i ich znaczenia w przyrodzie i gospodarce człowieka

Wymagania wstępne: Zoologia bezkręgowców

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Definiuje przedmiot i zakres wiedzy o owadach, rozumie i
rozpoznaje różnorodność morfologiczną i biologiczną
owadów w zakresie niezbędnym do aby oceny i
zrozumienia ich wpływu na gospodarkę człowieka i
środowisko naturalne.

K_W01
K_W07
K_W08

1 EP1

Rozpoznaje i charakteryzuje jednostki systematyczne
owadów (rzędy) związane z gospodarką człowieka oraz
ważne taksony niższe rangą systematyczną mające
szczególne znaczenie dla człowieka i środowiska
naturalnego.

K_W05
K_W07
K_W08

2 EP2

umiejętności

Klasyfikuje i porządkuje taksony w obrębie rzędu
owadów o kluczowym znaczeniu dla człowieka i danego
środowiska.

K_U01
K_U03
K_U08

1 EP3

Umie  posłużyć się podstawowymi kluczami do
oznaczenia przynależności taksonomicznej owadów.
Praktycznie weryfikuje cechy budowy  owadów w
aspekcie ich przynależności do grup taksonomicznych o
różnej randze systematycznej. Potrafi preparować okazy
entomofauny.

K_U02
K_U03
K_U07

2 EP4

Rozpoznaje przystosowania morfologiczne i rozwojowe
owadów do trybu życia i środowiska oraz ich związek z
odziaływaniem na środowisko i gospodarkę człowieka.

K_U03
K_U05
K_U06

3 EP5

kompetencje społeczne

Wykazuje ostrożność i krytycyzm w rozpoznawaniu
poszczególnych taksonów owadów, ich preferencji
środowiskowych, wpływu na środowisko i działalność
człowieka, oraz możliwości zwalczania i ochrony.

K_K01
K_K021 EP6
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: entomologia

Forma zajęć: wykład

41. Pozycja systematyczna i przegląd systematyczny owadów 5 0

32. Budowa morfologiczna i anatomiczna owadów 5 0

33. Rozwój zarodkowy i pozarodkowy owadów 5 0

Forma zajęć: laboratorium

2
1. Techniki pozyskiwania, obserwacji, interpretacji i sporządzania preparatów i  rysunków spod
mikroskopu 5 0

22. Morfologia szczegółowa - budowa ciała, głowy, nóg, użyłkowania skrzydeł 5 0

23. Budowa i przegląd systematyczny : Thysanura, Odonata, Blattodea, Orthoptera. 5 0

24. Budowa i przegląd systematyczny : Hemiptera, Phthiraptera, Siphonaptera. 5 0

25. Budowa i przegląd systematyczny: Coleoptera. 5 0

26. Budowa i przegląd systematyczny : Diptera. 5 0

27. Budowa i przegląd systematyczny: Hymenoptera, Lepidoptera. 5 0

wykonywanie rysunków morfologicznych spod mikroskopu, prezentacja multimedialna, analiza tekstów i rysunków
Metody kształcenia

Moraczewski J., Riedel W., Sołtyńska M., Umiński T. (1984):  Ćwiczenia z zoologii bezkręgowców., PWN, Warszawa

Szujecki A. (1980): Ekologia owadów leśnych, PWN, Warszawa

Wilkaniec B. (2011): Entomologia. Część 2 – entomologia szczegółowa, PWRiL

Wilkaniec B. (2009): Entomologia stosowana, UP w Poznaniu, Poznań

Literatura podstawowa

Banaszak J. (1993): Ekologia pszczół, PWN, Warszawa

Błaszak Cz. (red.). (2012): Zoologia. T2, cz2. Stawonogi, PWN, Warszawa

Grabda E. (red.) (1989): Zoologia. Bezkręgowce Tom II, cześć 2., PWN, Warszawa

Jura Cz (2004): Bezkręgowce, PWN, Warszawa

Wilkaniec B. (2009): Entomologia ogólna 1., PWRiL, Poznań

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4,EP5,E
P6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie pozytywnej oceny z kolokwium.
Zaliczenie wykładów na podstawie pozytywnej oceny z kolokwium

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Wykłady:ćwiczenia - 1:1

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 entomologia Arytmetyczna

5 entomologia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

5 entomologia [wykład]
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

24Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

6Udział 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
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-I-S-22/23Z

filozofia przyrody
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIJ2670_10S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 wykład 10 ZO0

Razem 10 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MIROSŁAW RUTKOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. MIROSŁAW RUTKOWSKI

Cele przedmiotu:

Celem jest poznanie systemowego ujęcia poglądu na ewolucję materii i życia; związek ewolucji kosmicznej z ewolucją
biologiczną, a następnie na procesy hominizacji i humanizacji. Kurs filozofii przyrody daje możliwość wiązania faktów,
wyników badań przyrodniczych z teoretycznymi prądami we współczesnej nauce oraz odróżnianie kompetencji analiz
przedmiotowych i meta przedmiotowych

Wymagania wstępne: Ogólna znajomość zagadnień z ewolucji Wszechświata i życia.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w
relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i
metodologicznej filozofii.

K_W011 EP1

Zna podstawową terminologię filozoficzną nauce. K_W012 EP2

umiejętności

Poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną. K_U121 EP3

Uzasadnia i krytykuje uogólnienia w świetle dostępnych
świadectw empirycznych.

K_U04
K_U112 EP4

Prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą
pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika
zespołu.

K_U123 EP5

kompetencje społeczne

Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w
świetle dostępnych danych i argumentów. K_K061 EP6

Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla
kształtowania się więzi społecznych. K_K022 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: filozofia przyrody

Forma zajęć: wykład

11. Problematyka i koncepcje filozofii przyrody. 2 0

1
2. Zagadnienia teoriopoznawcze (Teorie czasu i przestrzeni. Koncepcje praw przyrody. Pojęcie i rodzaje
materii.). 2 0

2
3. Geneza i struktura Wszechświata. Modele wszechświata. Standardowy model wszechświata. Model
świata bez brzegów. 2 0

24.  Istota życia i koncepcje życia (cybernetyczna, biologiczna, filozoficzna). 2 0
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25. Geneza życia. Kosmiczne pochodzenie życia. Modele ewolucji przedkomórkowej. 2 0

2
6. Ewolucja biologiczna. Ewolucja w sensie darwinowskim, antydarwinowskim i niedarwinowskim.
Filozoficzne aspekty antropogenezy. 2 0

Wykład. Prezentacja multimedialna.Metody kształcenia

Dyk W.  (2003): Człowiek w rozszerzającym się wszechświecie, Szczecin

Wciórka L. (1993): Filozofia przyrody, Kraków
Literatura podstawowa

Heller M.  (2004): Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Kraków

Mutschler H.D.  (2005): Wprowadzenie do filozofii przyrody (tłumaczenie z j. niemieckiego - J. Brehmer), Kraków

Wojciechowsi T. (1997): Zarys filozofii przyrody ożywionej, Opole

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

11Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP3,EP4,EP5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,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 w formie pisemnej.
Ocenę końcową stanowi ocena z zaliczeń w formie pisemnej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową stanowi ocena z zaliczeń w formie pisemnej.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 filozofia przyrody Ważona

2 filozofia przyrody [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-I-S-22/23Z

Moduł:
Blok I [Biologia środowiskowa - eksperymentalna - człowiek]

fitogeografia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_37S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 14 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 24 2

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  AGNIESZKA POPIELA

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  AGNIESZKA POPIELA

Cele przedmiotu:
zapoznanie studentów z czynnikami wpływającymi na kształtowanie się zasięgów roślin naczyniowych w skali
globalnej
nabycie umiejętności prezentacji i interpretacji zagadnień dotyczących geografii roślin

Wymagania wstępne: wiadomości z zakresu  systematyki roślin i  ekologii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Wymienia i opisuje czynniki wpływające na kształtowanie
się zasięgów roślin naczyniowych,  charakteryzuje
metody stosowane w historycznej geografii roślin,
wyciąga proste wnioski z obserwacji struktury i wielkości
zasięgu.

K_W011 EP1

umiejętności

Analizuje i porównuje mapy zasięgowe roślin
naczyniowych, analizuje czynniki wpływające na
formowanie się zasięgu, dyskutuje wpływ kondycji
ekologicznej taksonu oraz jego historii na formowanie się
zasięgu.
Widzi zmiany synantropijne w skali lokalnej, rozumie
zmiany synantropijne w skali globalnej

K_U011 EP2

kompetencje społeczne

Zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu opinii na
temat przyczyn powstawania zasięgów roślin
naczyniowych, zachowuje otwartość na nowe osiągnięcia
w tej dziedzinie, dostrzega i rozumie zmiany
synantropijne, docenia geografię roślin jako najbardziej
syntetyczną i złożoną dyscyplinę botaniki

K_K011 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: fitogeografia

Forma zajęć: wykład

2
1. Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu geografii roślin. Geografia roślin jako nauka. Właściwości
roślin, a  struktura zasięgu 3 0
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4
2. Czynniki abiotyczne i biotyczne wpływające na kształtowanie się zasięgów.  Powstawanie i zmiany
zasięgów. Typologia zasięgów. 3 0

4
3. Historyczna geografia roślin: zarys historii biosfery, metody badań historycznej geografii roślin, zarys
ewolucji roślin naczyniowych 3 0

Forma zajęć: laboratorium

14

1. Holoceńska historia roślinności Pomorza. Problemy synantropizacji. Gatunki obce i inwazyjne.
Gatunki rodzime o charakterze synantropijnym. Kreślenie map zasięgowych Ćwiczenie realizowane na
podstawie materiału zielnikowego z Herbarium Stetinensis oraz bazy danych Zachodniopomorskiego
Atlasu Rozmieszczenia Roślin

3 0

Prezentacja multimedialna, wykład, pokaz, ćwiczenia z użyciem mikroskopu stereoskopowegoMetody kształcenia

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A,  (2001): Geografia roślin, PWN, Warszawa

Podbielkowski Z (1991): Geografia roślin, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
Literatura podstawowa

Dzik J. (2011): Dzieje życia na Ziemi, PWN, Warszawa

January Weiner (2012): Życie i ewolucja biosfery. . Rozdział 3: Biogeneza i historia biosfery., PWN, Warszawa

Popiela A. (2004): Phytogeographical aspects of distribution of forest species in the  Pomerania  region (NW Poland), Bot.
Jahr.125 (2): 97-228

Stanley S.M.  (2001): Historia Ziemi, PWN, Warszawa

Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając M., Urbisz Al., Danielewicz W., Hołdyński  Cz (2012): Rośliny obcego
pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
Warszawa

Zając A., Zając  M. (red.)  : Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych Polski ATPOL,  Instytut Botaniki Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

24Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

3Udział 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

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Laboratoria - obecność na zajęciach warunkuje ocenę pozytywną.
Wykłady - zaliczenie na ocenę z zakresu treści wykładów i laboratoriów w postaci kolokwium.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena końcowa średnia ważona: wykład 60%, laboratoria 40%

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 fitogeografia Ważona

3 fitogeografia [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,60

3 fitogeografia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,40

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-I-S-22/23Z

fizjologia roślin
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_23S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 54
laboratorium 40 ZO0

wykład 20 E0

Razem 60 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 na różnych poziomach organizacji biologicznej w roślinach.
Nabycie umiejętności zakładania i prowadzenia doświadczeń oraz wyciągania wniosków.

Wymagania wstępne: Botanika, systematyka roślin.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie pojęcia z zakresu fizjologii roślin,
mechanizmów związanych z rozwojem i wzrostem roślin
oraz przemian metabolicznych zachodzących w
komórkach roślinnych.

K_W011 EP1

Student charakteryzuje czynniki stresowe wpływające na
fizjologię rośliny i identyfikuje ich szkodliwe działanie. K_W052 EP2

Student zna rodzaje i metody oceny procesów
fizjologicznych zachodzących w roślinach. K_W093 EP3

umiejętności

Student wykonuje doświadczenia związane z oceną
procesów fizjologicznych roślin pod kierunkiem
prowadzącego zajęcia.

K_U011 EP4

Student analizuje wyniki doświadczeń związanych z
oceną procesów fizjologicznych roślin i na tej podstawie
weryfikuje swoje wiadomości.

K_U102 EP5

kompetencje społeczne

Student troszczy się o zachowanie porządku na sali
ćwiczeń i dokładne wykonanie zaplanowanych zadań. K_K071 EP6

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności oraz wykazuje potrzebę stałego
aktualizowania wiedzy kierunkowej.

K_K082 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: fizjologia roślin

Forma zajęć: wykład

4
1. Gospodarka wodna i mineralna. Mechanizm transportu przez błony i transportu długodystansowego.

4 0
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42. Metabolizm azotowy. 4 0

53. Fotosynteza i fotooddychanie. 4 0

44. Wzrost i rozwój roślin. Udział hormonów roślinnych w regulacji procesów fizjologicznych u roślin. 4 0

25. Indukcja kwitnienia. 4 0

16. Odporność roślin na stres. 4 0

Forma zajęć: laboratorium

31. Analiza chemiczna materiału roślinnego. 4 0

52. Pobieranie i transport wody w roślinie - analiza wybranych parametrów. 4 0

33. Odżywianie mineralne roślin - analiza wybranych parametrów. 4 0

8
4. Oznaczanie zawartości barwników roślinnych intensywności fotosyntezy i oddychania (wpływ
czynników zewnętrznych). 4 0

65. Analiza wybranych parametrów rozwoju roślin. 4 0

66. Wpływ wybranych fitohormonów na wzrost i rozwój roślin. 4 0

47. Obserwacja ruchów roślin. 4 0

58. Ocena odporności roślin na niesprzyjające warunki środowiska. 4 0

Wykłady- prezentacje multimedialne.
Laboratoria -praca w grupach i praca samodzielna, wykonywanie doświadczeń laboratoryjnych.Metody kształcenia

Kopcewicz J., Lewak S.  (2012): Fizjologia Roślin, PWN, Warszawa.Literatura podstawowa

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

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

8Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P6KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

E
Wykłady - egzamin pisemny z wiedzy  uzyskanej na wykładach.
Laboratoria - na zaliczenie składa się aktywność na zajęciach, zaliczenie kolokwium i sprawozdań z obserwacji i
dyskusji wyników prowadzonych doświadczeń.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu wyliczana jest na podstawie oceny z egzaminu i oceny z laboratoriów w stosunku 2:1.
Przy ustaleniu ocen zastosowanie mają zasady przyjęte w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 fizjologia roślin Ważona

4 fizjologia roślin [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,33

4 fizjologia roślin [wykład] egzamin 0,67

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie 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-I-S-22/23Z

fizjologia zwierząt
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_21S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 53
laboratorium 45 ZO0

wykład 30 E0

Razem 75 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. WIOLETA DUDZIŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. WIOLETA DUDZIŃSKA

Cele przedmiotu:

Celem nauczania fizjologii jest zapoznanie studentów z podstawowymi czynnościami życiowym organizmu w tym,
prawami i procesami leżącymi u podstaw prawidłowego funkcjonowania organizmu. Szczególny nacisk położony jest
na poznanie i zrozumienie wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi układami i narządami, ponieważ ich
zintegrowane i prawidłowe działanie jest warunkiem utrzymania homeostazy.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu anatomii prawidłowej, biochemii i biologii komórki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma wiedzę z zakresu czynności życiowych organizmu, w
tym, praw i procesów będących podstawą
funkcjonowania organizmu na poziomie układów i
narzadów.

K_W051 EP1

umiejętności
Potrafi wybrać i wykonać odpowiednie analizy do oceny
czynności życiowych organizmu na poziomie
poszczególnych układów i narządów.

K_U01
K_U031 EP5

kompetencje społeczne

Jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za
bezpieczeństwo własne i innych podczas prowadzonych
doświadczeń w laboratorium fizjologii K_K071 EP4

Uznaje znaczenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz jest gotów do zasięgnięcia opinii w przypadku
trudności  z samodzielnym rozwiązaniem problemu

K_K032 EP6

Dba o bezpieczeństwo własne i innych podczas
prowadzonych doświadczeń K_K073 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: fizjologia zwierząt

Forma zajęć: wykład

21. Błona komórkowa, transport błonowy. 3 0

22. Fizjologia układu nerwowego. 3 0
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23. Fizjologia układu nerwowego. Oś czuciowa. 3 0

24. Fizjologia układu nerwowego. Oś ruchowa. 3 0

25. Autonomiczny układ nerwowy. 3 0

26. Fizjologia mięśni szkieletowych. 3 0

27. Fizjologia układu sercowo-naczyniowego. 3 0

28. Fizjologia układu sercowo-naczyniowego. 3 0

29. Fizjologia układu sercowo-naczyniowego. 3 0

210. Regulacja czynności układu krążenia. 3 0

211. Fizjologia krwi. 3 0

212. Fizjologia krwi. 3 0

213. Fizjologia układu oddechowego. 3 0

214. Fizjologia układu wydalniczego. 3 0

215. Termoregulacja. 3 0

Forma zajęć: laboratorium

21. Budowa i funkcja błony komórkowej 3 0

22. Wprowadzenie do elektrofizjologii 3 0

33. Odruch jako podstawowa czynność układu nerwowego 3 0

34. Odruch jako podstawowa czynność układu nerwowego. Cz. 2 3 0

35. Fizjologia narządów zmysłów 3 0

36. Fizjologia mięśni szkieletowych 3 0

67. Fizjologia serca 3 0

38. Fizjologia krążenia 3 0

39. Fizjologia krwi. Cz. 1 3 0

310. Fizjologia krwi. Cz.2 3 0

311. Fizjologia układ oddechowego 3 0

312. Fizjologia układ wydalniczego 3 0

313. Fizjologia układ pokarmowego 3 0

314. Termoregulacja 3 0

2
15. Regulacja hormonalna

3 0

Wykład multimedialny, zajęcia laboratoryjne, praca w grupachMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1EGZAMIN PISEMNY

EP1KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Laboratorium: kolokwia, pytania otwarte
Wykłady: egzamin pisemny, pytania otwarte

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Laboratorium: zaliczenie kolokwiów (uzyskanie przynajmniej 60% punktów za każde kolokwium); ocena końcowa z
ćwiczeń jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z kolokwiów oraz 90% frekwencji na zajęciach.
Wykłady: egzamin pisemny, pytania otwarte  (uzyskanie przynajmniej 60% punktów za pisemny egzamin
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Konturek S (2007): Fizjologia czlowieka,  Elsevier Urban & Partner, Wrocław

Traczyk W (2004): Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, PZWL, Warszawa
Literatura podstawowa

Ganong W (1994): Podstawy fizjologii lekarskie, PZWL, Warszawa

Krzymowski T (2005): Fizjologia zwierząt, PWRiL, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

75Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

16Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

końcowy).
Ocena koordynatora: średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z zaliczenia laboratorium i egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 fizjologia zwierząt Arytmetyczna

3 fizjologia zwierząt [wykład] egzamin

3 fizjologia zwierząt [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-I-S-22/23Z

Moduł:
Blok III [Biologia środowiskowa - eksperymentalna - człowiek]

genetyka molekularna
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_49S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

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

Liczba godzin

3 25
laboratorium 14 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 24 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA ADAMSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. BEATA WODECKA , dr hab. MAŁGORZATA ADAMSKA

Cele przedmiotu:

Przyswojenie zagadnień związanych z molekularnym podłożem dziedziczności i zmienności. Zapoznanie studentów z
podstawowymi technikami molekularnymi stosowanymi w badaniach DNA oraz z wyposażeniem aparaturowym
laboratorium genetyki molekularnej. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi wyposażenia laboratorium,
przygotowania materiału biologicznego do analiz i ich przeprowadzania, a także interpretacji uzyskanych wyników.

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza na temat materiału genetycznego i mendlowskich zasad dziedziczenia. Opanowane podstawy
genetyki klasycznej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi
badawczych, a także aparatury badawczej,
wykorzystywanych w genetyce molekularnej i biologii
eksperymentalnej

K_W02
K_W091 EP1

zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie
genetyka molekularnego i biologa eksperymentalnego K_W102 EP2

zna podstawowe terminy i zagadnienia z zakresu
genetyki molekularnej

K_W01
K_W05
K_W06

3 EP8

umiejętności

potrafi wybrać i zastosować odpowiednie metody
genetyki molekularnej K_U011 EP3

ma umiejętność prawidłowego wykonania doświadczeń
pod kierunkiem opiekuna naukowego oraz wyciągania
wniosków z uzyskanych wyników

K_U03
K_U072 EP4

kompetencje społeczne

krytycznie ocenia posiadaną wiedzę oraz umiejętności,
docenia rolę ekspertów w przypadku problemów w pracy
badawczej

K_K01
K_K02
K_K03

1 EP5

ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób
profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i
przestrzegania zasad etyki zawodowej

K_K03
K_K08
K_K09

2 EP6

jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i dokładność
badań prowadzonych w laboratorium genetycznym K_K073 EP7
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: genetyka molekularna

Forma zajęć: wykład

31. DNA w badaniach molekularnych. Polimorfizm genetyczny 5 0

22. Replikacja DNA in vitro 5 0

53. Przegląd podstawowych metod genetyki molekularnej 5 0

Forma zajęć: laboratorium

31. Informacja BHP. Zasady pracy w laboratorium molekularnym 5 0

52. Izolacja DNA z różnych tkanek zwierzęcych 5 0

6
3. Analiza jakościowa i półilościowa otrzymanych izolatów DNA. Wpływ jakości izolatu DNA na przebieg
enzymatycznych reakcji molekularnych 5 0

laboratoryjne ćwiczenia eksperymentalne wykonywane indywidualnie i w grupach, dyskusja mająca na celu
rozwiązanie problemów związanych z pracą w laboratorium oraz interpretację uzyskanych wyników badań, wykład z
wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Metody kształcenia

Brown T.  (2019): Genomy, PWN, Warszawa

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

Węgleński P.  (2021): Genetyka molekularna, PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Słomski R. (2014): Analiza DNA. Praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań

Winter P., Hickey G., Fletcher H.  (2021): Krótkie wykłady. Genetyka, PWN, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

24Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

7Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP8SPRAWDZIAN

EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkami uzyskania zaliczenia przedmiotu są:
-pozytywna ocena z laboratorium, na którą składają się: aktywność studenta na zajęciach, poprawne wykonanie
doświadczeń laboratoryjnych, zaliczenie kolokwium
-pozytywna ocena z zaliczenia pisemnego wykładów

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

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

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 genetyka molekularna Arytmetyczna

5 genetyka molekularna [wykład]
zaliczenie z
oceną

5 genetyka molekularna [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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0Przygotowanie 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-I-S-22/23Z

genetyka
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_24S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 54
laboratorium 45 ZO0

wykład 15 E0

Razem 60 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MARIANNA SOROKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. MARIANNA SOROKA , dr hab. BEATA WODECKA

Cele przedmiotu:
Przyswojenie podstaw z zakresu budowy materiału genetycznego, dziedziczności i zmienności. Zapoznanie z prawami
dziedziczności w oparciu o hodowle i krzyżówki organizmu modelowego ? muszki owocowej. Nabycie umiejętności
przeprowadzenia krzyżówki i klasyfikacji mutacji u muszki owocowej.

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień biologii i genetyki z zakresu programowego szkół średnich.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia genetyki
ogólnej, podstawowe prawa dziedziczności, budowę i
organizację materiału genetycznego, jego przemiany oraz
drogi jego przekazywania w organizmie i pomiędzy
organizmami.

K_W011 EP1

Student posiada wiedzę o źródłach i rodzajach
zmienności genetycznej, schematach dziedziczenia,
podstawowych chorobach genetycznych występujących
u człowieka  ich przyczynach.

K_W062 EP2

umiejętności

Student stosuje podstawowe techniki genetyczne,
rozwiązuje zagadnienia i zadania genetyczne. Student
potrafi
sklasyfikować mutacje Drosophila melanogaster i
wybiera sposób przeprowadzenia krzyżówki, przewiduje
genotypy potomstwa i je analizuje w praktyce.

K_U01
K_U151 EP3

Student wyprowadza wnioski na podstawie
przeprowadzonych krzyżówek o zasadach dziedziczenia
cech.

K_U072 EP4

Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
zawodowego, dokonuje samooceny własnych
umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i
kształcenia.

K_U173 EP5

kompetencje społeczne
Student wykazuje odpowiedzialność za powierzony
sprzęt, przeprowadzone doświadczenie i pracę innych. K_K071 EP6

Liczba godzin zajęć

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

Forma zajęć: wykład

31. Rys historyczny, budowa i replikacja DNA. 4 0

12. Chromatyna i chromosomy. 4 0

33. Mitoza, mejoza i gametogeneza. 4 0

44. Genom i genetyka człowieka. Genetyka w sądownictwie. 4 0

45. Mutacje i mutageneza. Naprawa DNA. 4 0

Forma zajęć: laboratorium

21. Organizmy modelowe w genetyce. Statystyka w genetyce. 4 0

22. Materiał genetyczny w podziałach komórkowych. 4 0

33. Prawa Mendla. 4 0

34. Interakcje pomiędzy genami. 4 0

35. Cechy sprzężone z płcią. 4 0

36. Sprzężenie i mapowanie genów. 4 0

47. Mutacje genowe i chromosomowe. 4 0

38. Genetyka populacyjna. 4 0

22
9. Przeprowadzenie krzyżówek Drosophila melanogaster (dziedziczenie autosomalne i sprzężone z
płcią, test komplementacji, mapowanie genów). 4 0

prezentacja multimedialna, praca w grupach, dyskusja, rozwiązywanie zadańMetody kształcenia

Brown T. A. (2011): Genomy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Sadakierska-Chudy A., Dąbrowska G., Goc A.  (2004): Genetyka ogólna. Skrypt do ćwiczeń dla studentów biologii,
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

Węgleński P. (2006): Genetyka molekularna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

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

Connor M., Ferguson-Smith M. (1998): Podstawy genetyki medycznej, PZWL, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

1. Egzamin pisemny (test z pytaniami i dłuższa wypowiedz pisemna) obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej
literatury.
2. Zaliczenie laboratoriów na podstawie aktywności, wyników sprawdzianów cząstkowych oraz kolokwium.
3. Wykonanie sprawozdania końcowego z przeprowadzonych krzyżówek Drosophila melanogaster.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

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

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 genetyka Ważona

4 genetyka [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,33

4 genetyka [wykład] egzamin 0,67

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

18Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

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-I-S-22/23Z

histologia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_17S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 61
laboratorium 30 ZO0

wykład 30 E0

Razem 60 6

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KATARZYNA DZIEWULSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. KATARZYNA DZIEWULSKA

Cele przedmiotu: Przekazanie studentom wiadomości o budowie i funkcji tkanek oraz nąrządów i układów.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu biologii szkoły średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student charakteryzuje strukturę tkanek i wybranych
narządów K_W011 EP1

student wyjaśnia powiązania budowy tkanek i narządów z
pełnionymi funkcjami K_W052 EP2

umiejętności

student rozróżnia poszczególne typy tkanek oraz opisuje
ich współdziałanie K_U031 EP3

Student przeprowadza obserwacje mikroskopowe i
samodzielnie wykonuje rysunek biologiczny

K_U01
K_U052 EP4

kompetencje społeczne

Student podczas wykonywania prac przestrzega
ustalonych procedur K_K071 EP5

Student formułuje pytania służące  pogłębieniu
zrozumienia funkcjonowania organizmu oraz podłoża
zaburzeń struktury i funkcji

K_K032 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: histologia

Forma zajęć: wykład

14
1. Obserwacja mikroskopowa preparatów tkanki  nabłonkowej, tkanki łącznej, krwi, tkanki mięśniowej,
tkanki nerwowej. 1 0

16
2. Obserwacja mikroskopowa preparatów układ nerwowego, gruczołów dokrewnych, gruczołów układu
pokarmowego, układu pokarmowego, układu krążenia, układu chłonnego, układu oddechowego, układu
moczowego, układu rozrodczego żeńskiego i męskiego, budowa skóry.

1 0

Forma zajęć: laboratorium

2
1. Procedura wykonania preparatu mikroskopowego.

1 0

12
2. Struktura i funkcja tkanki nabłonkowej, tkanki  łącznej,krwi, tkanki mięśniowej, tkanki nerwowej.

1 0
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16

3. Struktura i funkcja układu nerwowego, gruczołów dokrewnych, gruczołów układu pokarmowego,
układu pokarmowego,
układu krążenia, układu chłonnego, układu oddechowego, układu moczowego, układu rozrodczego
żeńskiego i  męskiego, budowa skóry.

1 0

wykonywanie rysunku biologicznego, prezentacja multimedialna, praca indywidualna z mikroskopemMetody kształcenia

Cichocki T., Litwin A.J., Mirecka J.  2021.  (2021): Kompendium histologii. , Wydawnictwo UJ , Kraków

Sawicki W., Malejczyk J. (2021):  Histologia. , PZWL, Warszawa
Literatura podstawowa

Zabel M.  (2013): Histologia, Elsevier Urban & Partner, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

50Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

3Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP3,EP4,EP5ZAJĘCIA 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

E - egzamin pisemny
zaliczenie wykładów: egzamin pisemny, dłuższa wypowiedź pisemna obejmuje wiedzę z wykładów, laboratoriów  oraz
zalecanej literatury
zaliczenie laboratoriów: sprawdzian,  kolokwium, zaliczenie zeszytu przedmiotowego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna oceny z egzaminu i laboratoriów

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 histologia Arytmetyczna

1 histologia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

1 histologia [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-I-S-22/23Z

Moduł:
Blok III [Biologia środowiskowa - eksperymentalna - człowiek]

ichtiologia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_51S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

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

Liczba godzin

3 25
laboratorium 14 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 24 2

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab. inż. ROBERT CZERNIAWSKI

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab. inż. ROBERT CZERNIAWSKI

Cele przedmiotu:
Nabycie umiejętności identyfikacji gatunków ryb . Poznanie problematyki z zakresu ochrony zagrożonych gatunków
ryb. Zrozumienie znaczenia obecności ryb w zachowaniu bioróżnorodności.

Wymagania wstępne: podstawy biologii ze szkoły średniej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna morfologię i biologię różnych
gatunków ryb; zna i opisuje etapy
ontogenezy ryb, a także zna metody
określania wieku,

K_W05
K_W071 EP1

Student zna metody ochrony gatunkowej
ryb,

K_W05
K_W082 EP2

umiejętności

Student potrafi przeprowadzić sekcję ryb i opisać
narządy wewnętrzne

K_U01
K_U051 EP3

Student potrafi rozpoznać wybrane gatunki
chronione, naturowe i pospolite ryb na
podstawie ich cech systematycznych

K_U012 EP4

Student potrafi interpretować wyniki analiz
ichtiologicznych K_U103 EP5

kompetencje społeczne

jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów K_K031 EP6

myśli w sposób przedsiębiorczy K_K052 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ichtiologia

Forma zajęć: wykład

21. Zarys systematyki ryb. Ryby Polski. 5 0

2
2. Przystosowanie ryb do życia w zróżnicowanym środowisku wodnym: a) budowa ciała b) narządy
zmysłów 5 0
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23.  Ryby wędrowne i osiadłe. 5 0

24.  Rozród. 5 0

25. Rozwój i wzrost we wczesnej ontogenezie. Ochrona gatunkowa. Gatunki i populacje. 5 0

Forma zajęć: laboratorium

21.  Budowa morfologiczna i anatomiczna ryb. Preparowanie ryb. 5 0

22. Metody określania wieku ryb. 5 0

23. Budowa i wzrost gonad i cykl rocznego rozwoju gonad. 5 0

24.  Sposoby określania stadiów rozwoju gonad. 5 0

25. Inkubacja ikry i rozwój embrionalny i postembrionalny 5 0

26. Stadia narybkowe. Budowa, wygląd zewnętrzny. Przystosowania do życia. 5 0

27.  Gatunki chronione, naturowe i pospolite. 5 0

wykład połączony z prezentacją multimedialną,, ćwiczenia laboratoryjne: wykonywanie sekcji ryb,
wykonywanie preparatów, praca w grupachMetody kształcenia

Kilarski W.  (2007): Zarys anatomii i histologii ryb doskonałokostnych, wyd. IRŚ, Olsztyn

Kunz-Ramsay Y.  (2004): Developmental Biology of Teleost Fishes. Fish & Fisheries Series, Springer Science+Business
Media Dordrecht.

Rutkowicz S. (1982): Encyklopedia ryb morskich, Wyd. Morskie, Gdańsk

Literatura podstawowa

Brylińska M. (red.) (2000):  Ryby słodkowodne Polski, PWN, Warszawa

Jura Cz.  (2005): Podstawy embriologii zwierząt i człowieka t. 1. 2., PWN, Warszawa

Komunikaty Rybackie, Instytut Rybactwa Śródlądowego

Wiadomości Rybackie, Morski Instytut Rybacki

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

24Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP5SPRAWDZIAN

EP3,EP4,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie oceny z kolokwium i aktywności na ćwiczeniach
Ocena z wykładów wystawiana jest na podstawie wypowiedzi ustnej obejmującej wiedzę z
wykładów i zalecanej literatury

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

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

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 ichtiologia Arytmetyczna

5 ichtiologia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

5 ichtiologia [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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8Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie 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-I-S-22/23Z

Moduł:
Blok I [Biologia środowiskowa - eksperymentalna - człowiek]

immunologia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_33S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 14 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 24 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. inż. BEATA TOKARZ-DEPTUŁA

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

Cele przedmiotu:

Poznanie mechanizmów obronnych makroorganizmu.
Droga antygenu w układzie odpornościowym.
Reakcje alergiczne i autoimmunizacyjne
Nabycie umiejętności posługiwania się testami do oznaczeń różnego rodzaju odporności

Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw z zakresu mikrobiologii (po kursie z przedmiotu Mikrobiologia) oraz podstaw wiedzy z
zakresu hematologii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student nazywa charakteryzuje i strukturyzuje układ
odpornościowy u ssaków K_W011 EP1

Student wyjaśnia mechanizm działania komórek układu
odpornościowego K_W052 EP2

umiejętności

Student analizuje podstawowe mechanizmy odporności i
dobiera metody badawcze pod kątem charakteru danej
odporności

K_U01
K_U031 EP3

Student interpretuje przykładowe testy immunologiczne K_U02
K_U05
K_U08

2 EP4

Przeprowadza obserwacje i charakteryzuje komórki
układu odpornościowego pod mikroskopem

K_U01
K_U03
K_U07

3 EP5

Student analizuje piśmiennictwo z
zagadnień
omawianych na zajęciach

K_U084 EP6

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie K_U165 EP10

kompetencje społeczne

Student wykazuje potrzebę stałego
aktualizowania wiedzy z zakresu
immunologii

K_K03
K_K091 EP7

Student wykazuje gotowość do przestrzegania
ustalonych zaleceń K_K012 EP9
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: immunologia

Forma zajęć: wykład

4
1.  Powstawanie komórek i narządów układu odpornościowego- podstawowe pojęcia
immunologiczne. 3 0

3
2.  Elementy odporności wrodzonej i nabytej - elementy odporności swoistej i nieswoistej
komórkowej i humoralnej. 3 0

33.  Mikrobiom a układ odpornościowy. Alergia, choroby immunologiczne - wybrane dane. 3 0

Forma zajęć: laboratorium

41. Wybrane elementy układu odpornościowego w obrazie mikroskopowym 3 0

52.  Oznaczanie odporności nieswoistej i swoistej (wrodzonej i nabytej)-wybrane testy. 3 0

53.  Przeciwciała monoklonalne oraz serologia w diagnostyce. 3 0

-praca w grupach, zajęcia praktyczne, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

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

Deptuła W., Tokarz-Deptuła B., Stosik M.  (2008):  Immunologia dla biologów-wydanie nowe.,  Wyd. Naukowe US, Szczecin,
Szczecin

Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T.  (2017):  Immunologia, PWN,  Warszawa

Płytycz B., Gliński Z., Jarosz J., Książkiewicz-Kapralska M., Markowska M., Skwarło-Sońta K. (1999):  Immunologia
porównawcza., , Wyd. Naukowe UJ, , Kraków

Pod red. Deptuły W., Tokarz-Deptuły B., Pisraskiego R.  (2014): Immunologia - fakty znane i nieznane, , Wydawnictwo PWSZ
im. Witelona w Legnicy,  Legnica

Literatura podstawowa

 Postępy Biochemii  , Postępy Mikrobiologii  , Alergia Astma Immunologia  , Acta Biochem. Pol.  , Postępy Biologii Komórki  ,
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej  , Laboratorium

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

24Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP10,EP4,EP5,EP6,
EP7,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z wykładów (obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury), dopuszczenie do zaliczenia z
wykładów pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń.
Ocena z ćwiczeń jest średnią ocen uzyskaną z wejściówek, kolokwiów i pracy własnej studenta podczas zajęć.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z wykładów i ćwiczeń w stosunku 1:1

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 immunologia Arytmetyczna

3 immunologia [wykład]
zaliczenie z
oceną

3 immunologia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

9Przygotowanie 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-I-S-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język angielski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3507_6S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język angielski język polski, semestr: 4 - język
angielski język polski, semestr: 5 - język angielski język
polski, semestr: 6 - język angielski język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

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

Liczba godzin

2
23 lektorat 30 ZO0

24 lektorat 30 ZO0

3
35 lektorat 30 ZO0

36 lektorat 30 E0

Razem 120 10

Koordynator
przedmiotu:

mgr IWONA NIEDZIELSKA

Prowadzący zajęcia: mgr IWONA NIEDZIELSKA

Cele przedmiotu:
Doskonalenie sprawności językowych i doprowadzenie studentów do poziomu B2 poprzez poszerzenie i
usystematyzowanie wiedzy z zakresu gramatyki angielskiej i słownictwa

Wymagania wstępne:
wiadomości z zakresu gramatyki, słownictwa i fonetyki na poziomie B1; według zaleceń Common European Framework

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD
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umiejętności

Student zna czasy: Present Simple - Present
Continuous (stative and dynamic verbs),
Present Perfect, Past Simple, Past Continuous,
Past Perfect forma used to i would, Future
Continuous i Perfect,

K_U131 EP1

Student posługuje się słownictwem:
okoliczniki czasu, miejsca, częstotliwości i
sposobu, phrasal verbs, neither/both, idiomy,
czasowniki o dwóch znaczeniach

K_U132 EP2

Student zna zagadnienia gramatyczne: strona
bierna, zdania złożone, stopniowanie
przymiotników, formy bezokolicznikowe,
czasowniki modalne (teraźniejszość i przeszłość), okresy
warunkowe typu 1,2,3 oraz mieszany, indirect questions,
question tags

K_U133 EP3

student rozumie stosunkowo długie wypowiedzi i
wykłady, jeśli dotyczą one znajomego tematu a także
będzie w stanie zrozumieć wiadomości telewizyjne lub
radiowe oraz większość programów dotyczących
aktualnych tematów;

K_U134 EP4

student rozumie artykuły i inne teksty opisujące
problematykę współczesną, których autorzy przyjmują
konkretny punkt widzenia, współczesne teksty literackie
pisane prozą;

K_U135 EP5

student porozumiewa się dość swobodnie i
spontanicznie nadając interakcjom z rdzennym
użytkownikiem języka
angielskiego charakter naturalny; uczestniczy
czynnie w rozmowach na tematy codzienne; potrafi
przedstawić swoje poglądy i ich bronić; potrafi jasno i
szczegółowo opisać swoje zainteresowania

K_U136 EP6

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;
umie napisać list formalny i nieformalny.

K_U137 EP7

kompetencje społeczne Kreatywnie współpracuje w grupie K_K041 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język angielski

Forma zajęć: lektorat

25
1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie) w
zakresie i w tematyce przewidzianej w wybranym przez wykładowcę podręczniku.ds. 3 0

52. Zajęcia poświęcone na powtórzenia i testy 3 0

25
3. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie) w
zakresie i w tematyce przewidzianej w wybranym przez wykładowcę podręczniku. 4 0

54. Zajęcia poświęcone na powtórzenia i testy 4 0

25
5. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie) w
zakresie i w tematyce przewidzianej w wybranym przez wykładowcę podręczniku. 5 0

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenia i testy 5 0

25
7. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie) w
zakresie i w tematyce przewidzianej w wybranym przez wykładowcę podręczniku. 6 0

58. Zajęcia poświęcone na powtórzenia i testy 6 0

-konwersacje
-symulacja scenek z życia codziennego
-słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości
-oglądanie krótkich filmów(sceny z życia codziennego)
-czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
- ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne)
-pisanie krótkich tekstów (maile, listy)
- prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia
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wg wyboru lektora :Literatura podstawowa

według wyboru lektoraLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

120Zajęcia dydaktyczne 0

12Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

25Przygotowanie się do zajęć 0

40Studiowanie literatury 0

18Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

35Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7EGZAMIN PISEMNY

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

EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Sem. 3 - zaliczenie kolokwium, obecność na zajęciach
Sem. 4 - zdanie egzaminu pisemnego, obecność na zajęciach

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z ćwiczeń jest oceną końcową przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język angielski Ważona

3 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 język angielski Ważona

4 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 język angielski Ważona

5 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 język angielski Ważona

6 język angielski [lektorat] egzamin 1,00

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-I-S-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język niemiecki
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3508_5S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język niemiecki język polski, semestr: 4 - język
niemiecki język polski, semestr: 5 - język niemiecki język
polski, semestr: 6 - język niemiecki język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

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

Liczba godzin

2
23 lektorat 30 ZO0

24 lektorat 30 ZO0

3
35 lektorat 30 ZO0

36 lektorat 30 E0

Razem 120 10

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 i pisania

Wymagania wstępne: Opanowanie 4 sprawności językowych na poziomie B1 z zakresu: mówienia, czytania, słuchania i pisania

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student rozpoznaje odpowiedni rejestr językowy w
wypowiedziach ustnych i pisemnych K_W091 EP1

Student identyfikuje i definiuje poznane struktury
gramatyczno- leksykalne K_W092 EP2

Student dobiera odpowiednie zwroty językowe i
odtwarzać je w różnych wzorach sytuacyjnych K_W093 EP3

umiejętności

Student potrafi wyrażać opinie, udzielać rekomendacji,
określać upodobania i zainteresowania, co stanowi bazę
do ćwiczeń konwersacyjnych

K_U13
K_U161 EP4

Student potrafi streścić wypowiedź ustną lub pisemną w
sposób jasny i zrozumiały

K_U13
K_U14
K_U16

2 EP5

Student tworzy spójny i logiczny tekst na dany temat w
postaci listu formalnego, nieformalnego, recenzji K_U13

K_U163 EP6

kompetencje społeczne Student kreatywnie współpracuje w grupie K_K031 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język niemiecki
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Forma zajęć: lektorat

41. Medien 3 0

42. Ratschläge geben 3 0

43. Briefe und Meldungen 3 0

44. Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Stellenanzeigen, Berufsberater 3 0

45. Nach dem Weg fragen und darüber Auskunft geben 3 0

26. Berichte Zeitungsartikel 3 0

27. Umweltschutz, Klima und Wandel 3 0

28. Europa und Politik, Geschichte, Kultur, Wahlen, Landeskunde 3 0

29. Männer, Frauen ? Paare 3 0

210. Peinlich, peinlich! 3 0

30
11. Grammatik ? Infinitiv + zu , Adjektive, Rektion des Verbs, Konjunktiv, Passiv, indirekte Rede,
Redewendungen 4 0

30

12. 1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie
 odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku odpowiadającemu
poziomowi B2.

2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2.
3. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia.

5 0

30

13. 1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie
 odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku odpowiadającemu
poziomowi B2.

2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2.
3. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia.

6 0

-prezentacja multimedialna
-analiza tekstów z dyskusją
-opracowanie projektu
-gry symulacyjne
-praca w grupach
-rozwiązywanie zadań, problemów tematycznych

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5EGZAMIN USTNY

EP1,EP2,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP3KOLOKWIUM

EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP5,EP6,EP7PROJEKT

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.
Oceną końcową jest ocena z egzaminu.

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

4 język niemiecki Ważona

4 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 język niemiecki Ważona

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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M. Perlmann (2011): Sicher, Verlag Hueber, MunchenLiteratura podstawowa

Modelltests Goethe Institut, Arbeitsblätter Schuber-Verlag online

(2007): Sprachtraining Studio D, Brückenkurs EM Neu Hueber Verlag
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

120Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

40Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

30Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

38Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

5 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 język niemiecki Ważona

6 język niemiecki [lektorat] egzamin 1,00
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Blok II [Biologia środowiskowa - eksperymentalna - człowiek]

kręgowce środowisk zurbanizowanych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3446_42S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

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

Liczba godzin

2 24
wykład 14 ZO0

zajęcia terenowe 10 ZO0

Razem 24 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. DARIUSZ WYSOCKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. DARIUSZ WYSOCKI

Cele przedmiotu:
zapoznanie się z czynnikami determinującymi biologię ptaków
Nabycie umiejętności oznaczania przynależności gatunkowej ptaków i dokonywania liczeń ptaków gatunków
wskaźnikowych

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu szkoły średniej, wiedza uzyskana na zajęciach Zoologii Kręgowców

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

przedstawia i definiuje źródła zmienności
ptaków, omawia przyczyny
bioróżnorodności w aspekcie czasowym i
geograficznym

K_W051 EP1

umiejętności
posługuje się literaturą fachową w języku polskim i
języku angielskim

K_U02
K_U131 EP2

kompetencje społeczne
w ocenie pracy własnej zachowuje postawę rzeczową i
krytyczną K_K011 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: kręgowce środowisk zurbanizowanych

Forma zajęć: wykład

101. Ptaki 4 0

32. Ssaki. 4 0

13. Zagrożenia związane z obecnością zwierząt w sąsiedztwie człowieka 4 0

Forma zajęć: zajęcia terenowe

41. Rozpoznawanie ptaków środowisk zurbanizowanych 4 0

22. Rozpoznawanie ssaków środowisk zurbanizowanych 4 0

43. Ochrona ptaków i ssaków w mieście 4 0
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prezentacja multimedialna,, opracowanie projektu,, gry symulacyjne,, praca w grupachMetody kształcenia

Jonsson L. (6200): Ptaki Europy i obszaru śródziemnomorskiego., Muza SA.

Sokołowski J. (1992): Ptaki Polski., Szkolne i Pedagogiczne.
Literatura podstawowa

Krebs J.R i Davies N.B. : Ekologia behawioralna., PWN., Warszawa.Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

24Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

3Przygotowanie 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,EP2SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3PROJEKT

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 laboratorium : na podstawie obecności, sprawdzianów, wykonanej prezentacji
zaliczenie wykładów:  zaliczenie kolokwiów obejmujących wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z zaliczenia wykładów i laboratoriów w stosunku 1:1.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 kręgowce środowisk zurbanizowanych Arytmetyczna

4 kręgowce środowisk zurbanizowanych [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

4 kręgowce środowisk zurbanizowanych [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-I-S-22/23Z

metody analizy i prezentacji danych w naukach biologicznych
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3446_8S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 31 laboratorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr EDYTA STĘPIEŃ

Prowadzący zajęcia: dr EDYTA STĘPIEŃ

Cele przedmiotu:
Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu technologii informatycznych, nabycie umiejętności sprawnego
wykorzystania podstawowych i specjalistycznych programów komputerowych w rozwiązywaniu zadań z zakresu nauk
biologicznych

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie obsługi komputera

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna podstawowe techniki i narzędzia służące do
gromadzenia,  przetwarzania i wizualizacji danych
uzyskanych w wyniku przeprowadzonych badań K_W021 EP1

Zna i rozumie znaczenie podstawowych i
specjalistycznych programów komputerowych w opisie i
interpretacji procesów oraz zjawisk przyrodniczych,
zachodzących w środowisku

K_W02
K_W042 EP2

Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
z komputerem K_W113 EP3

umiejętności

Posługuje się podstawowymi metodami informatycznymi
do opisu zjawisk i zmian zachodzących w środowisku
przyrodniczym

K_U041 EP4

Student korzysta z elektronicznych źródeł informacji do
pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych
przyrodniczych

K_U012 EP5

kompetencje społeczne

Jest zorientowany na dalsze kształcenie się w
dziedzinach wiedzy właściwych dla studiowanego
kierunku

K_K091 EP6

Jest gotów do ciągłego dokształcania się w zakresie
możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii
informacyjnych w naukach przyrodniczych K_K022 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: metody analizy i prezentacji danych w naukach biologicznych

Forma zajęć: laboratorium

1
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas korzystania z komputera. Podstawy prawne z zakresu
użytkowania komputera i oprogramowania. Prawo autorskie w sieci. Zasady tworzenia bibliogragii 1 0
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8
2. Oprogramowanie biurowe MS Office lub Open Office, Libre Office (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
bazy danych, prezentacje multimedialne - różne formy wizualizacji wyników badań/pracy 1 0

2
3. Zastosowanie technik graficznych, oferowanych przez wybrane programy (tworzenie projektów
graficznych i pokazów multimedialnych w oprogramowaniu Presi) 1 0

6
4. Wieloaspektowe zastosowania specjalistycznych programów do gromadzenia i przetwarzania danych
oraz do analiz statystycznych stosowanych w naukach biologicznych (np. Turboveg, Canoco, Twinspan,
PAST, MVSP, Statistica)

1 0

35. Wykorzystanie programów GIS w naukach biologicznych 1 0

Indywidualna praca z komputerem z wykorzystaniem podstawowych oraz specjalistycznych programów
komputerowych i materiałów źródłowych, w oparciu o instrukcję werbalną oraz prezentację multimedialnąMetody kształcenia

Agnieszka Piernik (2008): Metody numeryczne w ekologii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Toruń

Edmund Kartanas, Adam Adamski (2000): Podstawy informatyki dla studentów biologii i ochrony środowiska, Wydawnictwo
UMK, Toruń

Krzysztof Wołk (2019): Microsoft Office 2019 oraz 365 od podstaw (ebook), Psychoskok, Konin

Literatura podstawowa

 Weiner January Maciej, Weiner January Mikołaj (2018): Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych
przewodnik praktyczny wyd. 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Gawin E. (2007): OpenOffice i Mozilla - podręcznik uzytkownika, OpenOffice software

John Walkenbach, Michael Alexander (2014): Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha.
Wydanie II , Wydawnictwo Helion, Gliwice

Witold Wrotek (2019): Office 2019 PL. Kurs., Wydawnictwo Helion, Gliwice

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

15Przygotowanie 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,EP4,EP5,E
P6,EP7PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,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

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie obecności, aktywnej pracy oraz wykonania projektów cząstkowych,
zaliczających poszczególne ćwiczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ze wszystkich otrzymanych ocen

Metoda obliczania oceny
końcowej 1

metody analizy i prezentacji danych w naukach biologicznych
Ważona

1
metody analizy i prezentacji danych w naukach biologicznych
[laboratorium]

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-I-S-22/23Z

metody instrumentalne w naukach biologicznych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_28S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

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

Liczba godzin

3 35 laboratorium 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DANUTA CEMBROWSKA-LECH

Prowadzący zajęcia: dr AGNIESZKA MARUSZEWSKA

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami metod stosowanych w analizie instrumentalnej, technikami analizy
instrumentalnej (spektroskopowymi, rozdzielczymi), zasadami działania, użytkowania i konserwacji aparatury
pomiarowej, zastosowaniem metod instrumentalnych w analizie materiału biologicznego i zasadami doboru metod
analitycznych do oznaczeń jakościowych i ilościowych, zasadami przygotowania prób do badań, zasadami interpretacji
uzyskanych wyników.

Wymagania wstępne: Podstawy chemii ogólnej i analitycznej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna zasady pobierania próbek do analiz, zastosowania
odpowiednich metod analizy instrumentalnej do
wykonania oznaczeń w materiale biologicznym oraz
opracowania i interpretacji otrzymanych wyników

K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
K_W09

1 EP4

opisuje i wyjaśnia budowę i zasadę działania
spektrofotometru, chromatografu i cytometru
przepływowego

K_W02
K_W092 EP5

wyjaśnia zasady przygotowania prób  do analizy
spektrofotometrycznej, chromatograficznej i
cytometrycznej

K_W04
K_W093 EP6

opisuje i wyjaśnia sposoby analizy danych
spektrofotometrycznych, chromatograficznych oraz
cytometrycznych i zna praktyczne ich zastosowanie

K_W01
K_W02
K_W04

4 EP7

umiejętności

w oparciu o nabyte umiejętności potrafi zastosować
odpowiednie metody analizy instrumentalnej do analizy
materiału biologicznego

K_U01
K_U031 EP8

wykonuje analizy spektrofotometryczne,
chromatograficzne i cytometryczne pod kierunkiem
opiekuna naukowego

K_U032 EP9

potrafi na podstawie otrzymanych wyników sporządzić
sprawozdanie i przeprowadzić dyskusje w oparciu o
wysunięte wnioski oraz wykazuje umiejętność
poprawnego wnioskowania na podstawie danych
pochodzących z różnych źródeł

K_U02
K_U04
K_U05
K_U07
K_U08
K_U09

3 EP10
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kompetencje społeczne

dąży do ustalenia i przestrzegania priorytetów w
podejmowaniu działań służących prawidłowemu
wykonaniu analiz

K_K01
K_K03
K_K08

1 EP1

jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych
osób pracujących w laboratorium, umie postępować w
stanach zagrożenia

K_K072 EP2

student pogłębia wiedzę poprzez szukanie dodatkowych
informacji w podręcznikach, internecie oraz publikacjach
naukowych

K_K01
K_K02
K_K03
K_K09

3 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: metody instrumentalne w naukach biologicznych

Forma zajęć: laboratorium

11. Zajęcia wprowadzające: zasady pracy w laboratorium, przepisy BHP, zasady zaliczenia ćwiczeń. 5 0

3

2. Wprowadzenie do analizy instrumentalnej: podział instrumentalnych metod analitycznych, zasady
pobierania materiału biologicznego, przygotowanie prób do analizy jakościowej i ilościowej, etapy
procesu analitycznego, dokładność i precyzja metody, czułość i swoistość analityczna, czynniki
wpływające na wynik badania analitycznego, kryteria dopuszczalności błędu metody.

5 0

4
3. Spektroskopia absorpcyjna: oznaczanie zawartości wybranych związków barwnych metodą
spektrofotometryczną; metoda jednokrotnego i wielokrotnego dodatku wzorca, metoda krzywej
kalibracyjnej.

5 0

2
4. Metody chromatograficzne: podstawowe definicje, nomenklatura chromatograficzna i podział metod
chromatograficznych. 5 0

2
5. Podstawowe zasady pracy z chromatografem gazowym oraz wysokosprawnym chromatografem
cieczowym: budowa i zasada działania, uruchomienie, ustawienia parametrów pracy, zbieranie danych. 5 0

4
6. Oznaczanie zawartości wybranych związków lotnych metodą chromatografii gazowej. Analiza danych.

5 0

47. Oznaczanie zawartości wybranych związków metodą chromatografii cieczowej. Analiza danych. 5 0

4
8. Podstawowe zasady pracy z cytometrem przepływowym: budowa i zasada działania, uruchomienie,
ustawienia parametrów pracy, zbieranie danych, płukanie końcowe. 5 0

4
9. Przygotowanie komórek do analizy cytometrycznej: znakowania składników komórkowych, dobór
barwników w znakowaniu wielokolorowym. 5 0

2
10. Analiza danych cytometrycznych: tworzenie regionów, bramek i markerów, histogramy, statystyki
kwadrantów i histogramów. 5 0

Podstawy pracy laboratoryjnej z aparaturą, wykonanie oznaczeń i analiz związanych z metodami spektroskopowymi
(spektrofotometria), chromatograficznymi (GC, HPLC) oraz metodą cytometryczną, praca w grupach i praca
samodzielna, prezentacja multimedialna.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP3,EP5,EP6,EP7KOLOKWIUM

EP10,EP3,EP4,EP5,
EP6,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP10,EP2,EP4,
EP8,EP9ZAJĘCIA 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

Warunki zaliczenia: pozytywna ocena z laboratoriów, na którą składają się: obecność na zajęciach, aktywność
studenta w trakcie zajęć, opracowanie sprawozdań, zaliczenie kolokwium.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena uzyskana z laboratoriów jest oceną końcową z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 metody instrumentalne w naukach biologicznych Ważona

5
metody instrumentalne w naukach biologicznych [laboratorium] zaliczenie z

oceną
1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Sędek Ł., Sonsala A. Szczepański T., Mazur B. (2010): Techniczne aspekty cytometrii przepływowej, Diagnostyka
Laboratoryjna, 46(4):415-420

Skierski J. (2005): Cytometria przepływowa, W: Jóźwiak Z., Bartosz G. (red.) „Biofizyka. Wybrane zagadnienia z ćwiczeniami”,
PWN, Warszawa

Skotny A., Pucińska J (2013): Współczesna cytometria przepływowa, Acta Bio-Optica et Informatica Medica, 19(1):3-11

Szczepaniak W. (2022): Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

 Kubota L.T., da Silva J.A.F., Sena M.M., Alves W.A. (2022): Tools and Trends in Bioanalytical Chemistry, Springer Nature
Switzerland AG

Kałużna-Czaplińska J., Witkiewicz Z. (2021): Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa

Maecker H., Trotter J.  (2009): Wybór odczynników do wielokolorowej cytometrii przepływowej, Post. Biochem. 55, 461-467

Ortega E.O., Hosseinian H., Meza I.B.A., López M.J.R., Vera A.R., Hosseini S. (2022): Material Characterization Techniques
and Applications, Springer Nature Singapore Pte Ltd.

Pituch-Noworolska A., Skierski J. (2008): Metody cytometryczne, Post. Biol. Kom. 35, supl. 24

San Jose C. (2009): Cytometria przepływowa BD, Post. Biochem. 55, 475-460

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

7Przygotowanie 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-I-S-22/23Z

mikrobiologia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_22S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 43
laboratorium 40 ZO0

wykład 20 E0

Razem 60 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BEATA HUKOWSKA-SZEMATOWICZ

Prowadzący zajęcia: dr hab. BEATA HUKOWSKA-SZEMATOWICZ

Cele przedmiotu:
Znajomość budowy i fizjologii bakterii, wirusów i grzybów chorobotwórczych dla ludzi i zwierząt.
Nabycie umiejętności interpretacji zagadnień związanych z bakteriami, wirusami i grzybami chorobotwórczymi i ich
oddziaływaniem na ludzi i zwierzęta.

Wymagania wstępne:
Znajomość budowy komórki (po kursie z przedmiotu Biologia komórki), umiejętność pracy w zespole oraz podstawowe
umiejętności manualne.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna podstawowe procesy i zjawiska rządzące
światem mikroorganizmów.

K_W01
K_W031 EP1

Student zna poszczególne grupy mikroorganizmów:
bakterii, wirusów, grzybów. K_W072 EP2

umiejętności

Student potrafi założyć hodowlę bakterii na podłożu
stałym lub płynnym, a następnie poprawnie
przeprowadzić opis uzyskanego rezultatu zadania
badawczego.

K_U01
K_U041 EP3

Student syntetycznie analizuje dane ze źródeł
literaturowych oraz wykonanych analiz. K_U082 EP4

Student wykazuje odpowiedzialność do wykonywania
powierzonych zadań. K_U163 EP6

kompetencje społeczne
Student wykazuje potrzebę stałego aktualizowania
wiedzy z zakresu mikrobiologii

K_K03
K_K051 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: mikrobiologia

Forma zajęć: wykład

11. Mikrobiologia jako dyscyplina, historia mikrobiologii i podział. 3 0

5
2. Właściwości morfologiczne bakterii. Fizjologia bakterii. Właściwości zakaźne i chorobotwórcze
bakterii i zmienność bakterii oraz wybrane dane z ekologii mikroorganizmów. 3 0

6
3. Bakteriologia szczegółowa -charakterystyka wybranych rodzin, zarazków powodujących schorzenia u
ssaków. 3 0

14. Podstawowe wiadomości z zakresu mykologii ssaków. 3 0

7
5. Charakterystyka wirusów i ich klasyfikacja. Wiroidy, wirusoidy, priony oraz plazmidy i inne  elementy
transpozycyjne, a także wirofagi. 3 0
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Forma zajęć: laboratorium

10
1. Techniki hodowli drobnoustrojów-praca w warunkach jałowych . Podłoża mikrobiologiczne- podział i
specyfika. 3 0

102. Mikroskop i technika mikroskopowania, metody barwienia. 3 0

103. Identyfikacja i różnicowanie drobnoustrojów 3 0

54. Drobnoustroje i ich wrażliwość na chemioterapeutyki. 3 0

55. Diagnostyka bakteriologiczna, wirusologiczna i mykologiczna - wybrane dane. 3 0

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

 Kańtoch M.  (2002): Materiały do bakteriologicznych, parazytologicznych i wirusologicznych badan diagnostycznych., Wyd.
PWN

Baj J., Markiewicz Z. (2006): Biologia molekularna bakterii., Wyd. PWN, 'Warszawa

Baj Jadwiga (2018): Mikrobiologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Bergey D. H., Harrison F. C., Breed R. S., Hammer B. W., Huntoon F. M.  (2009):  Bergey's Manual of Systematic Bacteriology
(ed. 2)., Wyd. Springer, Nowy Jork

Goździcka-Józefiak A. (2019): Wirusologia, Wydawnicto Naukowe PWN, Warszawa

Kańtoch M. (1987):   (1987): Materiały do bakteriologicznych, parazytologicznych i wirusologicznych badan diagnostycznych.,
Wyd.  PZWL , Warszawa

Kańtoch M., Blakovic D.  (1989): Wirusologia lekarska., Wyd. PZWL, Warszawa

Kunicki-Goldfinger W.  (2005): Życie bakterii, Wyd. PWN, Warszawa

Markiewicz Z. (1993): Struktura i funkcje osłon bakteryjnych, Wyd. PWN, Warszawa

Piekarowicz A.  (2004): Podstawy wirusologii molekularnej., Wyd. PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Laboratorium

Postępy Biochemii

Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej

Postępy Mikrobiologii

Przegląd Epidemiologiczny

Zakażenia

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP5KOLOKWIUM

EP3,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

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 końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z wykładów i ćwiczeń w stosunku 2:1.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 mikrobiologia Ważona

3 mikrobiologia [wykład] egzamin 0,67

3 mikrobiologia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,33

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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60Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

13Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie 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-I-S-22/23Z

Moduł:
Blok II [Biologia środowiskowa - eksperymentalna - człowiek]

mikrobiom w zdrowiu i chorobie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_39S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

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

Liczba godzin

2 24
laboratorium 14 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 24 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BEATA HUKOWSKA-SZEMATOWICZ

Prowadzący zajęcia: dr hab. BEATA HUKOWSKA-SZEMATOWICZ

Cele przedmiotu:

Mikroorganizmy komensalne kolonizują i tworzą złożone zbiorowiska (mikrobiom) w różnych miejscach w obrębie ciała
ssaka. Ponieważ ludzki mikrobiom może wpływać na wiele aspektów ludzkiego zdrowia, ostatnio stał się przedmiotem
szeregu międzynarodowych projektów. Celem przedmiotu jest  przedstawianie wpływu mirobiomu na zdrowie i choroby
człowieka.

Wymagania wstępne: Podstawy mikrobiologii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu
przedmiotu.

K_W01
K_W051 EP1

Wymienia i opisuje mikroorganizmy wpływające na
zdrowie człowieka. K_W072 EP2

Zna najważniejsze choroby, w których mikrobom
odgrywa ważną rolę. K_W053 EP3

umiejętności

Przeprowadza doświadczenia, analizuje uzyskane wyniki
i wyciąga trafne wnioski.

K_U01
K_U05
K_U07

1 EP4

Potrafi zastosować klasyczne metody badania
mikrobiomu K_U012 EP5

Analizuje piśmiennictwo z zakresu zagadnień
omawianych na zajeciach. K_U083 EP6

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i
innych.

K_K01
K_K02
K_K04

1 EP7

Dba o bezpieczeństwo swoje i grupy. K_K072 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: mikrobiom w zdrowiu i chorobie

Forma zajęć: wykład

1
1. Definicja mikrobiomu i jego powstawanie. Poznanie mikrobiomu człowieka w projekcie National
Institute of Health (NIH) (USA) -Human Microbiome. 4 0
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12. Mikrobiom a zachowanie homeostazy. 4 0

43. Mikrobiom w zdrowiu. 4 0

34. Mikrobiom w chorobie. 4 0

15. Hakowanie mikrobiomu. 4 0

Forma zajęć: laboratorium

21. Metody klasyczne badania mikrobiomu. 4 0

52. Mikrobiom skóry w zdrowiu i chorobie. Nowe sposoby dbania o mikrobiotę skóry. 4 0

33. Jama ustna jako środowisko drobnoustrojów w zdrowiu i chorobie. 4 0

24. Ocena składu jakościowego mikrobioty jelitowej w kierunku dysbiozy jelitowej. 4 0

25. Prebiotyki, probiotyki i postbiotyki. 4 0

Prezentacja multimedialna, praca w grupach, wykonywanie doświadczeń.Metody kształcenia

Chutkan Robynne  (2016): Dobre bakterie, Wydawnictwo Feeria, Łódź

Enders Giulia (2016): Historia wewnętrzna, Wydawnictwo Feeria, Łódź

Kunicki-Goldfinger Władysław (2005): Życie bakterii, PWN, Warszawa

Zschocke Anne Katharina (2021): Bakterie jelitowe kluczem do zdrowia, Wydawnictwo Vital, Białystok

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

24Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6SPRAWDZIAN

EP7,EP8ZAJĘCIA 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

Zaliczenie na ocenę:
1. Wykłady-kolokwium pisemne, obejmujące wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury.
2. Zaliczenie laboratoriów- na podstawie sprawdzianu pisemnego, aktywności oraz obecności.
Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium oraz z treści
wykładowych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena końcowa z przedmiotu jest wyliczana na podstawie oceny końcowej z ćwiczeń laboratoryjnych i oceny z
zaliczenia treści
wykładowych w stosunku 1:1.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 mikrobiom w zdrowiu i chorobie Arytmetyczna

4 mikrobiom w zdrowiu i chorobie [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

4 mikrobiom w zdrowiu i chorobie [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie 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-I-S-22/23Z

morfogeneza roślin
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_7S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 43
laboratorium 30 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  EWA KĘPCZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr Anna Orłowska , prof. dr hab.  EWA KĘPCZYŃSKA

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z mechanizmami morfogenezy roślin na poziomie komórkowym, międzykomórkowym i
zewnątrzkomórkowym. Nabycie praktycznych umiejętności pracy z mikroskopem, kulturami in vitro roślin w warunkach
sterylnych oraz przygotowywania pożywek wpływających na proces morfogenezy..

Wymagania wstępne:
Znajomość zagadnień z Fizjologii roślin, Botaniki ogólnej, Biologii komórki i Genetyki z zakresu programowego szkół
średnich

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie pojęcia związane z
rozwojem roślin i regulacją tego procesu na poziomie
komórkowym,międzykomórkowym i pozakomórkowym K_W011 EP1

Student posiada wiedzę na temat rozwoju i roli
poszczególnych elementów składowych nasion,
przebiegu embriogenezy zygotycznej i
somatycznej, czynników wpływających na procesy
wzrostu, rozwoju roślin oraz zapylenia i zapłodnienia

K_W05
K_W062 EP2

umiejętności

Student potrafi przygotować materiał
biologiczny do obserwacji mikroskopowych K_U011 EP3

Student potrafi zaplanować, samodzielnie wykonać
zlecone doświadczenie K_U162 EP4

Student potrafi przeprowadzić obserwacje i
wyciągnąć wnioski na podstawie uzyskanych
wyników

K_U073 EP5

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie K_U164 EP6

kompetencje społeczne
Student jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy
własnej i innych K_K071 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: morfogeneza roślin

Forma zajęć: wykład

11. Rozmnażanie bezpłciowe, płciowe i jego znaczenie 3 0
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22. Mikrosporogeneza, rozwój gametofitu męskiego 3 0

13. Makrosporogeneza, rozwój gametofitu żeńskiego 3 0

14. Zapłodnienie u roślin niższych i wyższych 3 0

15. Embriogeneza roślin 3 0

36. Rozwój wegetatywny, generatywny i jego regulacja 3 0

17. Wzrost i jego regulacja 3 0

18. Różnicowanie się komórek 3 0

19. Determinacja 3 0

110. Współdziałanie jądrowo-cytoplazmatyczne 3 0

111. Totipotencja komórek 3 0

112. Genetyczna kontrola procesów rozwojowych 3 0

Forma zajęć: laboratorium

41. Embriogeneza zygotyczna i budowa nasion 3 0

62. Embriogeneza somatyczna 3 0

63. Organogeneza in vitro bezpośrednia 3 0

64. Organogeneza in vitro pośrednia 3 0

45. Czynniki abiotyczne regulujące morfogenezę 3 0

46. Czynniki biotyczne regulujące morfogenezę 3 0

wykład - prezentacja multimedialna
laboratoria - praca w grupach, wykonywanie doświadczeńMetody kształcenia

Hejnowicz Z. (2002): Anatomia i histogeneza roślin, Wydawnictwo  Naukowe PWN, Warszawa

Kopcewicz J., Lewak S. (2012): Fizjologia Roślin, Wydawnictwo  Naukowe PWN, Warszawa

Leyser O., Day S.  (2003): Mechanisms In Plant Development, Blackwell  Publishing.

Malepszy S. (2009): Biotechnologia roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Rodkiewicz B. i wsp (1996): Embriologia Angiospermae rozwojowa i  eksperymentalna, UMCS, Lublin.

Literatura podstawowa

Czasopisma polskojęzyczne : Postępy Biologii Komórki, Biotechnologia, Wiadomości Botaniczne, Kosmos

Publikacje przeglądowe w czasopismach krajowych i zagranicznych: fizjologicznych i biotechnologicznych
Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1SPRAWDZIAN

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

ZO
Zaliczenie laboratoriów na podstawie ocen cząstkowych ze sprawdzianów pisemnych i sprawozdań, obecność na
laboratoriach. Uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego zaliczenia wykładów.

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 morfogeneza roślin Arytmetyczna

3 morfogeneza roślin [wykład]
zaliczenie z
oceną

3 morfogeneza roślin [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

45Zajęcia 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. 100

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

Moduł:
Blok III Biologia środowiskowa - eksperymentalna - człowiek

neurobiologia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_47S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

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

Liczba godzin

3 25
laboratorium 14 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 24 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. WIOLETA DUDZIŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. WIOLETA DUDZIŃSKA

Cele przedmiotu:

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania umysłu definiowanego jako
czynność biologiczna układu nerwowego. Przedstawione zostaną relacje pomiędzy czynnością mózgu a
świadomością, procesem uczenia się i pamięcią, a także neurofizjologiczne mechanizmy zachowań, empatii oraz
nowoczesne metody obrazowania mózgu w kontekście poznawczym i klinicznym.

Wymagania wstępne: Anatomia i fizjologia układu nerwowego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawową terminologię, prawa i czynność układu
nerwowego K_W011 EP1

wymienia i rozróżnia podstawowe zagadnienia dotyczące
struktury, mechanizmu i funkcji mózgowia na różnych
poziomach organizacji

K_W052 EP2

umiejętności

potrafi wybrać i zastosować odpowiednie metody i
techniki obrazowania mózgowia

K_U01
K_U051 EP3

dokonuje syntetycznych analiz danych pochodzących ze
źródeł literaturowych oraz wykonanych analiz K_U082 EP4

kompetencje społeczne
w ocenie pracy własnej zachowuje postawę rzeczową i
krytyczną K_K011 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: neurobiologia

Forma zajęć: wykład

21. Budowa mózgowia, lokalizacji funkcji. Transmisja synaptyczna i jej znaczenie. 5 0

2
2. Neuronalne podłoże procesów uczenia się i pamięci (sensytyzacja, warunkowanie, ślad pamięciowy;
pamięć i jej zaburzenia). 5 0

2
3. Neurofizjologiczne mechanizmy zachowań (zachowania instynktowne, obronne, emocje negatywne:
strach, agresja, lęk, fobie). 5 0

2
4. Podstawy empatii ? neurony lustrzane, neuronalna pętla naśladownicza, drogi przetwarzania
informacji ?dół-góra? i ?góra-dół?, zaburzenia empatii (zespół Williamsa, autyzm, synestezja lustrzana,
osobowość psychopatyczna).

5 0
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25. Fizjologia i patologia układu nagrody. Uzależnienia. 5 0

Forma zajęć: laboratorium

3
1. Analiza mechanizmu działania wybranych leków/substancji działających na ośrodkowy układ
nerwowy. 5 0

32. Eksperymentalne techniki badania pamięci. 5 0

33. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne. 5 0

2
4. Rozpoznawanie uśmiechu. Mimika twarzy: lustro emocji i maska. Analiza przykładowych etogramów.

5 0

35. Uzależnienia - molekularne podstawy działania wybranych substancji psychoaktywnych. 5 0

Wykład multimedialny, zajęcia laboratoryjne, praca w grupach.Metody kształcenia

Felten D. L., Jozefowicz R., Netter F. (2003): Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera. , Urban Partner., Wrocław

Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. (2018): Mózg a zachowanie., PWN, Warszawa

Lehmann - Horn F., Ludolph A. (2004): Neurologia. Diagnostyka i leczenie., Urban Partner., Wrocław

Literatura podstawowa

Firth C. (2011): Od mózgu do umysłu. Jak powstaje nasz wewnętrzny świat., Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

24Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie 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,EP4KOLOKWIUM

EP2,EP4,EP5ZAJĘCIA 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

Laboratorium: zaliczenie część praktycznej, kolokwium końcowe  (uzyskanie przynajmniej 60% punktów).
Wykłady: kolokwium końcowe  (uzyskanie przynajmniej 60% punktów).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena koordynatora: średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z zaliczenia laboratorium i wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 neurobiologia Arytmetyczna

5 neurobiologia [wykład]
zaliczenie z
oceną

5 neurobiologia [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-I-S-22/23Z

ochrona  przyrody
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIJ2947_55S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

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

Liczba godzin

3 36
wykład 30 ZO0

zajęcia terenowe 15 ZO0

Razem 45 3

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  AGNIESZKA POPIELA

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  AGNIESZKA POPIELA

Cele przedmiotu:
Zapoznanie się z problematyką ochrony przyrody i jej roli w zachowaniu bioróżnorodności
Nabycie umiejętności klasyfikowania gatunków roślin

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu systematyki roślin i zwierząt oraz ekologii uzyskana na I st. studiów przyrodniczych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Opisuje historię i rozwój naukowej ochrony przyrody K_W01
K_W121 EP1

Wymienia i opisuje obecnie obowiązujące podstawy
prawne ochrony przyrody

K_W01
K_W082 EP2

Charakteryzuje główne typy ekosystemów, identyfikuje
zagrożenia, zna metody ich ochrony K_W083 EP3

umiejętności

Dokonuje analizy procesów zachodzących w przyrodzie K_U04
K_U061 EP4

Dobiera metody przeciwdziałania zagrożeniom K_U01
K_U082 EP5

kompetencje społeczne

Przestrzega poczynionych ustaleń K_K031 EP6

Rozumie konflikt między interesem jednostki a potrzebą
ochrony przyrody

K_K01
K_K022 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona  przyrody

Forma zajęć: wykład

41. Historia bioróżnorodności biosfery 6 0

42. Historia oddziaływania człowieka na środowisko biosfery 6 0

63. Historia i rozwój naukowej ochrony przyrody, najwazniejsze podstawy prawne 6 0

64. Typy i warunki ochrony powierzchniowej 6 0

45. Typy i warunki ochrony gatunkowej 6 0
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46. Gatunki obce i inwazyjne 6 0

27. Ochrona procesu ewolucji 6 0

Forma zajęć: zajęcia terenowe

151. Wybrane rezerwaty Pomorza Zachodniego, zarządzanie rezerwatami 6 0

ćwiczenia terenowe - poznanie ważnych z punktu widzenia zachowania bioróżnorodności ekosystemów Pomorza
Zachodniego, wykład, prezentacja multimedialna, pokaz okazów zielnikowychMetody kształcenia

Herbich J. (red.) (2004): Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000, Min. Środowiska. T. 1-5..

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

Symonides E.  (2007): Ochrona Przyrody, Wyd. Uniw. Warszawskiego, Warszawa

Literatura podstawowa

Campbell B.  (1995): Ekologia człowieka. Historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych,
Wyd. Naukowe PWN,, Warszawa

Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D.  (2008): Ochrona środowiska przyrodniczego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Mirek Z., Nikel A., Paul W., Wilk Ł.  (2005): Ostoje roślinne w Polsce, Instytut Botaniki PAN, Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

3Udział 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,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń terenowych
 zdanie egzaminu - treści  z wykładu i ćwiczeń terenowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

30% - ocena z ćwiczeń
70% ocena z egzaminu

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 ochrona  przyrody Nieobliczana

6 ochrona  przyrody [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

6 ochrona  przyrody [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-I-S-22/23Z

ochrona własności intelektualnej
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIJ3315_4S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 11 wykład 8 ZO0

Razem 8 1

Koordynator
przedmiotu:

dr DANIEL DĄBROWSKI

Prowadzący zajęcia: dr DANIEL DĄBROWSKI

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zasadami ochrony i obrotu prawami własności intelektualnej
Wykształcenie u studentów umiejętności korzystania, w sposób zgodny z prawem, z dorobku intelektualnego osób
trzecich, a także umiejętność ochrony
własnego dorobku i wykorzystania go w sposób komercyjny

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z zakresu prawa

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
ochrony własności intelektualnej, obrotu prawami oraz
korzystania z chronionych dóbr

K_W121 EP1

umiejętności Student potrafi pracować indywidualnie K_U161 EP2

kompetencje społeczne
Student myśli w sposób przedsiębiorczy i wykazuje
gotowość do działania w zakresie wykorzystywania
zdobyczy cywilizacji

K_K051 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona własności intelektualnej

Forma zajęć: wykład

21.  Pojęcie i źródła prawa własności intelektualnej. Pojęcie utworu 1 0

22.  Podmioty uprawnione. Rodzaje praw autorskich. Dozwolony użytek 1 0

13.  Przeniesienie autorskich praw majątkowych. Ochrona praw autorskich 1 0

14. Ochrona wizerunku. Prawa pokrewne 1 0

25. Własność przemysłowa 1 0

Prezentacja multimedialna wraz z analizą tekstów prawnych i dyskusją. WykładMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Czub K. (2021): Prawo własności intelektualnej, Warszawa

M. Nowikowska, Z. Zawadzka, J. Sieńczyło-Chlabicz (2018): Prawo własności intelektualnej, Warszawa
Literatura podstawowa

E. Ferenc-Szydełko (red.) (2021): Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa

Kondrat M. (2021): Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

8Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z kolokwium. 100 %

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 ochrona własności intelektualnej Ważona

1 ochrona własności intelektualnej [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-I-S-22/23Z

parazytologia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_26S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

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

Liczba godzin

3 45
laboratorium 25 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 40 4

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab. inż. ROBERT CZERNIAWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. IZABELLA RZĄD , dr TOMASZ KREPSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z rolą jaką odgrywają pasożyty człowieka i zwierząt, uzyskanie wiedzy dotyczącej cykli
rozwojowych wybranych pasożytów, poznanie dróg transmisji

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu zoologii bezkręgowców

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna inwazyjne dla człowieka stadia rozwojowe
wybranych pasożytniczych pierwotniaków, helmintów i
stawonogów

K_W05
K_W07
K_W08
K_W09

1 EP1

zna zasadę funkcjonowania układu pasożyt-żywiciel K_W01
K_W052 EP2

zna podstawowe objawy chorobowe wywołane przez
pasożyty K_W013 EP3

umiejętności

rozpoznaje najczęściej spotykane pasożyty człowieka i
zwierząt na podstawie ich budowy, cykli rozwojowych i
objawów chorobowych

K_U02
K_U081 EP4

przeprowadza badanie gleby na obecność stadiów
dyspersyjnych pasożytów

K_U01
K_U03
K_U07

2 EP5

kompetencje społeczne

wykazuje nawyk samokształcenia, rozumie potrzebę
uczenia się przez całe życie

K_K01
K_K031 EP6

jest wrażliwy na zagrożenie zarażenia pasożytami K_K07
K_K082 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: parazytologia

Forma zajęć: wykład

21. Istota pasożytnictwa. Kształtowanie układu pasożyt- żywiciel 5 0

62. Rezerwuary i drogi transmisji pasożytów 5 0

23. Rola pasożytów w ekosystemie 5 0
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34. Epidemiologia zarażeń pasożytami z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania 5 0

25. Rola behawioru w w cyklu rozwojowym pasożytów 5 0

Forma zajęć: laboratorium

16
1. Wybrane pasożyty człowieka i zwierząt  związane z układem pokarmowym, krwionośnym, moczowo-
płciowym, tkankami i OUN 5 0

32. Badanie gleby w kierunku obecności stadiów dyspersyjnych pasożytów 5 0

33. Wykonanie preparatów parazytologicznych 5 0

34. Oznaczanie przynależności systematycznej jaj i cyst 5 0

prezentacja multimedialna, wykonanie badania gleby na obecność stadiów dyspersyjnych i wykonanie preparatów,
praca w grupachMetody kształcenia

Błaszkowska J., Ferenc T., Kurnatowski P (2017): Zarys parazytologii medycznej, Edra Urban & Partner, Warszawa

Buczek A. (2005):  Choroby pasożytnicze – epidemiologia, diagnostyka, objawy.,  Koliber – Oficyna Wydawnicza Fundacji na
Rzecz Zwalczania Kleszczy , Lublin

Kadłubowski R., Kurnatowska A. (2001):  Zarys parazytologii lekarskiej.  , PZWL, Warszawa

Literatura podstawowa

artykuły popularno-naukowe z zakresu parazytologii w języku polskim i angielskim polecone przez prowadzacego :
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

40Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

25Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP3,EP6,EP7SPRAWDZIAN

EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

laboratorium - na podstawie obecności na ćwiczeniach i zaliczeniu sprawdzianów i kolokwium oraz wykonania
zadania praktycznego
wykład - dłuższa wypowiedź pisemna, obejmująca wiedzę z wykładów i zalecanej literatury

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

średnia arytmetyczna z zaliczenia wykładów i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 parazytologia Arytmetyczna

5 parazytologia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

5 parazytologia [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-I-S-22/23Z

Moduł:
Blok II [Biologia środowiskowa - eksperymentalna - człowiek]

podstawy biotechnologii roślin
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_40S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

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

Liczba godzin

2 24
laboratorium 14 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 24 2

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  EWA KĘPCZYŃSKA

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

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu biotechnologii i jej praktycznym zastosowaniem w rolnictwie,
przemyśle, medycynie, ochronie środowiska. Nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się podstawowymi
metodami hodowli materiału biologicznego, wykorzystywanego w różnych dziedzinach biotechnologii.

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z zakresu biologii komórki, genetyki, mikrobiologii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student ma wiedzę na temat podstawowych zagadnień z
zakresu biotechnologii

K_W01
K_W05
K_W06

1 EP1

Student zna kierunki rozwoju biotechnologii, wie jakie są
jej rodzaje K_W012 EP2

Student wie jakie techniki  wykorzystywane są w
biotechnologii zielonej, białej, czerwonej. K_W093 EP3

Student zna potencjał zastosowania nowoczesnych
metod biologicznych, chemicznych i fizycznych,
będących podstawą biotechnologii w celu tworzenia dóbr
i usług oraz rozwoju przedsiębiorczości

K_W134 EP4

umiejętności

Student umie przygotować podłoża do hodowli materiału
biologicznego wykorzystywanego w różnych dziedzinach
biotechnologii

K_U011 EP5

Student potrafi wskazać zależność pomiędzy
biotechnologią i innymi dziedzinami nauki, potrafi
wyjaśnić różnice pomiędzy biotechnologią tradycyjną i
nowoczesną

K_U022 EP6

Student potrafi interpretować otrzymane wyniki analiz
materiału roślinnego K_U073 EP7

Student potrafi pracować samodzielnie korzystając ze
swojej wiedzy i umiejętności K_U164 EP8

kompetencje społeczne
Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, dokonuje samooceny własnych
kompetencji i doskonali umiejętności

K_K01
K_K02
K_K03

1 EP9
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy biotechnologii roślin

Forma zajęć: wykład

11. Biotechnologia - definicja, powiązania z innymi dyscyplinami nauki 4 0

12. Kierunki prac biotechnologicznych 4 0

13. Biotechnologia tradycyjna i nowoczesna - kierunki ich rozwoju 4 0

34. Zielona Biotechnologia 4 0

15. Biała Biotechnologia 4 0

16. Czerwona Biotechnologia 4 0

17. Niebieska, czarna, żółta biotechnologia i inne 4 0

18. Osiągnięcia polskiej biotechnologii 4 0

Forma zajęć: laboratorium

41. Przygotowanie podłoży i hodowla bakterii wykorzystywanych w biotechnologii. 4 0

52. Izolacja cennych mikroorganizmów ryzosferowych. Identyfikacja ich cech. 4 0

5
3. Metody pobierania i przechowywania materiału roślinnego i mikrobiologicznego oraz ekstrakcja i
oznaczanie białek enzymatycznych w materiale roślinnym i mikrobiologicznym. 4 0

Wykład informacyjno-konwersatoryjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Praktyczne zajęcia w laboratoriumMetody kształcenia

Buchowicz J.  (2006): Biotechnologia molekularna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

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

Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. (2009): Mikrobiologia techniczna.  Tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Malepszy S. (2009): Biotechnologia roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Ratledge C., Kristiansen B. (2013): Podstawy biotechnologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Kwartalnik Biotechnologia. Publikacje przeglądowe w czasopismach krajowych i zagranicznych: fizjologicznych i
biotechnologicznych

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP4,EP6SPRAWDZIAN

EP5,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP5,EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA 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

ZO
Zaliczenie laboratoriów na podstawie ocen cząstkowych ze sprawdzianów pisemnych i sprawozdań, obecność na
laboratoriach. Uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego zaliczenia wykładów.

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

4 podstawy biotechnologii roślin Arytmetyczna

4 podstawy biotechnologii roślin [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

4 podstawy biotechnologii roślin [wykład]
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

24Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

3Studiowanie literatury 0

9Udział 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-I-S-22/23Z

podstawy ewolucji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_29S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

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

Liczba godzin

3 26 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. inż. ANNA RYMASZEWSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. ANNA RYMASZEWSKA

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z procesami leżącymi u podstaw powstania gatunków oraz ich wymierania. Nabycie
umiejętności interpretacji świata ożywionego w kontekście zmienności prowadzącej do ewolucji gatunków.

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw genetyki ogólnej i molekularnej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student wyjaśnia, co leży u podstaw zmienności
organizmów żywych i w jaki sposób wpływa to na
zmienność populacji i gatunków;

K_W01
K_W061 EP1

Student zna przykłady pośrednie i bezpośrednie na
istnienie ewolucji;

K_W01
K_W05
K_W08

2 EP2

umiejętności

Student potrafi prawidłowo opisać mechanizmy leżące u
podstaw ewolucji i wymierania gatunków; K_U011 EP3

Student czyta teksty naukowe dotyczące ewolucji
gatunków, potrafi podejść krytycznie do prezentowanych
hipotez i podjąć dyskusję na wybrane tematy;

K_U02
K_U12
K_U14

2 EP4

kompetencje społeczne

Student wykazuje potrzebę stałego dokształcania się,
zapoznawania się z aktualną literaturą oraz
koniecznością dyskusji z ekspertami w celu własnego
rozwoju;

K_K02
K_K031 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy ewolucji

Forma zajęć: konwersatorium

21. Przegląd teorii ewolucji; poglądy współczesne; 6 0

22. Zapis informacji genetycznej; 6 0

23. Zmienność w populacjach naturalnych, interakcje międzygatunkowe; 6 0

24. Dobór płciowy, ewolucja płci; 6 0

25. Makroewolucja; 6 0
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36. Ewolucja genów a ewolucja genomów; wprowadzenie do filogenezy; 6 0

27. Ewolucja w zapisie kopalnym; 6 0

konwersatoria:  dyskusja opierająca się o analizę publikacji naukowych i podręczników akademickich; prezentacje
multimedialne przygotowywane przez studentów połączone z dyskusją na wybrany temat;Metody kształcenia

Artykuły naukowe związane z tematyką zajęć :

D. J. Futuyma : Ewolucja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

H. Krzanowska (red.) : Zarys mechanzmów ewolucji, PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

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

8Udział 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

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4,EP5PREZENTACJA

EP4,EP5ZAJĘCIA 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

Zaliczenie na ocenę obejmuje wiedzę nabytą na zajęciach oraz z zalecanej literatury. Podstawą do uzyskania oceny
pozytywnej jest zaliczenie kolokwium końcowego, ocena z prezentacji oraz aktywność na zajęciach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z konwersatoriów jest równoznaczna z oceną z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 podstawy ewolucji Ważona

6 podstawy ewolucji [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-I-S-22/23Z

podstawy przedsiębiorczości
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_56S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 12 konwersatorium 8 ZO0

Razem 8 1

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. LIDIA SKUZA

Prowadzący zajęcia: dr hab. LIDIA SKUZA

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu przedsiębiorczości oraz zarządzania projektami, w
tym praktycznymi narzędziami umożliwiającymi realizacje indywidualnych projektów

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna zasady i specyfikę realizacji projektów o
charakterze naukowo-badawczym.

K_W01
K_W101 EP1

Student zna podstawowe pojęcia, zasady oraz narzędzia
wykorzystywane w realizacji projektów w tym projektów
o charakterze naukowo-badawczym. K_W022 EP2

umiejętności
Student potrafi przygotować plan, harmonogram oraz
kosztorys w celu realizacji projektu naukowo-
badawczego

K_U04
K_U091 EP3

kompetencje społeczne

Student jest gotów wykorzystać posiadaną wiedzę do
realizacji powierzonego zadania

K_K01
K_K03
K_K05

1 EP4

Student czuje potrzebę śledzenia zmian podczas
realizacji projektu oraz wprowadzania zmian w jego
realizacji w zależności od potrzeb.

K_K02
K_K04
K_K06
K_K07

2 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy przedsiębiorczości

Forma zajęć: konwersatorium

1
1. Wstęp do zarządzania projektami - podstawowe pojęcia  i definicje

2 0

2
2. Klasyczne vs adaptacyjne metodyki zarządzania projektami

2 0

2
3. Analiza projektów - otoczenie, interesariusze

2 0

1
4. Inicjowanie i planowanie projektu

2 0

1
5. Realizacja i zamykanie projektu

2 0
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1
6. Zarządzanie projektem - elementy kompetencji behawioralnych

2 0

Wykład, konwersatorium, ćwiczenia praktyczneMetody kształcenia

Lock D.  (2009): Podstawy zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwa EkonomiczneLiteratura podstawowa

Darnall  R.W.  (2002): Najwspanialszy projekt  świata, DIFIN, Warszawa

Jones R.  (2009): Zarządzanie projektami - sztuka przetrwania, MT Biznes
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

8Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie 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,EP4,E
P5PRACA 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

Pozytywna ocena pracy pisemnej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu to ocena z konwersatoriów.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 podstawy przedsiębiorczości Ważona

2 podstawy przedsiębiorczości [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-I-S-22/23Z

pracownia dyplomowa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_11S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język polski, semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

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

Liczba godzin

3
25

pracownia
dyplomowa

20 ZO0

76
pracownia
dyplomowa

16 ZO0

Razem 36 9

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. Nabycie umiejętności przygotowania pracy badawczej oraz doniesień w języku nowożytnym z
zakresu nauk przyrodniczych.

Wymagania wstępne: Znajomosc teoretycznych zasad i metod badawczych stosowanych w naukach biologicznych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

opisuje i wyjaśnia procesy z przyrodnicze z
 zakresu tematyki pracy dyplomowej K_W011 EP1

zna i rozumie zasady złożonych metod i
technik badawczych wykorzystywanych w
badaniach związanych z realizacją pracy
dyplomowej

K_W02
K_W042 EP2

zna techniki i metody badawcze związane z
tematyka pracy dyplomowej

K_W01
K_W02
K_W04
K_W09

3 EP3

umiejętności

wyszukuje i korzysta z dostępnych źródeł
 informacji, w tym źródeł internetowych

K_U02
K_U081 EP4

potrafi wykonać analizy statystycznej i
syntezy danych uzyskanych wyników pod
kierunkiem
opiekuna naukowego

K_U01
K_U04
K_U05
K_U08

2 EP5

potrafi wybrać i zastosować właściwe
techniki i metody badawcze oraz wykonać
badania pod kierunkiem opiekuna
naukowego

K_U01
K_U03
K_U04
K_U05
K_U06
K_U07

3 EP6

kompetencje społeczne

krytycznie ocenia własną pracę K_K011 EP7

jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo
własne i innych podczas prowadzonych
doświadczeń w laboratorium i w terenie

K_K072 EP8

jest zorientowany na dalsze kształcenie i zasięganie
opinii ekspertów K_K033 EP9
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: pracownia dyplomowa

Forma zajęć: pracownia dyplomowa

4
1. Informacja BHP i regulaminie pracowni. Sformułowanie problemu będącego tematem pracy
dyplomowej. Szczegółowe określenie celu i zakresu pracy. 5 0

14
2. Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu odpowiednich metod i technik stosowanych w
laboratorium Katedry, w której prowadzona jest praca dyplomowa 5 0

23. Dokonanie wyboru i analizy specjalistycznej literatury dotyczącej tematyki pracy dyplomowej 5 0

164. Przygotowanie prezentacji wykonanego projektu związanego z tematyką pracy dyplomowej 6 0

-analiza tekstów z dyskusja, -opracowanie projektu, -praca w grupach, -prezentacja
multimedialna, -wykonywanie doświadczeńMetody kształcenia

 Zenderowski R.   (202): Technika pisania prac magisterskich i licencjackich,  CeDeWu , Warszawa

Bielcow E., Bielcow J. (2007): Podrecznik pisania prac albo technika pisania po polsku,  Wingert, Kraków

Weiner JM., Weiner JM (2018): Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

36Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

50Przygotowanie się do zajęć 0

50Studiowanie literatury 0

64Udział w konsultacjach 0

25Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 225

Liczba punktów ECTS 9

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P6,EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest:
-Zabranie materiału badawczego i stosownych danych literaturowych
-Opracowanie uzyskanych zebranych danych
-Aktywności oraz prawidłowe wykonywania eksperymentów z zakresu tematyki pracy dyplomowej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa stanowi średnią z ocen za poszczególne zadania

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 pracownia dyplomowa Ważona

5 pracownia dyplomowa [pracownia dyplomowa]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 pracownia dyplomowa Nieobliczana

6 pracownia dyplomowa [pracownia dyplomowa]
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-I-S-22/23Z

praktyka zawodowa - 120 godzin
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIJ119_57S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

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

Liczba godzin

3 46 praktyka 120 Z0

Razem 120 4

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. EWA FILIP

Prowadzący zajęcia: dr inż. EWA FILIP

Cele przedmiotu:

Celem praktyki jest zapoznanie się z organizacją i przebiegiem pracy w określonej instytucji, poznanie
obowiązków i specyfiki pracy w określonej instytucji, zdobywanie nowych doświadczeń podczas realizacji
określonych projektów, wykorzystanie w praktyce wiedzy nabytej w trakcie studiów oraz zdobycie praktycznych
umiejętności w pracy związanej z działalnością instytucji naukowo-badawczej lub badawczo-rozwojowej,
konfrontacja wiedzy teoretycznej z wymogami instytucji funkcjonujących na rynku pracy, nawiązanie kontaktów
zawodowych niezbędnych na rynku pracy

Wymagania wstępne:

Praktyki mogą być odbywane w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji publicznej, instytucjach
naukowo-badawczych, badawczo rozwojowych instytucjach oświatowych lub w ramach zorganizowanej przez
Uczelnię działalności, pozwalającej na realizację celów praktyki.
Wiadomości, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie 4 semestrów studiów pierwszego stopnia oraz wybór
miejsca praktyki i uzyskanie zgody zakładu pracy, przygotowanie niezbędnych dokumentów i spełnienie
wymogów formalnych określonych regulaminem praktyk zawodowych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

wymienia i opisuje aktualne definicje,metody, trendy,
procesy, problemy z
dziedziny biologii, i dziedzin pokrewnych wynikającą ze
specyfiki jednostki
przyjmującej

K_W021 EP1

wymienia zasady organizacji pracy, walidacji procedur
laboratoryjnych czy
akredytacji laboratoriów

K_W092 EP2

umiejętności

pracuje z materiałem biologicznym, obsługuje
specjalistyczną aparaturę
analityczną, badawczą, urządzenia technologiczne

K_U011 EP3

umie samodzielnie dokonać wyboru właściwego systemu
dokształcania się i poszerzania własnych kompetencji
zawodowych

K_U172 EP5

kompetencje społeczne

student aktualizuje swoją wiedzę z zakresu nauk
biologicznych i zna jej zastosowanie w praktyce

K_K03
K_K051 EP6

przyjmuje odpowiedzialność za powierzony zakres prac
oraz dba o bezpieczeństwo
pracy własnej i innych oraz miejsce pracy, a także
zachowuje opanowanie w stanach
zagrożenia

K_K092 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning
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Przedmiot: praktyka zawodowa - 120 godzin

Forma zajęć: praktyka

61. Instruktaż stanowiskowy oraz szkolenie BHP i Ppoż. Obowiązujące w miejscu odbywania praktyk 6 0

30
2. Poznanie zakładu: a.- Lokalizacja, b.- Stosowane metody i technologie, wykorzystywane
surowce, pochodzenie c. i przygotowanie surowców i obiektów badawczych (próbek), d.-
Aparatura.

6 0

30
3. Zapoznanie się z pracą jednostki: a.- Tematyka badawcza, b.- Poznanie dokumentacji. c.- 20
Organizacja pracy w laboratorium d.- Metody badań. 6 0

244. Zapoznanie się z organizacją pracy. 6 0

30
5. Poznanie wybranych zagadnień dotyczących gospodarki materiałowej: kontroli produkcji, BHP,
zarządzania środowiskowego; zakupu, przechowywania i utylizacji odczynników chemicznych i
odpadów biologicznych.

6 0

Zależne od profilu jednostki przyjmującej na praktykę: demonstracja, pomiar, obserwacja , pokaz,
Metody kształcenia zadanie problemowe, praca z literaturąMetody kształcenia

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2017): Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
dnia 12 lipca z sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia (DzU Nr 164, poz.
1166).,, Warszawa

Tadeusz Fijałkowski (2013):  Kodeks pracy, WGP ,  Warszawa, Luty 2013

Uniwersytet Szczeciński  (2012): Uchwała Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

120Zajęcia dydaktyczne 0

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. 120

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P6,EP7OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK

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 z praktyk w formie zal wystawia Koordynator praktyki zawodowej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Na podstawie pozytywnej opinii i Zaliczenia dziennika
praktyk przez koordynatora.

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 praktyka zawodowa - 120 godzin Nieobliczana

6 praktyka zawodowa - 120 godzin [praktyka] 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-I-S-22/23Z

Moduł:
Wykład ogólnouczelniany [moduł]

przedmiot do wyboru
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_16S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

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

Liczba godzin

2 14 wykład 15 ZO0

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KATARZYNA DZIEWULSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. KATARZYNA DZIEWULSKA

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z problematyką badawczą w określonej dziedzinie i dyscyplinie. Zachęcenie studenta do
poszukiwań badawczych.

Wymagania wstępne: Brak.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna i rozumie najistotniejsze problemy naukowe zawarte
w problematyce wykładu1 EP1

umiejętności

potrafi stosować terminologię właściwą dla problematyki
wykładu1 EP2

potrafi samodzielnie przygotować krótki tekst na
podstawie literatury przedmiotu2 EP3

kompetencje społeczne
jest gotów do samodzielnego myślenia i krytycznej oceny
poziomu swojej wiedzy1 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: przedmiot do wyboru

Forma zajęć: wykład

21. Przedstawienie problematyki wykładu i wymogów zaliczenia przedmiotu. 4 0

2
2. Podanie literatury i źródeł wykorzystanych w trakcie wykładu, odesłanie studenta do literatury
uzupełniającej. 4 0

103. Prezentacja zagadnień szczegółowych w ramach treści wykładu monograficznego. 4 0

14. Podsumowanie i konkluzje końcowe. 4 0

WykładMetody kształcenia
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Literatura zostanie podana na wykładzie zgodnie z jego tematyką :Literatura podstawowa

Wybrane pozycje wskazane studentowi :Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

3Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie 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,EP4PRACA 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

Pozytywna ocena pracy pisemnej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest to ocena z wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 przedmiot do wyboru Ważona

4 przedmiot do wyboru [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-I-S-22/23Z

Moduł:
Wykład ogólnouczelniany [moduł]

przedmiot do wyboru
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_15S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 13 wykład 15 ZO0

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KATARZYNA DZIEWULSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. KATARZYNA DZIEWULSKA

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z problematyką badawczą w określonej dziedzinie i dyscyplinie. Zachęcenie studenta do
poszukiwań badawczych.

Zapoznanie studentów z problematyką badawczą w określonej dziedzinie i dyscyplinie. Zachęcenie studenta do
poszukiwań badawczych.

Wymagania wstępne: Brak.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna i rozumie najistotniejsze problemy naukowe zawarte
w problematyce wykładu1 EP1

umiejętności

potrafi stosować terminologię właściwą dla problematyki
wykładu1 EP2

potrafi samodzielnie przygotować krótki tekst na
podstawie literatury przedmiotu2 EP3

kompetencje społeczne
jest gotów do samodzielnego myślenia i krytycznej oceny
poziomu swojej wiedzy1 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: przedmiot do wyboru

Forma zajęć: wykład

21. Przedstawienie problematyki wykładu i wymogów zaliczenia przedmiotu. 3 0

2
2. Podanie literatury i źródeł wykorzystanych w trakcie wykładu, odesłanie studenta do literatury
uzupełniającej. 3 0

103. Prezentacja zagadnień szczegółowych w ramach treści wykładu monograficznego. 3 0

14. Podsumowanie i konkluzje końcowe. 3 0

WykładMetody kształcenia
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Literatura zostanie podana na wykładzie zgodnie z jego tematyką :Literatura podstawowa

Wybrane pozycje wskazane studentowi :Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

3Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie 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,EP4PRACA 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

Pozytywna ocena pracy pisemnej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest to ocena z wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 przedmiot do wyboru Nieobliczana

3 przedmiot do wyboru [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-I-S-22/23Z

Moduł:
Blok I [Biologia środowiskowa - eksperymentalna - człowiek]

przystosowanie roślin do środowiska
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3446_35S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 14 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 24 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ZOFIA SOTEK

Prowadzący zajęcia: dr hab. ZOFIA SOTEK

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z adaptacjami roślin do rozwoju w różnorodnych warunkach siedliskowych. Nabycie przez
studentów zdolności do obserwacji i analizowania cech przystosowawczych roślin oraz gotowości do wykazywania
potrzeby ciągłego dokształcania się w zakresie realizowanego przedmiotu.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu botaniki ogólnej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna przystosowania roślin do określonych warunków
siedliskowych.

K_W01
K_W081 EP1

Student wymienia i scharakteryzuje grupy ekologiczne
roślin zasiedlających różne rodzaje podłoża. K_W01

K_W082 EP2

umiejętności

Potrafi zaobserwować i zanalizować cechy
przystosowawcze roślin do różnych warunków
środowiska.

K_U061 EP3

Analizuje związki zachodzące między roślinami i
zwierzętami.

K_U06
K_U082 EP4

kompetencje społeczne

Jest gotów do wykazywania kreatywności w pracy
zespołowej w zakresie realizowanego przedmiotu. K_K041 EP5

Jest gotów do wykazywania potrzeby ciągłego
dokształcania się w zakresie nauk przyrodniczych

K_K02
K_K092 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: przystosowanie roślin do środowiska

Forma zajęć: wykład

21. Rośliny mięsożerne - fenomen w świecie roślin. Ogólne wprowadzenie. 3 0

22. Przystosowania roślin w zależności od dostępu światła. 3 0

23. Adaptacje roślin do określonych warunków termicznych. 3 0

24. Typy ekologiczne roślin w odniesieniu do wody jako czynnika siedliskowego. 3 0
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25. Przystosowania roślin do różnych warunków glebowych. 3 0

Forma zajęć: laboratorium

71. Rośliny mięsożerne - obserwacje makroskopowe. 3 0

22. Symbioza roślin. 3 0

3
3. Pasożytnictwo - pasożyty roślin, rośliny pasożytujące - obserwacje makroskopowe.  3  Współżycie
roślin i zwierząt.  2 3 0

24. Współżycie roślin i zwierząt. 3 0

wykład, prezentacja multimedialna, opracowanie eseju, praca w grupach.Metody kształcenia

Podbielkowski Z., Podbielkowska M.  (1992): Przystosowanie roślin do środowiska, WSziP, Warszawa

Podbielkowski Z., Sudnik-Wójcikowska B. (2003): Rośliny mięsożerne zwane też owadożernymi, MULTICO Oficyna
Wydawnicza, Warszawa

Literatura podstawowa

Andrzejewski R., Weigle A. (2001): Polskie studium różnorodności biologicznej, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

24Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie 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,EP2,EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP4,EP5,EP6PREZENTACJA

EP3,EP5,EP6ZAJĘCIA 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

Wykład: Pozytywna ocena z pracy pisemnej/eseju
Laboratoria: Pozytywna ocena z prezentacji. Poprawność przeprowadzonych obserwacji.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

1(wykłady):1(laboratoria)

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 przystosowanie roślin do środowiska Arytmetyczna

3 przystosowanie roślin do środowiska [wykład]
zaliczenie z
oceną

3 przystosowanie roślin do środowiska [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-I-S-22/23Z

Moduł:
Blok III Biologia środowiskowa - eksperymentalna - człowiek

self purification of water (samooczyszczanie wód)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3446_46S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

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

Liczba godzin

3 25

laboratorium 16 ZO0

wykład 6 ZO0

zajęcia terenowe 2 ZO0

Razem 24 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. inż. AGNIESZKA SZLAUER-ŁUKASZEWSKA

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

Cele przedmiotu:

Understanding the mechanisms of contamination of aquatic ecosystems, the influence of elements of water biocenosis
on the status of the aquatic environment, knowledge of hydrochemical and hydrological processes which are important
for buffering the pollution and improve the chemical and physical properties of water. Knowledge of methods to assess
the degree of contamination and susceptibility for degradation of water bodies with understanding the social aspects
of the practical application of this knowledge. Ability to properly identify taxa that are indicators of pollution.

Wymagania wstępne: general and organic chemistry, physics, biochemistry

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student recognizes the risks associated with pollution of
the water K_W081 EP1

Student knows the methods to assess the degree of
contamination and susceptibility to degradation of
surface water

K_W022 EP2

Student describes the basic mechanisms of
selfpurification process K_W013 EP3

umiejętności

Student evaluates the degree of pollution of surface
waters and their susceptibility to degradation K_U031 EP4

Student analyzes empirically obtained data of physical
and chemical parameters of water as a result of various
biological factors, and draws conclusions based on them

K_U05
K_U062 EP5

Student is able to classify aquatics organisms to specific
ecological formation and identify selected indicator
species.

K_U01
K_U063 EP6

kompetencje społeczne

The student shows an attitude of readiness to the
assigned task. K_K011 EP7

Student understands the social aspects of the practical
application of knowledge and skills. K_K042 EP8
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: self purification of water (samooczyszczanie wód)

Forma zajęć: wykład

2
1. Mechanisms of self-purification. The importance of interactions between organisms in the self-
purification process. 5 0

22. Water as a living environment 5 0

23. Surface water pollution. Saprobic zones 5 0

Forma zajęć: laboratorium

2
1. Representatives of food guilds, their role in the processes of self-purification of water and the
circulation of nutrients 5 0

102. Laboratory experiments using various ecological formations for water treatment 5 0

23. Characterization of surface water contamination and related groups of organisms. 5 0

24. Bioindication of the degree of pollution based on existing organisms 5 0

Forma zajęć: zajęcia terenowe

21. Field observations of waters with varying degrees of pollution. Recognition of their features. 5 0

Multimedia presentation based on the author's lecture scenario, Carry out a biological experiment in in the
laboratory, Practical exercises in the biological laboratory, microscopic observations, execution drawings, Oral
discussion of the scope of the conducted exercises / presentation with a discussion. Writing an essay and a report
on the laboratory experience.

Metody kształcenia

Chełmicki W. (2002): Woda. Zasoby, degradacja, ochrona, PWN, Warszawa :

Turoboyski L. (1979): Hydrobiologia techniczna, PWN, Warszawa :
Literatura podstawowa

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

Dojlido J. R. (1995): Chemia wód powierzchniowych, Wyd. Ekonomia i Srodowisko, Białystok :

Kajak Z. (1998): Hydrobiologia i limnologia. Ekosystemy wód sródladowych, PWN, Warszawa :

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

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP2,EP3,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP4,EP5,EP6,E
P7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA 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

lectures: colloquium in the field of lectures
filed classes: presence and activity on field classes. Performing practical tasks entrusted during the exercises (field
classes)
laboratory: a report on laboratory tests and an essay on a given issue (laboratory excercises)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The grade is calculated on the basis of the final grade of the laboratory exercises, field classes and lectures in the
ratio 0,45:0,1:0,45.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 self purification of water (samooczyszczanie wód) Ważona

5
self purification of water (samooczyszczanie wód) [zajęcia
terenowe]

zaliczenie z
oceną

0,10

5
self purification of water (samooczyszczanie wód) [laboratorium] zaliczenie z

oceną
0,45

5
self purification of water (samooczyszczanie wód) [wykład] zaliczenie z

oceną
0,45

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

24Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

3Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

7Przygotowanie 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-I-S-22/23Z

seminarium dyplomowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIJ119_54S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język polski, semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

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

Liczba godzin

3
25 seminarium 10 ZO0

76 seminarium 10 ZO0

Razem 20 9

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 prac dyplomowych. Nabycie umiejętności
pisania prac naukowych. Przygotowanie prac dyplomowych

Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu nauk biologicznych oraz metod biologicznych stosowanych w
badaniach.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

opisuje i wyjaśnia procesy  z
zakresu tematyki pracy dyplomowej oraz
wymienia możliwości transferu wiedzy
biologicznej i tworzenia innowacyjnych
rozwiązań o charakterze aplikacyjnym

K_W01
K_W02
K_W05
K_W10

1 EP1

potrafi prawidłowo posługiwać się
terminologią obowiązującą w naukach
biologicznych oraz zna techniki i metody
badawcze związane z tematyką pracy
dyplomowej

K_W01
K_W02
K_W09

2 EP2

zna zasady wykonywania prac naukowych
oraz narzędzia matematyczne,
statystyczne i informatyczne
wykorzystywane do opracowania wyników
badań

K_W02
K_W04
K_W09

3 EP3

umiejętności

czyta za zrozumieniem proste teksty
naukowe w języku polskim i angielskim K_U021 EP4

potrafi korzystać z materiałów źródłowych
i baz danych, poprawnie je interpretować i
wysuwać wnioski na ich podstawie

K_U02
K_U082 EP5

potrafi przedstawić postępy pracy
dyplomowej i ją zreferować w formie
prezentacji multimedialnej oraz
uczestniczyć w dyskusji dotyczącej
zaprezentowanej tematyki

K_U04
K_U05
K_U08
K_U10

3 EP6

potrafi przygotować opracowanie pracy
dyplomowej w formie pisemnej K_U094 EP7
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kompetencje społeczne

zachowuje krytycyzm w tworzeniu
wniosków do pracy dyplomowej

K_K01
K_K021 EP8

dostrzega potrzebę ustawicznego
kształcenia się i jest zorientowany na
dalsze kształcenie i i inicjowanie działań na rzecz
interesu publicznego

K_K03
K_K062 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: seminarium dyplomowe

Forma zajęć: seminarium

3
1. Praca dyplomowa - ogólne uwagi. Zapoznanie się z tematyką dotyczącą realizowanej pracy
dyplomowej 5 0

22. Wymogi merytoryczne 5 0

23. Struktura i plan pracy. 5 0

14. Wykaz literatury i piśmiennictwo 5 0

25. Problemy i konsekwencje związane z plagiatem 5 0

56. Forma i prezentacja multimedialna zagadnień związanych z tematyką pracy dyplomowej 6 0

57. Przygotowanie do obrony pracy dyplomowej 6 0

opracowanie projektu, udział w dyskusjiMetody kształcenia

Bielcow E., Bielcow J. (2007): Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku, Wingert

Weiner J. (2018): 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

20Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7,EP8PRACA DYPLOMOWA

EP1,EP6,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest:
-prezentacji multimedialnej zagadnień związanych realizacją pracy dyplomowej
-praca dyplomowa

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnią z ocen z wykonanych poszczególnych zadań wystawia osoba prowadząca zajęcia
po każdym zakończonym semestrze.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 seminarium dyplomowe Ważona

5 seminarium dyplomowe [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 seminarium dyplomowe Ważona

6 seminarium dyplomowe [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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10Przygotowanie się do zajęć 0

61Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

100Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 225

Liczba punktów ECTS 9
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Blok II [Biologia środowiskowa - eksperymentalna - człowiek]

siedliska przyrodnicze
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3446_44S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

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

Liczba godzin

2 24
wykład 12 ZO0

zajęcia terenowe 12 ZO0

Razem 24 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BEATA BOSIACKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. BEATA BOSIACKA

Cele przedmiotu:

Zapoznanie z naukowymi podstawami wdrażania Dyrektywy Siedliskowej oraz zróżnicowaniem siedlisk
przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym, występujących w Polsce; Wskazanie zagrożeń i form ochrony cennych
siedlisk
przyrodniczych

Wymagania wstępne: Podstawy botaniki i ekologii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna krajowe siedlisk przyrodnicze
o znaczeniu wspólnotowym oraz
rozumie przyczyny ich zagrożeń i znaczenie
ochrony

K_W01
K_W081 EP1

Student ma wiedzę z zakresu morfologii,ekologii i
systematyki roślin oraz fitosocjologii

K_W01
K_W07
K_W08

2 EP2

umiejętności

Student potrafi zidentyfikować rośliny charakterystyczne
dla siedlisk przyrodniczych na podstawie pracy z
materiałem zielnikowym i z kluczami do oznaczania roślin K_U011 EP3

Student potrafi zidentyfikować i
scharakteryzować krajowe siedliska
przyrodnicze o znaczeniu wspólnotowym,
wskazując ich walory, zagrożenia i
strategie ochrony na podstawie
dostępnych źródeł informacji

K_U02
K_U082 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów zdobywać i
poszerzać wiedzę na temat
zróżnicowania i stanu krajowych siedlisk
przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

K_K031 EP5

Student jest świadomy zagrożeń dla
cennych siedlisk przyrodniczych i
dostrzega potrzebę ich ochrony

K_K032 EP6
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: siedliska przyrodnicze

Forma zajęć: wykład

1
1. Dyrektywa Siedliskowa jako podstawa prawna ochrony różnorodności biologicznej na obszarze
państw członkowskich Unii Europejskiej: założenia, realizacja, perspektywy. 4 0

11
2. Przegląd krajowych siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym: identyfikacja i
charakterystyka poszczególnych siedlisk, rozmieszczenie geograficzne, dynamika, zagrożenia,
ochrona

4 0

Forma zajęć: zajęcia terenowe

6
1. Otwarte siedliska przyrodnicze - murawy napiaskowe: Warszewo_ Zespół przyrodniczo-krajobrazowy
?Wodozbiór? 4 0

6
2. Leśne siedliska przyrodnicze - grądy niżowe, buczyny, łęgi: Stołczyn_Użytek Ekologiczny ?Dolina
trzech strumieni? 4 0

praca grupowa i indywidualna - obserwacja i identyfikacja gatunków wskaźnikowych, zakładanie i realizacja
translektu badawczego, Wykład z prezentacją multimedialnąMetody kształcenia

Herbich J. (red.) . (2004): Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php, Ministerstwo Środowiska, Warszawa

Literatura podstawowa

Matuszkiewicz W. (2005): Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN

(2003): Interpretation Manual of European Union habitats - European Commission, DG Environment, Nature and Biodiversity
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

24Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3ZAJĘCIA 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

pozytywna ocena ze sprawdzianu końcowego, obejmujących wiedzę z
wykładów oraz zalecanej literatury; zaliczenie ćwiczeń terenowych na podstawie obecności i aktywności pracy oraz
sprawozdania

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu wyliczana jest ze średniej arytmetycznej z oceny ze sprawdzianu końcowego i oceny za
sprawozdanie z zajęć terenowych

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 siedliska przyrodnicze Arytmetyczna

4 siedliska przyrodnicze [wykład]
zaliczenie z
oceną

4 siedliska przyrodnicze [zajęcia terenowe]
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-I-S-22/23Z

statystyka w naukach biologicznych
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3446_27S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

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

Liczba godzin

3 25
laboratorium 20 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 35 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. inż. PRZEMYSŁAW ŚMIETANA

Prowadzący zajęcia: dr MAGDALENA SZENEJKO , dr hab. inż. PRZEMYSŁAW ŚMIETANA

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zdobycie umiejetnosci stosowania metod statystycznych w procesie planowania,
projektowania badan oraz obróbki, interpretacji i prezentacji wyników. Nabycie zdolnosci praktycznego wykorzystania
wiedzy
na temat systemów prowadzenia badan naukowych i umiejetnosc ich dostosowania do realizacji własnych badan.
Opanowanie podstaw doswiadczalnictwa. Zdobycie umiejetnosci projektowania eksperymentów i poboru
reprezentatywnych prób. Nabycie umiejetnosci warsztatowych polegajacych statystycznym opracowaniu wyników i ich
interpretacji

Wymagania wstępne: Znajomosc matematyki na poziomie szkoły średnie

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz metody
analizy stosowane w statystyce. Rozumie i zna zasady
porządkowania i prezentacji danych statystycznych oraz
potrafi dokonać wyboru odpowiednich miar
ich opisu statystycznego.

K_W021 EP1

Ma opanowane procedury wnioskowania na podstawie
zasad testowania hipotez. K_W142 EP2

Posiada orientacje na temat podstawowych metod
analizy statystycznej oraz umiejetnosc dostosowywania
testów statystycznych

K_W02
K_W143 EP3
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umiejętności

Student potrafi obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia
losowego, wartość oczekiwana, wariancje i odchylenie
standardowe zmiennej losowej

K_U01
K_U07
K_U12

1 EP4

Student rozumie dane statystyczne. Potrafi sformułować
problem korzystając z pojeć statystycznych K_U01

K_U072 EP5

Umie okreslić zakres informacji statystycznych
potrzebnych dla rozwiązania problemu

K_U01
K_U07
K_U08

3 EP6

Posiada umiejetność dostosowania własciwego
narzędzia i procedury analizy statystycznej

K_U01
K_U114 EP7

Potrafi zinterpretować otrzymane wyniki i dokonać ich
krytycznej oceny

K_U02
K_U115 EP8

Stosuje rezultaty analiz statystycznych w podejmowaniu
decyzji oraz rozwiazaniu problemu

K_U01
K_U12
K_U16

6 EP9

kompetencje społeczne

Student potrafi precyzyjnie formułowac pytania służące
pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub
odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

K_K01
K_K031 EP10

Uzyskuje zwiekszoną sprawność komunikowania się w
zespole dzięki precyzyjnemu rozumieniu podstaw
wykrywania prawidłowości w obrębie zjawisk
charakteryzujących się zmiennością

K_K01
K_K03
K_K04

2 EP11

Wykazuje kreatywność w projektowaniu sposobów
osiagania celów, których osiagnięcie warunkowane jest
testowaniem hipotez

K_K05
K_K063 EP12

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: statystyka w naukach biologicznych

Forma zajęć: wykład

21. Matematyczne podstawy statystyki elementarnej i matematycznej 5 0

2
2. Przedmiot statystyki. Podstawowe pojęcia. Źródła danych. Jakość danych , pomiar i rodzaje
błędów 5 0

13. Rozkłady zmiennej losowej. Rozkład dwumianowy, Rozkład Poissona 5 0

24. Testowanie hipotez 5 0

25. Rozkład Normalny i posługiwanie się rozkładem 5 0

26. Testowanie różnic pomiędzy średnimi 5 0

27. Analiza wariancji 5 0

28.  Analiza korelacji i regresji 5 0

Forma zajęć: laboratorium

21. Matematyczne podstawy statystyki elementarnej i matematycznej 5 0

2
2.  Ćwiczenia praktyczne z zakresu statystyki elementarnej, stosowanie odpowiednich skali, szeregów
statystycznych,kodowanie i transformacja danych, budowanie rozkładów frekwencji, graficzna
prezentacja

5 0

23.  Określanie tendencji centralnej i zmienności przy pomocy zróżnicowanych miar 5 0

2
4.  Wykorzystanie rachunku prawdopodobieństwa do budowy rozkładu prawdopodobieństw.
Korzystanie z rozkładu dwumianowego Bernoullego i Poissona (Tablice statystyczne). 5 0

45. Testowanie hipotez. Korzystanie z rozkładu Normalnego. Test proporcji, Estymacja przedziałowa 5 0

2
6. Wykorzystanie rozkładu t-Studenta. Porównywanie różnic pomiędzy próbami (t-test dla par) i średnimi
(t-test dla prób niezależnych). Test na równość wariancji. 5 0

27. Analiza jednoczynnikowa wariancji. Korzystanie z rozkładu F. Testy post-hoc. 5 0

28.  Badanie zgodności rozkładu próby z rozkładem normalnym, test Chi-kwadrat 5 0

2
9. Korelacja Pearsona. Estymacja parametrów modelu regresji, określanie współczynnika korelacji i
determinacji oraz istotności wsp. regresji i korelacji. Korelacja Spearmana. 5 0

rozwiązywanie zadań, wykład informacyjny, prezentacja multimedialna,Metody kształcenia
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Koronacki J., Mielniczuk J. (2006): Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, Wydawnictwo
Naukowo-Techniczne, Warszawa

Łomnicki  (1999): Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, Warszawa

Wołek J.  : Wprowadzenie do statystyki dla biologów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków

Literatura podstawowa

Kuszewski P., Podgórski J.  (1998): Statystyka. Wzory i tablic,  SGH, Warszawa

Magurran A.,E.  (1998): Ecological Diversity and Its Measurement, Press University, Cambridge, Cambridge

Rószkiewicz M.  (2005): Statystyka. Kurs Podstawowy,  EFEKT

Sokal RR, Rohlf F. J. (1995):  Biometry,  Freeman, New York

Zar J.  (1984): Biostatistical analysis, Prentice. Hall, New Jersey, New Jersey

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

35Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

3Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie 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,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP6,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Podstawą zaliczenia wykładu jest pozytywna ocena uzyskana przez studenta ze sprawdzianu pisemnego.
Podstawą zaliczenia laboratoriów jest uzyskanie pozytywnej oceny wyliczonej jako średnia ocen uzyskanych z
kolokwiów i wejściówek.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcową jest średnia arytmetyczna wyliczona na podstawie oceny z zaliczenia wykładów i laboratoriów w
stosunku 1:1

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 statystyka w naukach biologicznych Arytmetyczna

5 statystyka w naukach biologicznych [wykład]
zaliczenie z
oceną

5 statystyka w naukach biologicznych [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-I-S-22/23Z

systematyka grzybów
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3446_3S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 ZO0

zajęcia terenowe 10 ZO0

Razem 55 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA STASIŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAŁGORZATA STASIŃSKA

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z taksonomii grzybów oraz przegląd wybranych grup
taksonomicznych grzybów i organizmów grzybopodobnych

Wymagania wstępne: Nie ma

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

wymienia i opisuje podstawowe elementy budowy
makroskopowej i mikroskopowej grzybów i organizmów
grzybopodobnych oraz sposoby ich rozmnażania; zna
podstawowe grupy taksonomiczne grzybów i
organizmów grzybopodobnych oraz ich przedstawicieli

K_W05
K_W071 EP1

umiejętności

porównuje budowę makroskopową i mikroskopową
grzybów i organizmów grzybopodobnych z różnych grup
taksonomicznych; przeprowadza obserwacje
makroskopowe i mikroskopowe, wykonuje preparaty i
rysunki oraz poprawnie stosuje pojęcia z zakresu
taksonomii grzybów

K_U01
K_U061 EP2

kompetencje społeczne

wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy
własne i innych;  jest zorientowany/-a na dalsze
zdobywanie wiedzy zakresu taksonomii grzybów

K_K02
K_K071 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: systematyka grzybów

Forma zajęć: wykład

15

1. Ogólna charakterystyka grzybów i organizmów grzybopodobnych. Stanowisko systematyczne
grzybów i systemy klasyfikacji. Charakterystyka systematyczna, morfologiczna i biologia wybranych
grup grzybów i organizmów grzybopodobnych, m.in. Myxomycota, Oomycota, Chytridioycota,
Mucoromycota, Ascomycota i Basidiomycota.

2 0

Forma zajęć: laboratorium

30
1. Obserwacja makroskopowa i mikroskopowa wybranych elementów budowy grzybów i organizmów
grzybopodobnych. Charakterystyka i przegląd systematyczny wybranych gatunków śluzowców
Myxomycota, grzybów workowych Ascomycota i grzybów podstawkowych Basidiomycota

2 0
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Forma zajęć: zajęcia terenowe

10
1. Grzyby i organizmy grzybopodobne w zbiorowiskach roślinnych leśnych i nieleśnych północno-
zachodniej Polski. 2 0

wykład, prezentacja multimedialna, wykonywanie preparatów, rysunek, opis, pokazMetody kształcenia

Bujakiewicz A., Lisiewska M., Nita J.  (2007): Mikologia. Przewodnik do ćwiczeń terenowych i laboratoryjnych. , Bogucki Wyd.
Nauk. , Poznań

Gumińska B. Wojewoda W.  (1988): Grzyby i ich oznaczanie. , PWRiL, Warszawa

Szweykowska A., Szweykowski J.  (2001): Botanika. Tom I i II. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Muller E., Loeffler W.  (1987): Zarys mikologii dla przyrodników i lekarzy. , PWRiL , WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

55Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

16Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie wykładów: sprawdzian (wiedza z wykładów i zalecanej literatury);
zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: sprawdzian (wiedza z ćwiczeń i zalecanej literatury)  i obecność na  zajęciach;
zaliczenie ćwiczeń terenowych: weryfikacja poprzez obserwację (obecność i aktywność na zajęciach)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

1(wykład): 1(ćwiczenia laboratoryjne): 1(ćwiczenia terenowe)

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 systematyka grzybów Arytmetyczna

2 systematyka grzybów [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

2 systematyka grzybów [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

2 systematyka grzybów [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-I-S-22/23Z

systematyka roślin
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3446_4S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 82

laboratorium 45 ZO0

wykład 30 E0

zajęcia terenowe 20 ZO0

Razem 95 8

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. HELENA WIĘCŁAW

Prowadzący zajęcia: dr hab. HELENA WIĘCŁAW , dr EDYTA STĘPIEŃ

Cele przedmiotu:

Poznanie zróżnicowania taksonomicznego roślin
Poznanie metod badawczych wykorzystywanych w systematyce roślin
Nabycie umiejętności identyfikacji wybranych grup i gatunków roślin oraz korzystania z kluczy do oznaczania
Nabycie umiejętności wykonania zielnika jako materiału dokumentacyjnego w badaniach z zakresu systematyki roślin

Wymagania wstępne: Podstawy morfologii i anatomii roślin

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna zasady klasyfikacji roślin oraz nomenklatury
botanicznej

K_W01
K_W071 EP1

zna podstawową terminologię stosowaną w systematyce
roślin K_W012 EP2

wymienia najważniejsze grupy taksonomiczne roślin oraz
zna ich budowę morfologiczną i biologię

K_W05
K_W073 EP3

umiejętności

potrafi wskazać cechy diagnostyczne poznanych
gatunków roślin i posługiwać się kluczem do oznaczania K_U011 EP4

potrafi prowadzić proste obserwacje florystyczne w
terenie oraz prawidłowo wykonać zielnik jako materiał
dokumentacyjny

K_U05
K_U062 EP5

potrafi pracować samodzielnie i w zespole podczas
oznaczania roślin w laboratorium i w terenie K_U163 EP6

kompetencje społeczne

w ocenie pracy własnej zachowuje postawę rzeczową i
krytyczną a w przypadku trudności zasięga rady
ekspertów

K_K01
K_K031 EP7

jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych
podczas zajęć w laboratorium oraz w terenie K_K072 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: systematyka roślin

Forma zajęć: wykład
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4
1.  Cel i zadania taksonomii roślin, historia rozwoju, typy klasyfikacji, źródła informacji taksonomicznych,
nomenklatura botaniczna, jednostki taksonomiczne, koncepcja gatunku. 2 0

42. Klasyfikacja i zróżnicowanie taksonomiczne "glonów", ich znaczenie ekologiczne i gospodarcze. 2 0

2
3. Pierwsze rośliny lądowe: pochodzenie, przystosowania. Klasyfikacja i zróżnicowanie taksonomiczne
mszaków. 2 0

184. Klasyfikacja i zróżnicowanie taksonomiczne roślin naczyniowych. 2 0

25. Zasady tworzenia i znaczenie zbiorów botanicznych. Zasady zbioru roślin i wykonywania zielników. 2 0

Forma zajęć: laboratorium

3
1. Przegląd systematyczny i charakterystyka "glonów" . Indywidualna praca z materiałem roślinnym,
obserwacje makro- i mikroskopowe. 2 0

4
2. Przegląd systematyczny i charakterystyka mszaków. Indywidualna praca z materiałem roślinnym,
obserwacje makro- i mikroskopowe. 2 0

38

3. Przegląd systematyczny i charakterystyka roślin naczyniowych. Indywidualna praca z materiałem
roślinnym, obserwacje makro- i mikroskopowe. Praca z kluczami do oznaczania roślin. Identyfikacja
gatunków na podstawie cech diagnostycznych z wykorzystaniem binokularów. 2 0

Forma zajęć: zajęcia terenowe

14
1. Rośliny ekosystemów naturalnych, seminaturalnych i antropogenicznych - prezentacja wybranych
taksonów w ich środowisku życia. Wpływ człowieka na skład gatunkowy flory przykłady antropopresji.
Dendroflora terenów zieleni miejskiej

2 0

4
2. Identyfikacja gatunków roślin w terenie na podstawie cech diagnostycznych. Praca z kluczami do
oznaczania roślin. 2 0

2
3. Zbiór roślin w terenie i przygotowanie do sporządzania arkuszy zielnikowych jako materiałów
dokumentacyjnych 2 0

obserwacja pośrednia i bezpośrednia, prezentacja multimedialna, praca indywidualna i grupowa z materiałem
roślinnym przy użyciu mikroskopów oraz kluczy do oznaczania, pokazMetody kształcenia

Rutkowski L.  (2018): Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej,  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Seneta W., Dolatowski J. (2009): Dendrologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Szweykowska A., Szweykowski J.  (2022): Botanika Tom II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Ciaciura M. i in.  (2004):  Przewodnik do ćwiczeń z botaniki systematycznej. Cz. 1 i 2, Wydawnictwo Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin

Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A (1986): Rośliny zarodnikowe, PWN, Warszawa

Stace A. (1993):  Taksonomia roślin i biosystematyka., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN USTNY

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin składa się z części pisemnej, obejmującej wiedzę z wykładów, laboratoriów i zalecanej literatury oraz z
części ustnej, obejmującej przygotowanie zielnika oraz rozpoznawanie gatunków ze wskazaniem cech
diagnostycznych. Ocena z egzaminu jest średnią ocen uzyskanych z egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego.
Zaliczenie laboratorium student uzyskuje na podstawie obecności, aktywnej pracy na zajęciach oraz zaliczenia
sprawdzianów cząstkowych.
Zaliczenie zajęć terenowych student uzyskuje na podstawie obecności, aktywnej pracy na zajęciach i pisemnego
sprawozdania.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych, zajęć terenowych i
egzaminu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń laboratoryjnych i egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 systematyka roślin Ważona

2 systematyka roślin [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,50

2 systematyka roślin [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

0,00

2 systematyka roślin [wykład] egzamin 0,50

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

95Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

21Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

30Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 200

Liczba punktów ECTS 8

3/3



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

szkolenie BHP
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3434_13S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 BHP ? uzyskanie min 75% poprawnych odpowiedzi z testu
Odbycie szkolenia praktycznego z zakresu RKO

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 szkolenie BHP Nieobliczana

1 szkolenie BHP [wykład] zaliczenie

1 szkolenie BHP [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-I-S-22/23Z

szkolenie biblioteczne
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIJ3058_59S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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

1
1. Ogólne informacje o Bibliotece US (struktura organizacyjna Biblioteki, godziny otwarcia, zasady
korzystania, regulamin, zasoby, tematyka i rozmieszczenie zbiorów, oznaczenia sygnaturowe 1 1

1
2. Korzystanie z katalogu OPAC Biblioteki US (rejestracja nowego czytelnika, wyszukiwanie proste i
zaawansowane, zamawianie, rezerwowanie, prolongaty, publikacje). Inne usługi Biblioteki
(informacja naukowa, bazy danych, wypożyczenia miedzy-biblioteczne

1 1

kurs e-learningowyMetody kształcenia

1/2



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-I-S-22/23Z

szkolenie e-learningowe
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ2362_14S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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_W101 EP1

ma wiedzę na temat zasad zaliczania przedmiotów
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość

K_W152 EP2

zna zasady poruszania się po platformie e-learningowej K_W103 EP3

umiejętności

potrafi zalogować się do platformy nauczania zdalnego K_U041 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_U173 EP6

kompetencje społeczne
posiada kompetencje współpracy i komunikacji z innymi
studentami i wykładowcami w trybie pracy zdalnej K_K051 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-I-S-22/23Z

Moduł:
Blok I [Biologia środowiskowa - eksperymentalna - człowiek]

techniki mikroskopowe i histologiczne
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_32S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 18 ZO0

wykład 6 ZO0

Razem 24 2

Koordynator
przedmiotu:

dr LUCYNA KIRCZUK

Prowadzący zajęcia: dr LUCYNA KIRCZUK

Cele przedmiotu:
Przedstawienie studentom wiadomości na temat stosowanych technik mikroskopowych. Nauczenie studentów
wykonywania preparatu histologicznego z zastosowaniem różnych technik barwienia.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu histologii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student posiada wiedzę z zakresu technik
mikroskopowych.

K_W01
K_W02
K_W04
K_W05

1 EP1

umiejętności Student umie wykonać preparat histologiczny. K_U01
K_U071 EP2

kompetencje społeczne
Student jest gotów powiązać stosowane techniki
histologiczne z praktycznym wykorzystaniem w różnych
dziedzinach naukowych i praktyce

K_K02
K_K071 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: techniki mikroskopowe i histologiczne

Forma zajęć: wykład

21. Technika histologiczna standardowa i specjalistyczna. 3 0

22. Histochemia, immunohistochemia, metody enzymatyczne, impregnacja. 3 0

2
3. Przegląd technik mikroskopowych, mikroskopia optyczna, fluorescencja, elektronowa transmisyjna i
skaningowa, konfokalna. Obrazowanie obiektów biologicznych. 3 0

Forma zajęć: laboratorium

2

1. BHP.  Zasady pracy w pracowni histologicznej. Wyposażenie pracowni histologicznej.
Techniki histologiczne. Procedura wykonania preparatu histologicznego. Pobranie materiału. Utrwalanie
materiału. 3 0

22. Odwadnianie. Przeprowadzanie przez płyny pośrednie. 3 0
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23. Wykonanie bloczka parafinowego. Krojenie skrawków na mikrotomie. 3 0

2
4. Metody barwienia preparatu. Barwienie standardowe preparatów mikroskopowych z użyciem
hematoksyliny i eozyny (H+E). Zamykanie preparatu. 3 0

2
5. Barwienie histochemiczne. Wykrywanie włókien sprężystych w tkance łącznej z użyciem orceiny.
Zamykanie preparatu. 3 0

26. Techniki mikroskopii optycznej. 3 0

27. Komputerowa analiza obrazu mikroskopowego. 3 0

28. Barwienie fluorescencyjne. 3 0

29. Kolokwium. 3 0

Prezentacja multimedialna., Praca w laboratorium.Metody kształcenia

Barbacki A. (2007): Mikroskopia Elektronowa. , Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań

Litwin J. A., Gajda M.  (2011): Podstawy technik mikroskopowych. , UJ, Kraków

Zawistowski S. (1986): Technika histologiczna., PZWL, Warszawea

Literatura podstawowa

Pluta M. (1982): Mikroskopia Optyczna. , PWN, Warszawa

Wróbel B., Zienkiewicz K., Smoliński D.J., Niedojadło J., Świdziński M.  (2005): Podstawy Mikroskopii Elektronowej. , UMK,
Toruń

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

24Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1KOLOKWIUM

EP1SPRAWDZIAN

EP2,EP3ZAJĘCIA 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

laboratorium: obecność na zajęciach, zaliczenie sprawdzianów i kolokwium, wykonanie preparatów histologicznych.
wykłady:  kolokwium z treści wykładów

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną  ocen z  laboratorium i wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 techniki mikroskopowe i histologiczne Arytmetyczna

3 techniki mikroskopowe i histologiczne [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

3 techniki mikroskopowe i histologiczne [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-I-S-22/23Z

Moduł:
Blok III Biologia środowiskowa - eksperymentalna - człowiek

waloryzacja przyrodnicza
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3446_48S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

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

Liczba godzin

3 25
laboratorium 8 ZO0

wykład 16 ZO0

Razem 24 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. inż. AGNIESZKA SZLAUER-ŁUKASZEWSKA

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

Cele przedmiotu: Rozwijanie wiedzy na temat metod waloryzacji przyrodniczej  i monitoringu gatunków roślin i zwierząt.

Wymagania wstępne: Podstawy z zakresu zoologii, systematyki roślin

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawowe elementy oceny środowiska, w tym
najważniejsze gatunki roślin i zwierząt

K_W01
K_W081 EP1

Rozumie uwarunkowania oceny różnych typów
ekosystemów. K_W082 EP2

Rozpoznaje i charakteryzuje środowiska naturalne i
antropogeniczne

K_W08
K_W103 EP3

umiejętności

Student potrafi posługiwać się prostym kluczem do
oznaczania taksonów roślin i zwierząt, oraz wskaźnikami
ekologicznymi.

K_U01
K_U02
K_U06

1 EP4

Potrafi posłużyć się podstawowym sprzętem służącym
do zbioru i opracowania ocenianych gatunków K_U012 EP5

Potrafi uzyskać i wykorzystać informacje zawarte w
literaturze i Internecie

K_U02
K_U083 EP6

kompetencje społeczne

Ma świadomość ponoszenia odpowiedzialności za
kształtowanie i stan środowiska naturalnego

K_K04
K_K081 EP7

Docenia konieczność zachowania nienaruszonego
środowiska naturalnego

K_K08
K_K092 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: waloryzacja przyrodnicza

Forma zajęć: wykład

41. Ogólne zasady przeprowadzania waloryzacji przyrodniczej. 5 0
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42. Waloryzacja roślin 5 0

43. Waloryzacja bezkręgowców 5 0

44. Waloryzacja kręgowców 5 0

Forma zajęć: laboratorium

21. Waloryzacja roślin 5 0

32. Waloryzacja bezkręgowców 5 0

33. Waloryzacja kręgowców 5 0

prezentacja multimedialna na podstawie autorskiego scenariusza wykładu, omówienie ustne zakresu prowadzonego,
ćwiczenia/ prezentacja multimedialna z omówieniem ćwiczenia, praktyczne zajęcia w laboratorium biologicznym,
oznaczanie taksonów roślin i zwierząt, praca z kluczami

Metody kształcenia

Zalewska A., Komosiński K., Krupa R., Kołodziej P., Szydłowska J. 2013. Metody wykonywania waloryzacji przyrodniczych.
Podręcznik metodyczny. i przewodnik do zajęć terenowych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
https://studylibpl.com/doc/1209957/podr%C4%99cznik-metodyczny---uniwersytet-warmi%C5%84sko :

Literatura podstawowa

Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ,
Warszawa. :

Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ,
Warszawa. :

Makomaska-Juchiewicz, M. Bonk M. (red.) 2015. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część IV. GIO Ś,
Warszawa. :

Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa. :

Obidziński A. 2018. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza Wydawnictwo: SGGW. :

Perzanowska J. (red.) 2010. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa :

Perzanowska J. (red.). 2012. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa. :

Perzanowska J. (red.) 2012. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa. :

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

24Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP6KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP7,EP8ZAJĘCIA 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

Wykład: Uzyskanie zaliczenia z kolokwium zaliczeniowego z zakresu wykładów i zalecanej literatury.
Ćwiczenia laboratoryjne: Wykonanie zlecanych prac na ćwiczeniach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

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

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 waloryzacja przyrodnicza Arytmetyczna

5 waloryzacja przyrodnicza [wykład]
zaliczenie z
oceną

5 waloryzacja przyrodnicza [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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6Studiowanie 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

3/3



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

wychowanie fizyczne
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

US23AIJ2401_30S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny 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

2

03
zajęcia z

wychowania
fizycznego

30 Z0

04
zajęcia z

wychowania
fizycznego

30 Z0

Razem 60 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr CEZARY JANISZYN

Prowadzący zajęcia: mgr CEZARY JANISZYN

Cele przedmiotu:

Opanowanie przez studentów wybranych umiejętności ruchowych z podstawowych działów w-f, rozwój ogólnej
sprawności fizycznej. Zapoznanie uczestników z różnymi formami organizacyjnymi w ramach kultury fizycznej,
przekazywanie wiadomości dotyczących wpływu ćwiczeń fizycznych na harmonijny rozwój i zdrowy styl życia
dorosłego człowieka w różnym wieku.

Wymagania wstępne:
Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Podstawowe wiadomości z zakresu kultury
fizycznej wyniesione ze szkoły podstawowej i średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

posiada wiadomości dotyczące wpływu ćwiczeń na
organizm człowieka, sposobów podtrzymania zdrowia i
sprawności fizycznej a także zasad organizacji zajęć
ruchowych

K_W021 EP1

identyfikuje relacje między wiekiem, zdrowiem,
aktywnością fizyczną, sprawnością motoryczną kobiet i
mężczyzn

K_W01
K_W022 EP2

umiejętności

opanował umiejętności ruchowe z zakresu gier
zespołowych, sportów indywidualnych, turystyki
kwalifikowanej oraz przydatnych do organizacji i udziału
w grach i zabawach ruchowych, sportowych i
terenowych

K_U161 EP3

potrafi zastosować nabyty potencjał motoryczny w
realizacji poszczególnych zadań technicznych i
taktycznych w poszczególnych dyscyplinach sportowych
i działalności turystyczno-rekreacyjnej

K_U162 EP4

posiada umiejętności włączenia się w prozdrowotny styl
życia oraz kształtowania postaw sprzyjających
aktywności fizycznej na całe życie

K_U173 EP5
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kompetencje społeczne

promuje społeczne, kulturowe znaczenie sportu i
aktywności fizycznej oraz eliminuje własne upodobania z
zakresu kultury fizycznej

K_K021 EP6

podejmuje się organizacji wszelkich form aktywności
fizycznej, rywalizacji sportowej w swoim miejscu
zamieszkania, zakładu pracy lub regionie

K_K022 EP7

troszczy się o zagospodarowanie czasu wolnego poprzez
różnorodne formy aktywności fizycznej K_K023 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: wychowanie fizyczne

Forma zajęć: zajęcia z wychowania fizycznego

15

1. Gry zespołowe:
- sposoby poruszania się po boisku,
- doskonalenie podstawowych elementów techniki i taktyki gry,
- fragmenty gry i gra szkolna,
- gry i zabawy wykorzystywane w grach zespołowych,
- przepisy gry i zasady sędziowania,
- organizacja turniejów w grach zespołowych,
- udział w zawodach sportowych (Akademickie Mistrzostwa Polski, Liga Międzyuczelniana,
Uniwersjada, Akademickie Mistrzostwa Europy).

3 0

15

2. Aerobik, Taniec:
- poprawa ogólnej sprawności fizycznej,
- umiejętność poprawnego wykonywania ćwiczeń i technik tanecznych,
- wzmocnienie mięśni posturalnych i pozostałych grup mięśniowych,
- zwiększenie wydolności oddechowo-krążeniowej organizmu,
- świadomość ciała, znajomość poszczególnych grup mięśniowych oraz odpowiednich dla nich ćwiczeń

3 0

15

3. Sporty indywidualne (tenis ziemny, tenis stołowy, squash, karate, samoobrona, nordic walking,
pływanie, kolarstwo, narciarstwo, wioślarstwo, łyżwiarstwo):
- poprawa ogólnej sprawności fizycznej,
- nauka i doskonalenie techniki z zakresu poszczególnych dyscyplin sportu,
- wdrożenie do samodzielnych ćwiczeń fizycznych,
- wzmocnienie mięśni posturalnych i innych grup mięśniowych,
- umiejętność poprawnego wykonywania ćwiczeń i technik specyficznych dla danej dyscypliny sportu,
- gry i zabawy właściwe dla danej dyscypliny,
- organizacja turniejów i zawodów ,
- udzielanie pierwszej pomocy i nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
- udział w zawodach sportowych (Akademickie Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa
Województwa Zachodniopomorskiego, Uniwersjada, Akademickie Mistrzostwa Europy)

4 0

15

4. Turystyka kwalifikowana (obóz narciarski, obóz rowerowo-kajakowy):
- nauka i doskonalenie podstawowych elementów techniki jazdy na nartach i rowerze,
- poprawa ogólnej sprawności fizycznej i zwiększenie wydolności oddechowo-krążeniowej,
- nauka umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym (narty , rower, kajak),
- przestrzeganie społecznych norm zachowania się na szlaku i w obiektach turystycznych,
- elementy survivalu,
- nauka organizacji spływów kajakowych, rajdów rowerowych i zawodów narciarskich,
- udzielanie pierwszej pomocy i nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej

4 0

metody realizacji zadań ruchowych: reproduktywne (odtwórcze), proaktywne (usamodzielniające), kreatywne
(twórcze);, metoda nauczania zadań ruchowych: syntetyczna, analityczna, mieszana, kompleksowa;, metody
przekazywania wiadomości: reproduktywne, proaktywne, kreatywne, prób i błędów.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA 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

zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, odbytych sprawdzianów i zrealizowanych projektów grupowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

zaliczenie bez oceny

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 wychowanie fizyczne Nieobliczana

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Bahrynowska-Fic J.  (1987): Właściwości ćwiczeń fizycznych, ich systematyka i metodyka, Państwowy Zakład Wydawnictw
Lekarskich, Warszawa

Bondarowicz M. (1995): Zabawy w grach sportowych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Huciński T., Lekner I.  (2001): Koszykówka - podręcznik dla trenerów, nauczycieli i studentów, Wydawnictwo BK, Wrocław

Kuźmińska O., Popielawska M.  (1995): Taniec-Rytm-Muzyka, Wydawnictwo Skr. AWF, Poznań

Mielniczuk M., Staniszewski T.  (1999): Stare i nowe gry drużynowe, TELBIT, Warszawa

Talaga J.  (2004): Sprawność fizyczna ogólna. Testy, Zysk i S-ka, Poznań

Trześniowski R.  (1995): Zabawy i gry ruchowe, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Uzarowicz J. (2003): Siatkówka - co jest grane?, Wydawnictwo BK, Wrocław

Literatura podstawowa

Barankiewicz J. (1992): Poradnik nauczyciela wychowania fizycznego: zbiór podstawowych pojęć z teorii i metodyki
wychowania fizycznego, sportu oraz wychowania zdrowotnego, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Kalisz

Strzyżewski S.  (1992): Wychowanie fizyczne poza salą gimnastyczną: poradnik dla nauczycieli i studentów, Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

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. 60

Liczba punktów ECTS 0

3 wychowanie fizyczne [zajęcia z wychowania fizycznego] zaliczenie

4 wychowanie fizyczne Nieobliczana

4 wychowanie fizyczne [zajęcia z wychowania fizycznego] zaliczenie
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-I-S-22/23Z

zachowanie człowieka
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3446_12S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

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

Liczba godzin

3 26 wykład 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. DARIUSZ WYSOCKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. DARIUSZ WYSOCKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawami zachowania człowieka, a w szczególności ze znaczeniem rytów wiążących i
doborem płciowym człowieka w ujęciu ewolucyjnym.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z nauk humanistycznych i biologicznych ze szkoły średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student rozumie i zna
nomenklaturę i terminologię z zakresu
etologii człowieka.

K_W081 EP1

Student zna ewolucyjne uwarunkowania zachowania
człowieka. K_W012 EP2

umiejętności

Potrafi wskazać analogie między zachowaniami
człowieka i zwierząt. K_U011 EP3

Potrafi zastosować wiedzę dotyczącą rytów wiążących w
praktyce. K_U012 EP4

kompetencje społeczne
Posiada zdolność do autonomicznego i
odpowiedzialnego wykonywania
powierzonych zadań

K_K04
K_K051 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zachowanie człowieka

Forma zajęć: wykład

81. Zachowania socjalne 6 0

22. Agresja 6 0

63. Wybór partnera 6 0

44. Komunikacja 6 0

45. Ontogeneza zachowania 6 0

66. Człowiek w środowisku 6 0

prezentacja multimedialnaMetody kształcenia
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Eibl-Eibesfeldt I. (1989): Human Ethology., Aldine de Gruyter., New York.Literatura podstawowa

Cartwright J. : Evolution and Human Behaviour., Palgrave Macmillan., New York.Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

3Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

3Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Końcowe zaliczenie przedmiotu na ocenę obejmuje aktywność na zajęciach i
sprawdzian pisemny (ZO).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

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

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 zachowanie człowieka Ważona

6 zachowanie człowieka [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-I-S-22/23Z

Moduł:
Blok II [Biologia środowiskowa - eksperymentalna - człowiek]

zoocenozy Polski
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3446_57S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

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

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

Liczba godzin

2 24
laboratorium 14 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 24 2

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. JAKUB SKORUPSKI

Prowadzący zajęcia: dr inż. JAKUB SKORUPSKI

Cele przedmiotu:

Poznanie i rozumienie funkcjonowania zoocenoz charakterystycznych dla krajobrazów ekologicznych Polski.
Opanowanie oznaczania gatunków dominujących i kluczowych dla funkcjonowania ekosystemów wodnych i lądowych.
Ekologia gatunków charakterystycznych dla poszczególnych zoocenoz i ich status: zagrożenia, bioindykacyjny jakości
siedlisk oraz prawny (Prawo Ochrony Przyrody, Konwencje Europejskie)

Wymagania wstępne: Wiadomości z zakresu systematyki zwierząt

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna gatunki dominujące, kluczowe i flagowe
występujące w poszczególnych typach krajobrazów
ekologicznych Polski

K_W011 EP1

Rozumie funkcjonowanie biocenoz i uwarunkowania
ekologiczne występowania poszczególnych gatunków
zwierząt.

K_W052 EP2

Opisuje i charakteryzuje zoocenozy typowe dla
krajobrazów ekologicznych Polski.

K_W05
K_W073 EP3

umiejętności

Posiada umiejętność oznaczania gatunków dominujący,
kluczowy i flagowych zwierząt występujących w
poszczególnych typach krajobrazów ekologicznych
Polski.

K_U011 EP4

Posiada umiejętność oceny jakości zachowania
naturalności siedlisk na podstawie składu gatunkowego
zwierząt.

K_U01
K_U062 EP5

Potrafi określić znaczenie poszczególnych gatunków dla
funkcjonowania biocenoz. K_U053 EP6

kompetencje społeczne

Student ma świadomość swoich kwalifikacji i
kompetencji zawodowych oraz jest gotów do
wywiązywania się z powierzonych mu zadań.

K_K01
K_K021 EP7

Student wykazuje postawę gotowości do wypełniania
zobowiązań społecznych i przestrzegania zasad
etycznych w działalności na rzecz środowiska
społecznego i w przyszłej pracy zawodowej.

K_K04
K_K082 EP8
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zoocenozy Polski

Forma zajęć: wykład

21. Skład gatunkowy i funkcjonowanie organizmów zwierzęcych w biocenozach wodnych 4 0

22. Skład gatunkowy i funkcjonowanie organizmów zwierzęcych w biocenozach wodnych - Bałtyk. 4 0

2
3.  Skład gatunkowy i funkcjonowanie organizmów zwierzęcych w biocenozach lądowych - środowiska
antropogeniczne. 4 0

24. Skład gatunkowy i funkcjonowanie organizmów zwierzęcych w biocenozach lądowych - lasy. 4 0

25. Skład gatunkowy i funkcjonowanie organizmów zwierzęcych w biocenozach lądowych - góry. 4 0

Forma zajęć: laboratorium

21. Wprowadzenie do synekologii, biocenologii i zoocenologii 4 0

22. Struktura ilościowa i jakościowa biocenoz - wskaźniki bioróżnorodności cz. 1 4 0

23. Struktura ilościowa i jakościowa biocenoz - wskaźniki bioróżnorodności cz. 2 4 0

24. Struktura ilościowa i jakościowa biocenoz - wskaźniki bioróżnorodności cz. 3 4 0

25. Faunistyka 4 0

26. Regionalizacja zoogeograficzna Polski 4 0

27. Fauna Polski 4 0

-prezentacja multimedialna
-praca w grupach
-rozwiązywanie zadań

Metody kształcenia

Błaszak Cz.  (2009): Zoologia : bezkręgowce. T. 1.2.3., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Głowaciński Z., Nowacki J.  (2004): Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. , Wyd. IOP PAN., AR w Poznaniu

Głowaciński Z. (red.)  (2001): Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce/ Polish red data book of animals. Vertebrates],
Państw. Wyd. Rol. i Leśne, Warszawa.

Klucze do oznaczania poszczególnych grup systematycznych kręgowców i bezkręgowców

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP8SPRAWDZIAN

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

- zaliczenie na ocenę
zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych : wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu i jego prezentacja  lub
badań i prezentacja ich wyników wykonanie pracy praktycznej
zaliczenie wykładów: -sprawdzian pisemny (test z zadaniami otwartymi,)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna wyliczona w oparciu o oceny uzyskane z zaliczeń
wykładów i ćwiczeń w stosunku 1:1.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 zoocenozy Polski Arytmetyczna

4 zoocenozy Polski [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

4 zoocenozy Polski [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Głowaciński Z. Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) : Księga gatunków obcych inwazyjnych w faunie Polski. (cz. I).,
www.iop.krakow.pl/gatunkiobce.pl

Głowaciński Z., Rafiński J. (2003) (2003): Atlas płazów i gadów Polski - status, rozmieszczenie, ochrona., Biblioteka
Monitoringu Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska /Instytut Ochrony Przyrody PAN,, Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

24Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

3Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie 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-I-S-22/23Z

zoologia bezkręgowców
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3446_5S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 72

laboratorium 45 ZO0

wykład 30 E0

zajęcia terenowe 10 ZO0

Razem 85 7

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  ANDRZEJ ZAWAL

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  ANDRZEJ ZAWAL , mgr Aleksandra Bańkowska , dr Grzegorz Michoński

Cele przedmiotu:

Poznanie:
- podstaw systematyki i nomenklatury wybranych grup bezkręgowców,
- podstawy filogenezy bezkręgowców,
- przykładowych taksonów, będących reprezentantami omawianych grup systematycznych oraz anatomii i morfologii
tych taksonów,
- roli wybranych bezkręgowców w różnorodnych ekosystemach
Opanowanie pracy z mikroskopem stereoskopowym i optycznym.
Opanowanie umiejętności pozyskania bezkręgowców w terenie i wstępnego oznaczania taksonów.

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawy biologii bezkręgowców. K_W061 EP2

Charakteryzuje wybrane grupy taksonomiczne
bezkręgowców z uwzględnieniem cech diagnostycznych i
ich morfologii, zna przedstawicieli tych grup. K_W072 EP3

Wyjaśnia rolę wybranych grup systematycznych i
gatunków w ekosystemie.

K_W08
K_W093 EP4

umiejętności

Analizuje cechy systematyczne wybranych taksonów
posługującą się mikroskopem biologicznym i
stereoskopowym oraz sprzętem preparacyjnym

K_U03
K_U061 EP5

Rozpoznaje i klasyfikuje cechy morfologiczne wybranych
taksów i przyporządkowuje je do odpowiedniej grupy
systematycznej.

K_U012 EP6

Ocenia cechy przedstawionych mu kilku bezkręgowców i
odróżnia je między sobą z podaniem cech
charakterystycznych.

K_U083 EP7

Potrafi w terenie odnaleźć miejsca występowania
wybranych grup taksonomicznych bezkręgowców. K_U064 EP8

Umie posługiwać się sprzętem terenowym do połowu
bezkręgowców. K_U065 EP9

Potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne
role. K_U166 EP13
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kompetencje społeczne

Posiada zdolność do odpowiedzialnego wykonywania
powierzonych zadań. K_K021 EP11

Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy. K_K072 EP12

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zoologia bezkręgowców

Forma zajęć: wykład

21.  Zasady nomenklatury i systematyki bezkręgowców. 2 0

22. Podstawy filogenezy bezkręgowców 2 0

163. Podstawowe typy budowy bezkręgowców. 2 0

104.  Anatomia, morfologia i fizjologia wybranych taksonów bezkręgowców. 2 0

Forma zajęć: laboratorium

151. Systematyka wybranych grup taksonomicznych bezkręgowców. 2 0

102. Cechy morfologiczne i diagnostyczne wybranych grup taksonomicznych  bezkręgowców 2 0

103. Przedstawiciele wybranych grup taksonomicznych 2 0

104. Rola wybranych bezkręgowców w ekosystemie i życiu człowieka. 2 0

Forma zajęć: zajęcia terenowe

4
1. Obserwacje terenowe wybranych grup bezkręgowców i kręgowców, identyfikacja
cechdiagnostycznych 2 0

3
2. Praca z urządzeniami i sprzętem do prowadzenia badań terenowych. Nauka technik prac terenowych.

2 0

3
3. Nauka odnajdowania w siedliskach wybranych bezkręgowców i kręgowców. Rozpoznawanie śladów
bytności tych zwierząt. 2 0

prezentacja multimedialna na podstawie autorskiego programu, omówienie ustne zakresu prowadzonego ćwiczenia/
prezentacja multimedialna z omówieniem, ćwiczenia praktyczne w laboratorium biologicznym, obserwacje
mikroskopowe, wykonanie rysunków

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP11,EP12,EP13,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i ćwiczeń terenowych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Egzamin i zaliczenie na ocenę z ćwiczeń, ocena końcowa jest wyliczana w stosunku 1:1:1 (wykłady: ćwiczenia
laboratoryjne: ćwiczenia terenowe)

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 zoologia bezkręgowców Arytmetyczna

2 zoologia bezkręgowców [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

2 zoologia bezkręgowców [wykład] egzamin

2 zoologia bezkręgowców [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Błaszak Cz. (2009):  Zoologia. Bezkręgowce. Tom 1., PWN, Warszawa

Błaszak Cz. (2011): Zoologia. Stawonogi. Tom 2. cześć 1., PWN, Warszawa

Błaszak Cz. (2011): Zoologia. Stawonogi. Tom 2. cześć 2. , PWN, Warszawa

Czapik A.  (1992): Podstawy protozoologii., PWN, Warszawa

Dogiel W.A. (1986):  Zoologia bezkręgowców., PWRiL, Warszawa

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

Moraczewski J., Riedel W., Sołtyńska M., Umiński T. (1984):  Ćwiczenia z  zoologii bezkręgowców., PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Brusca RC., Brusca GJ (2002): Invertegrates. Second edition, Sinasuer Associates Publishewrs, London

Grabda E. (1989): Zoologia. Bezkręgowce , PWN, Warszawa

Rajski A. (1986): Zoologia tom I i II, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

85Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

25Przygotowanie się do zajęć 0

23Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-B-O-I-S-22/23Z

zoologia z elementami anatomii kręgowców
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biologia

SPR23AIJ3450_10S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., 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 54

laboratorium 45 ZO0

wykład 15 E0

zajęcia terenowe 20 ZO0

Razem 80 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ŁUKASZ JANKOWIAK

Prowadzący zajęcia: dr inż. ZBIGNIEW KWIECIŃSKI , dr hab. ŁUKASZ JANKOWIAK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta z pochodzeniem i podstawowymi cechami taksonomicznymi poszczególnych gromad
kręgowców
(bezszczękowce, chrzęstniki, kostniki, płazy, gady, ptaki i ssaki), zaznajomienie z wybranymi, niższymi
jednostkami
taksonomicznymi w obrębie poszczególnych gromad. Ponadto celem przedmiotu jest przekazanie umiejętności
rozpoznawania
wybranych przedstawicieli krajowej fauny.

Wymagania wstępne: Wiedza z zoologii uzyskana w szkole ponadgimnazjalnej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

opisuje organizację organów i układów
wskazujące na zależności funkcjonalne w
świecie zwierząt kręgowych

K_W051 EP2

interpretuje podstawowe zasady
klasyfikacji i
nomenklatury organizmów oraz wymienia
główne grupy systematyczne w świecie
zwierząt kręgowych

K_W072 EP3

umiejętności

przeprowadza obserwacje terenowe,
wyciąga wnioski na podstawie zebranych
danych

K_U061 EP4

posługuje się językiem naukowym K_U10
K_U122 EP5

kompetencje społeczne
wykazuje zainteresowanie zjawiskami przyrodniczymi K_K031 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zoologia z elementami anatomii kręgowców

Forma zajęć: wykład

7
1. Pochodzenie i cechy taksonomiczne bezowodniowców (bezszczękowce, chrzęstniki, kostniki, płazy).

4 0

82. Pochodzenie i cechy taksonomiczne owodniowców (gady, ptaki, ssaki). 4 0
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Forma zajęć: laboratorium

101. Cechy diagnostyczne pozwalające oznaczać przedstawicieli krajowych kręgowców. 4 0

102. Oznaczanie przedstawicieli krajowej fauny. 4 0

53. Tendencje ewolucyjne i adaptacje w budowie pokrycia ciała kręgowców. 4 0

104. Budowa aparatu ruchu kręgowców. 4 0

105. Budowa narządów wewnętrznych poszczególnych grup kręgowców. 4 0

Forma zajęć: zajęcia terenowe

201. Oznaczanie przedstawicieli krajowej fauny kręgowej w warunkach terenowych. 4 0

praca w grupach, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Szarski H. (1982): Anatomia porównawcza kręgowców., PWN., Warszawa.

Zamachowski W., Zyśk A.  (1997): Strunowce. Podręcznik zoologii dla studentów., Wydawnictwo Naukowe WSP., Kraków.
Literatura podstawowa

Jankiewicz., Pucek Z. (1984): Klucz do oznaczania ssaków Polski., PWN, Warszawa

Johnsson L. (2006): Ptaki Europy i obszaru śródziemnomorskiego., Muza SA., Warszawa.
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

80Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP2,EP3KOLOKWIUM

EP5PREZENTACJA

EP2,EP3,EP4,EP5,E
P6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Uzyskanie zaliczenia z laboratorium na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru
obejmujących aktywność, sprawdzian pisemny i kolokwium.  Ocena z ćwiczeń terenowych wyliczana na podstawie
ocen cząstkowych otrzymywanych za rozpoznawanie gatunków, frekwencję i aktywność na zajęciach. Uzyskanie
oceny z wykładów na podstawie egzaminu pisemnego.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest efektem oceny z laboratorium,
ćwiczeń terenowych i wykładów w stosunku 1:1:1

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 zoologia z elementami anatomii kręgowców Arytmetyczna

4
zoologia z elementami anatomii kręgowców [zajęcia terenowe] zaliczenie z

oceną

4 zoologia z elementami anatomii kręgowców [wykład] egzamin

4
zoologia z elementami anatomii kręgowców [laboratorium] zaliczenie z

oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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