
S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Moduł III B [moduł]

badania genetyczne zwierząt modelowych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

SPR34AIJ3450_5S
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 44
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA ADAMSKA

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

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta z celami i sposobami wykorzystania zwierząt modelowych w biotechnologii

Nabycie przez  studenta umiejętności posługiwania się metodami stosowanymi w badaniach genetycznych zwierząt
modelowych

Wymagania wstępne: Podstawy genetyki i fizjologii komórki

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student ma wiedzę na temat aspektów etycznych badań
na zwierzętach K_W161 EP1

Student ma wiedzę o organizmach modelowych w
badaniach genetycznych

K_W01
K_W022 EP2

Student zna praktyczne wykorzystanie badań
genetycznych organizmów modelowych w biotechnologii K_W043 EP3

Student zna techniki badań genetycznych organizmów
modelowych K_W114 EP4

umiejętności

Student potrafi przygotować materiał biologiczny z
tkanek owadzich do badań genetycznych K_U011 EP5

Student potrafi zaplanować i przeprowadzić pod
kierunkiem prowadzącego analizę wpływu różnych
czynników (fazy cyklu życiowego, stresorów
środowiskowych) na poziom ekspresji genów Drosophila
melanogaster
oraz zinterpretować jej wyniki

K_U01
K_U032 EP6

Student potrafi wyciągnąć prawidłowe wnioski na
podstawie przeprowadzonych eksperymentów K_U033 EP7

Student pracuje w grupie i wykazuje odpowiedzialność za
własną pracę oraz bezpieczeństwo

K_U05
K_U06
K_U16

4 EP8

1/3



kompetencje społeczne

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

K_K01
K_K02
K_K03
K_K04

1 EP9

Student ma świadomość zmian zachodzących w
biotechnologii jako interdyscyplinarnej dziedzinie wiedzy
przyrodniczej oraz konieczności jej aktualizowania K_K062 EP10

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: badania genetyczne zwierząt modelowych

Forma zajęć: wykład

31. Organizmy modelowe w badaniach biologicznych i medycznych - charakterystyka. 4 0

3
2. Owady jako model zwierzęcy oraz alternatywne organizmy modelowe do badań chorób
człowieka. Drosophila melanogaster -  badania podstawowe, analizy genetyczne. 4 0

4
3. Metody badań genomów zwierzęcych. Markery wykorzystywane w badaniach genetycznych
zwierząt. 4 0

3
4. Wykorzystanie zwierząt modelowych w biologii, biotechnologii i medycynie - wczoraj i dziś.
Perspektywy badań na zwierzętach modelowych. Alternatywne metody badań. 4 0

25. Aspekty etyczne w badaniach na modelach zwierzęcych. 4 0

Forma zajęć: laboratorium

31. Hodowle D. melanogaster. Przygotowanie materiału do badań. 4 0

32. Zmiany ekspresji genów podczas cyklu życiowego D. melanogaster. 4 0

33. Wpływ stresorów środowiskowych na profil ekspresji genów D. melanogaster. 4 0

3
4. Wybór genów referencyjnych do określania względnego tempa ekspresji genów D.
melanogaster. 4 0

3
5. Pomiar ekspresji wybranych genów D. melanogaster metodą względną i bezwzględną z
zastosowaniem real-time PCR. 4 0

dyskusja, wykonywanie doświadczeń, prezentacja multimedialna, praca w grupachMetody kształcenia

Słomski R. (red.)  (2011): Analiza DNA – teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań
Literatura podstawowa

Publikacje z czasopism naukowych :Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP9KOLOKWIUM

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP9SPRAWDZIAN

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeniowej na podstawie:
- oceny ze sprawdzianu obejmującego wiedzę z wykładów,
- oceny z kolokwium obejmującego wiedzę z ćwiczeń,
- ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za aktywność studenta w laboratorium.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

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

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 badania genetyczne zwierząt modelowych Arytmetyczna

4 badania genetyczne zwierząt modelowych [wykład]
zaliczenie z
oceną

4 badania genetyczne zwierząt modelowych [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

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

13Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie 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-Biotech-O-I-S-21/22Z

biochemia
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2447_15S
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 73
laboratorium 66 ZO0

wykład 30 E0

Razem 96 7

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  JOLANTA TARASIUK

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  JOLANTA TARASIUK , 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_W02
K_W03

1 EP1

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

K_W01
K_W02
K_W03

2 EP2

umiejętności

Wykonuje proste analizy biochemiczne pod kierunkiem
opiekuna naukowego

K_U01
K_U02
K_U03

1 EP3

Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na
podstawie danych pochodzących z różnych źródeł

K_U03
K_U092 EP4

Umie przygotować dobrze udokumentowane
opracowanie wyników badań eksperymentalnych z
zakresu biochemii

K_U07
K_U113 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_K051 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: biochemia

Forma zajęć: wykład

11. Molekularne składniki komórki ? ich struktura, właściwości i funkcje 3 0
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12.  Woda i jej znaczenie w przebiegu procesów metabolicznych. 3 0

23. Aminokwasy ? budowa i właściwości. 3 0

44. Struktura białek i mechanizmy zmian konformacyjnych. Współzależności struktury i funkcji białek. 3 0

4
5. Enzymy i koenzymy ? budowa i funkcje w metabolizmie komórkowym. Mechanizmy działania
enzymów i regulacja
ich aktywności. Kataliza i kinetyka reakcji enzymatycznych.

3 0

26. Błony biologiczne, dynamika ich struktury i transport metabolitów. 3 0

10
7. Metabolizm komórkowy ? procesy anaboliczne i kataboliczne. Główne szlaki metaboliczne cukrów,
tłuszczów i
białek.

3 0

28.  Fotosynteza i mechanizm fotofosforylacji. 3 0

29.  Integracja, koordynacja i regulacja szlaków metabolicznych. 3 0

2
10. Budowa kwasów nukleinowych. Podstawowe wiadomości dotyczące aspektów biochemicznych
związanych z
ekspresją genów w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych.

3 0

Forma zajęć: laboratorium

21. Zajęcia wprowadzające ? zasady pracy w laboratorium, przepisy BHP, zasady zaliczenia ćwiczeń. 3 0

52.  Aminokwasy ? reakcje barwne. 3 0

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

44. Białka ? odróżnianie białek od wolnych aminokwasów, właściwości fizykochemiczne białek. 3 0

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

46.  Hemoglobina ? badanie właściwości spektroskopowych Hb. 3 0

5
7.  Enzymy ? wykazanie aktywności enzymów w materiale biologicznym, wpływ niektórych czynników
fizykochemicznych na aktywność wybranych enzymów. 3 0

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

59.  Lipidy ? budowa i funkcje biologiczne. 3 0

510. Błony biologiczne ? transport przez błony. 3 0

511.  Cukry ? reakcje barwne. 3 0

512. Metabolizm komórkowy. 3 0

513.  Katabolizm białek i tłuszczów. 3 0

514. Charakterystyka kwasów nukleinowych. 3 0

115. Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń. 3 0

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

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 ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności, sprawdzianów i pisemnych
sprawozdań z wykonanych doświadczeń.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu wyliczana jest na podstawie oceny z ćwiczeń i egzaminu w stosunku 1:1.
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Berg J. M., Tymoczko J. L., Stryer L. (2007): Biochemia, PWN, Warszawa

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

 Lehninger, Horton, I., Moran, L.M., Rawn, J.D., Scrimgeour, K.G. : Principles of Biochemistry, Prentice-Hall, Inc, 1996

Harper H.A., Rodwell V.W., Mayes P.A (1995): Biochemia, PZWL, Warszawa

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

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

96Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

18Przygotowanie się do zajęć 0

18Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

9Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 biochemia Arytmetyczna

3 biochemia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

3 biochemia [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-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Moduł IV A [moduł]

biofarmaceutyki w endokrynologii
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ3025_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 30 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 45 2

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. EWA SKOTNICKA

Prowadzący zajęcia: dr inż. EWA SKOTNICKA

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową, aktywnością biologiczną i mechanizmem działania hormonów
ludzkich oraz zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie znajomości biotechnologicznych metod izolacji i syntezy
hormonów oraz wykorzystania syntetycznych analogów w celu przeciwdziałanie zaburzeniom endokrynnym.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych przemian biochemicznych oraz procesów fizjologicznych u ssaków.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student rozumie podstawowe zależności i mechanizmy
regulacji endokrynnej w zakresie funkcjonowania
narządów i układów organizmu oraz rozumie możliwości
wykorzystania analogów syntetycznych w leczeniu
zaburzeń neuroendokrynnych.

K_W011 EP1

Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia oraz
materiały stosowane w badaniach laboratoryjnych K_W112 EP2

umiejętności

Wykonuje proste zadania badawcze i analizy
laboratoryjne pod kierunkiem opiekuna naukowego K_U031 EP3

Posiada umiejętność przygotowania i przedstawienia
prezentacji ustnej dotyczącej szczegółowych zagadnień z
zakresu studiowanego przedmiotu

K_U03
K_U152 EP4

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w
niej różne role K_U163 EP5

kompetencje społeczne
Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo laboratoryjnej
pracy własnej i w grupie K_K051 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: biofarmaceutyki w endokrynologii

Forma zajęć: wykład

3
1. Podstawy endokrynologii. Integracyjna funkcja hormonów i ich rola w przekazywaniu informacji w
organizmie oraz utrzymaniu homestazy. Diagnostyka zaburzeń neuroendokrynnych oraz leczenie
hormonami i pochodnymi hormonów

5 0
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3
2. Mechanizm i efekty działania hormonów (hormony: steroidowe, peptydowe, pochodne aminokwasów).
Receptory i wtórne przekaźniki. Czynniki determinujące biologiczne działanie hormonów. 5 0

3
3. Endogenny mechanizm generowania rytmów okołodobowych syntezy i uwalniania hormonów (rola
podwzgórza: jądra nadskrzyżowaniowe i przykomorowe). Szyszynka i melatonina w regulacji rytmów
okołodobowych. Oreksyny.

5 0

3
4. Niedoczynność/nadczynność tarczycy. Pochodne syntetyczne w regulacji metabolizmu w
zaburzeniach funkcji endokrynnej tarczycy. Niedoczynność/nadczynność nadnerczy. Pochodne
syntetyczne w regulacji metabolizmu w zaburzeniach funkcji endokrynnej nadnerczy.

5 0

3

5. Diagnostyka zaburzeń neuroendokrynnych oraz leczenie hormonami i pochodnymi hormonów.
Metody biotechnologiczne wykorzystywane w procesie produkcji hormonów i analogów syntetycznych
pochodnych hormonalnych. Kliniczne wykorzystanie hormonów i analogów syntetycznych pochodnych
hormonalnych w leczeniu zaburzeń neurohormonalnych

5 0

Forma zajęć: laboratorium

6
1. Metody pośrednie w ocenie zaburzeń neuroendokrynnych w zakresie hormonalnej regulacji przemiany
wapniowo-fosforanowej. Próby czynnościowe. 5 0

6
2. Metody badań endokrynologicznych (metody morfologiczne, biologiczne, metody fizykochemiczne).
Laboratoryje testy stosowane w diagnostycze endokrynologicznej. 5 0

6
3. Ocena zaburzeń przemiany węglowodanowej. Testy laboratoryjne w diagnozowaniu i monitorowaniu
cukrzycy. 5 0

6
4. Metody pośrednie w ocenie zaburzeń neuroendokrynnych w zakresie hormonalnej regulacji przemiany
wodno-elektrolitowej. Próby czynnościowe 5 0

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

klasyczny wykład, prezentacja multimedialna, opracowanie raportu, praca w grupach, wykonywanie doświadczeń
Metody kształcenia

Hartwig (2012): Endokrynologia kliniczna, PZWL

Materiały autorskie z wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych :

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

Publikacje naukowe z renomowanych czasopism naukowych :

Ślebodzinski (2000): Zarys endokrynologi zwierząt użytkowych, PWN

Literatura podstawowa

Traczyk, Trzebski (2001): Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, PZWLLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

1Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Ustalenie oceny zaliczeniowej z ćwiczeń na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za
określone działania i prace studenta: oceny częściowe z kolokwiów, raportów z analiz wyników badań, ocena pracy
pisemnej oraz aktywności pracy laboratoryjnej i współpracy grupowej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu wyliczana na podstawie oceny z ćwiczeń i oceny z zaliczenia treści wykładowych w
stosunku 1:1

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 biofarmaceutyki w endokrynologii Arytmetyczna

5 biofarmaceutyki w endokrynologii [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

5 biofarmaceutyki w endokrynologii [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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2Udział w konsultacjach 0

1Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie 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-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Moduł III B [moduł]

biologia chromosomów
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ3323_47S
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 44
laboratorium 30 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAGDALENA ACHREM

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAGDALENA ACHREM

Cele przedmiotu:

Przekazanie podstaw wiedzy z zakresu biologii chromosomów
Zapoznanie studenta z najnowszą wiedzą dotyczącą badań nad chromosomami i możliwością praktycznego
wykorzystania wyników badań cytogenetycznych
Zapoznanie studenta z metodami analizy mikroskopowej preparatów chromosomowych
Samodzielna analiza preparatów cytogenetycznych i interpretacja wyników badań
Rozwijanie odpowiedzialności za prowadzone doświadczenia przy zachowaniu ostrożności podczas pracy w
laboratorium

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

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

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

K_W01
K_W021 EP1

student opisuje szczegółowo budowę i typy
chromosomów

K_W01
K_W022 EP2

student posiada wiedzę o podstawowych technikach
cytogenetyki molekularnej

K_W04
K_W09
K_W11

3 EP3

umiejętności

student posiada umiejętność wykonywania i
analizowania preparatów cytogenetycznych

K_U01
K_U02
K_U03

1 EP4

student dobiera metody cytogenetyczne do
rozwiązywania problemu badawczego

K_U01
K_U02
K_U06

2 EP5

kompetencje społeczne

Student rozumie potrzebę ukierunkowanego rozwijania
własnej aktywności poznawczej i wykazuje
odpowiedzialność za prowadzone doświadczenia

K_K01
K_K051 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: biologia chromosomów

Forma zajęć: wykład
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2
1. Liczba genomowa, haploidalna i diploidalna chromosomów. 2C DNA a liczba i rozmiary
chromosomów. 4 0

2
2. Budowa i typy centromerów. Organizacja telomerów u roślin i zwierząt. Struktura i funkcje
organizatora jąderkowego 4 0

1
3. Szczególne postacie chromosomów: politeniczne, szczoteczkowe, chromosomy B, markerowe,
minichromosomy, mikrochromosomy - charakterystyka, występowanie i funkcja 4 0

44. Organizacja chromatyny w jądrze komórkowym 4 0

15. Budowa i funkcje białek SMC 4 0

16. Budowa kompleksu synaptemalnego 4 0

1
7. Wprowadzenie do cytogenetyki molekularnej. Hybrydyzacja in situ jako metoda lokalizacji różnych
sekwencji DNA 4 0

3
8. Zmienność ewolucyjna chromosomów na wybranych przykładach. Rasy chromosomowe. Ewolucja
chromosomów człowieka 4 0

Forma zajęć: laboratorium

121. Wykonywanie i analiza preparatów chromosomowych mitotycznych i mejotycznych 4 0

62. Różnicowe barwienie chromosomów. Analiza kariotypów wybranych gatunków roślin i zwierząt 4 0

6
3. Wykorzystanie komputerowych systemów do analiz chromosomowych. Zastosowanie wyników
barwień klasycznych w hodowli zwierząt, uprawie roślin i medycynie 4 0

64. Analiza chromosomów i chromatyny płciowej człowieka 4 0

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

Metody kształcenia

Bal J.   (2013): Biologia molekularna w medycynie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

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

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

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

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

Literatura podstawowa

Charon K.M., Świtoński M.  (2005):  Genetyka zwierząt. , Wydawnictwo Naukowe PWN, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

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

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

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

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 biologia chromosomów Arytmetyczna

4 biologia chromosomów [wykład]
zaliczenie z
oceną

4 biologia chromosomów [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

13Przygotowanie 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-Biotech-O-I-S-21/22Z

biologia molekularna
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ3323_16S
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 63
laboratorium 45 ZO0

wykład 30 E0

Razem 75 6

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. Nabycie umiejętności  praktycznego zastosowania metod
molekularnych.

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_W01
K_W021 EP1

Student opisuje i wyjaśnia fundamentalne procesy
biologii molekularnej K_W032 EP2

umiejętności

Student posługuje się podstawowymi technikami biologii
molekularnej

K_U01
K_U031 EP3

Student  potrafi formułować wnioski z przeprowadzonych
analiz molekularnych K_U032 EP4

Student  pracuje w grupie wykonując doświadczenia K_U163 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: biologia molekularna

Forma zajęć: wykład

21. Ukształtowanie się centralnego dogmatu biologii molekularnej. 3 0

22. Paradoks wartości C-DNA. Rodzaje sekwencji nukleotydowych w DNA. 3 0

43. Organizacja genomów protokariotycznego i eukariotycznego. 3 0

44. Biologia genów protokariotycznych, eukariotycznych i organellowych. 3 0

35. Replikacja DNA. 3 0

26. Transkrypcja i obróbka potranskrypcyjna. 3 0

27. Translacja i obróbka potranslacyjna białek. 3 0
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38. Mechanizmy regulacji replikacji, transkrypcji i translacji. 3 0

29. Transpozycja. 3 0

210. Genomika i proteomika roślin. 3 0

411. Metody badania transkryptomu, proteomu i metabolomu. Perspektywy genomiki i proteomiki 3 0

Forma zajęć: laboratorium

31. Budowa kwasów nukleinowych. Zasady pracy z kwasami nukleinowymi. 3 0

42. Izolacja DNA. 3 0

43. Izolacja RNA. 3 0

44. Elektroforeza kwasów nukleinowych. 3 0

45. Zasada metody PCR. 3 0

36. Odmiany reakcji PCR. Optymalizacja PCR 3 0

47. Enzymy restrykcyjne. 3 0

38. Klonowanie molekularne. 3 0

39. Hybrydyzacja kwasów nukleinowych. 3 0

310. Techniki sekwencjonowania DNA. 3 0

411. Markery DNA. 3 0

312. Genotypowanie. 3 0

313. Techniki badania ekspresji genów. 3 0

" prezentacja multimedialna
" praca w grupach
" wykonywanie doświadczeńMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

"       zaliczenie wykładów: egzamin pisemny -  dłuższa wypowiedz pisemna, obejmuje wiedzę z wykładów
oraz zalecanej literatury
" zaliczenie ćwiczeń: na podstawie aktywności na zajęciach i kolokwiów
" ocena końcowa z przedmiotu wyliczana jest na podstawie średniej z oceny końcowej z ćwiczeń i
oceny z egzaminu (1:1)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu wyliczana jest na podstawie średniej z oceny końcowej z ćwiczeń i oceny z wykładu 1:1

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 biologia molekularna Arytmetyczna

3 biologia molekularna [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

3 biologia molekularna [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

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

Brown T.A.  (2009): Genomy., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

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

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

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

Turner P.C. McLennan A.G, Bates A.D, White M.R.H.  (1999): Biologia molekularna.  , Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.

Literatura podstawowa

Alberts B., Bray D., Lewis J., Roff M., Roberts K., Watson J.D.  (1994): Molecular biology of the cell. (3 wyd). , Garland Publ.
INC New York.

Watson J.D., Baker T.A., Bell S.P., Gann A., Levine M., Losick R. (2004): Molecular biology of the gene, .

Wolfe S.L.  (1993): Molecular and cellular biology. , Wadsworth Publ. Comp. Belmont, CA USA.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

75Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

21Udział 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
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Biotech-O-I-S-21/22Z

biologia odporności roślin
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2611_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 45 ZO0

wykład 15 E0

Razem 60 4

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  EWA KĘPCZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr Anna Orłowska , prof. dr hab.  EWA KĘPCZYŃSKA

Cele przedmiotu:
Zapoznanie się studentów z abiotycznymi i biotycznymi czynnikami chorobotwórczymi, mechanizmem odporności
roślin. Nabycie praktycznych umiejętności indukcji odporności oraz ochrony roślin przed patogenami.

Wymagania wstępne:
Podstawowa znajomość zagadnień z Fizjologii roślin, Biochemii, Mikrobiologii, Fitopatologii roślin, Biologii
molekularnej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student zna i rozumie zagadnienia dotyczące odporności
roślin na różne czynniki biotyczne i abiotyczne K_W011 EP1

student ma wiedzę o podstawowych szlakach nabywania
odporności przez rośliny K_W022 EP2

student zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i
higieny pracy w laboratorium K_W133 EP3

umiejętności

student ma umiejętność samodzielnego przygotowania
materiału biologicznego

K_U01
K_U021 EP4

student potrafi zdiagnozować
i zidentyfikować przyczyny chorób roślin

K_U02
K_U032 EP5

student potrafi określić zdolność roślin do tolerancji
stresowych czynników abiotycznych, potrafi
przeprowadzić test   tolerancji

K_U01
K_U03
K_U04

3 EP6

student stosuje podstawowe metody statystyczne do
opisu stopnia porażenia roślin przez patogeny K_U074 EP7

student potrafi pracować w zespole i dzielić się
realizowanymi zadaniami K_U165 EP8

kompetencje społeczne student potrafi zadbać o systematyczność pracy K_K041 EP9

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: biologia odporności roślin

Forma zajęć: wykład

21. Pojęcie stresu i choroby. 5 0

22. Stres abiotyczny (wodny, termiczny, świetlny, zanieczyszczenia powietrza). 5 0
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23. Stres biotyczny (czynniki chorobotwórcze - wirusowy, bakteryjny, grzybowy oraz szkodniki). 5 0

24. Patogeneza i reakcja roślin na czynniki chorobotwórcze. 5 0

25. Odporność bierna i czynna. Odporność indukowana. 5 0

3
6. Mechanizmy odporności roślin na stres abiotyczny i biotyczny ( anatomiczne, biochemiczne i
molekularne). 5 0

27. Biologiczna ochrona roślin. 5 0

Forma zajęć: laboratorium

61. Ocena odporności roślin na suszę fizjologiczną - stres osmotyczny. 5 0

62. Ocena odporności roślin na przemarzanie i przegrzewanie - stres temperaturowy. 5 0

63. Patogeny grzybowe - metodyka izolacji. 5 0

74. Patogeny grzybowe - identyfikacja. 5 0

75. Testowanie odporności roślin na fitopatogeny. 5 0

76. Metody badania odporności roślin na choroby powodowane przez patogeny grzybowe. 5 0

67. Zastosowanie substancji pochodzenia roślinnego w biologicznej ochronie roślin. 5 0

Wykład informacyjno-konwersatoryjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych połączony z
dyskusją wybranych problemów.
Laboratoria prowadzone metodą pracy w grupach  i samodzielnym wykonywaniem doświadczeń.

Metody kształcenia

Agrios G.N. (2005): Plant Pathology. , Academic Press. San Diego California.

Grzesiuk S.  (1999): Fizjologiczne podstawy odporności roślin na choroby., ART. Olsztyn.

Kozłowska M., Konieczny G. (2003): Biologia odporności roślin na patogeny I szkodniki. , AR . Poznań.

Literatura podstawowa

Błaszkowski J., Tadych M., Madej T. (1999): Przewodnik do zajęć z fitopatologii, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin

Kryczyński S., Weber Z.  (2011): Fitopatologia Tom I. Podstawy fitopatologii. , PWRiL

Kwartalnik "Biotechnologia"  : Dostępny w Katedrze

Larkins B.A. (1996): The Plant Cell. Special Reviews Issue on Plant-Microbe Interactions. Vol 8, 10

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP9KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady:
Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę dobytą podczas wykładów (dłuższa wypowiedz pisemna)

Laboratoria:
Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za sprawozdania i
kolokwium, a także na podstawie aktywności na zajęciach.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z wykładów i ćwiczeń w stosunku 2:1.

W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego nastąpi zmiana warunków zaliczenia
przedmiotu na następujące wymogi:
Zaliczenie poprzez system MS Teams.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa koordynatora przedmiotu stanowi 33% oceny z laboratoriów i 67% oceny z wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 biologia odporności roślin Ważona

5 biologia odporności roślin [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,33

5 biologia odporności roślin [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

9Przygotowanie się do zajęć 0

9Studiowanie literatury 0

10Udział 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-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Moduł V B [moduł]

biologiczne mechanizmy oczyszczania wód powierzchniowych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2457_59S
Kod przedmiotu:

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

fakultatywny semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

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

Liczba godzin

3 36
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. inż. AGNIESZKA SZLAUER-ŁUKASZEWSKA

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

Cele przedmiotu:

Poznanie biologicznych metod oceny czystości i wód, a także roli organizmów i formacji ekologicznych (plankton,
peryfiton, pleuston, elodeidy, helofity, gildie pokarmowe) w procesie samooczyszczania wód i obiegu materii w
ekosystemach wodnych. Umiejętność właściwej identyfikacji w/w organizmów. Zaznajomienie się z podstawowymi
typami zanieczyszczeń ekosystemów wodnych i mechanizmami ich naturalnego neutralizowania wraz ze zrozumieniem
społecznych aspektów praktycznego stosowania tej wiedzy.

Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość chemii ogólnej i organicznej, fizyki, biochemii, mikrobiologii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student definiuje typy zanieczyszczeń, charakteryzuje ich
skalę i charakter.

K_W01
K_W02
K_W06

1 EP1

Student wyjaśnia podstawowe mechanizmy neutralizacji,
lub buforowania zanieczyszczeń przez biocenozy wodne

K_W01
K_W02
K_W03

2 EP2

Student identyfikuje metody bioindykacji wód i
podatności na degradacje

K_W01
K_W02
K_W03

3 EP3

umiejętności

Student określa stopień zanieczyszczenia wód za
pomocą wybranych metod bioindykacyjnych

K_U01
K_U02
K_U03

1 EP4

Student rozpoznaje przyczyny zmian wybranych
parametrów fizyczno-chemicznych wody uzyskane w
efekcie
 eksperymentalnego oddziaływania różnych czynników
biologicznych. Formułuje ogólne wnioski na ich
podstawie

K_U02
K_U03
K_U04

2 EP5

Student klasyfikuje poznane taksony do wybranych
formacji ekologicznych i potrafi rozpoznawać określone
gatunki
wskaźnikowe.

K_U01
K_U03
K_U04

3 EP6
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kompetencje społeczne

Student wykazuje odpowiedzialność za powierzone
zadanie.

K_K02
K_K03
K_K04

1 EP8

Rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania
zdobytej wiedzy i umiejętności

K_K01
K_K02
K_K05

2 EP9

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: biologiczne mechanizmy oczyszczania wód powierzchniowych

Forma zajęć: wykład

21. Mechanizmy samooczyszczania 6 0

12. Woda jako środowisko życia 6 0

43. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych 6 0

24. Strefy saprobowe 6 0

15. Znaczenie interakcji pomiędzy organizmami w procesie samooczyszczania 6 0

16. Podatność zbiornika na degradację 6 0

17. Bioindykacja 6 0

38. Ochrona, monitoring, rekultywacja zbiorników 6 0

Forma zajęć: laboratorium

41. Charakterystyka zanieczyszczeń wód powierzchniowych i związanych z nimi zespołów organizmów. 6 0

22. Bioindykacja stopnia zanieczyszczenia na podstawie występujących organizmów. 6 0

63. Doświadczenia laboratoryjne z użyciem różnych formacji ekologicznych do oczyszczania wód. 6 0

3
4. Przedstawieciele gildii pokarmowych, ich rola w procesach samooczyszczania wód i obiegu
pierwiastków biogennych. 6 0

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

Metody kształcenia

Chełmicki W. (2002): Woda. Zasoby, degradacja, ochrona, PWN, Warszawa

Turoboyski L.  (1979): Hydrobiologia techniczna, PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP9KOLOKWIUM

EP5,EP6,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

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

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

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

Metoda obliczania oceny
końcowej

6
biologiczne mechanizmy oczyszczania wód powierzchniowych

Arytmetyczna

6
biologiczne mechanizmy oczyszczania wód powierzchniowych
[wykład]

zaliczenie z
oceną

6
biologiczne mechanizmy oczyszczania wód powierzchniowych
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

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

Dojlido J. R. (1995): Chemia wód powierzchniowych, Wyd. Ekonomia i Środowisko,, Białystok

Kajak Z. (1998): Hydrobiologia i limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych, PWN, Warszawa

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

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

22Przygotowanie 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-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Moduł I B [moduł]

biostruktura organizmu zwierzęcego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

SPR34AIJ3450_9S
Kod przedmiotu:

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

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

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

Liczba godzin

1 32
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KATARZYNA DZIEWULSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. KATARZYNA DZIEWULSKA

Cele przedmiotu:
Przyswojenie wiedzy z zakresu struktury i funkcji organizmu zwierzęcego, Nabycie umiejętności interpretacji obrazu
mikroskopowego.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu biologii szkoły średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student charakteryzuje rozwój oraz budowę narządów i
układów

K_W01
K_W021 EP1

student wyjaśnia powiązania budowy narządów z
pełnionymi funkcjam K_W022 EP2

umiejętności

student rozróżnia narządy na podstawie ich struktury
mikroskopowej K_U021 EP3

student przeprowadza analizę obrazu mikroskopowego K_U012 EP4

kompetencje społeczne

student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K041 EP5

student jest gotowy do wykonywania prac zgodnie z
zasadami BHP i dbać o bezpieczeństwo innych K_K052 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: biostruktura organizmu zwierzęcego

Forma zajęć: wykład

41. Struktura tkanek zwierzęcych 2 0

11
2. Rozwój, struktura i funkcje narządów zwierzęcych: gruczołów wydzielania wewnętrznego,układów:
nerwowego, pokarmowego, limfatycznego, krążenia, oddechowego, moczowego 2 0

Forma zajęć: laboratorium

21. Wizualizacja struktury narządów zwierzęcych 2 0

52. Struktura tkanek zwierzęcych. 2 0
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8
3. Struktura układu oddechowego, układu pokarmowego, moczowego, sercowo-
naczyniowego,limfatycznego, układu nerwowego, gruczołów dokrewnych 2 0

praca indywidualna w laboratorium i z mikroskopem, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Bielańska - Osuchowska Z (2004): Zarys organogenezy., PWN, Warszawa.

Cichocki T., Litwin J. , Mirecka M. (2020):  Kompendium histologii. , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Literatura podstawowa

Bartel H (2020): Embriologia, PWRiL, Warszawa

Sawicki W., Malejczyk J. (2020): Histologia, PZWL, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie 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,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie na ocenę
zaliczenie wykładów: zaliczenie pisemne obejmujące wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury
zaliczenie ćwiczeń: na podstawie sprawdzianów, kolokwiów, aktywności na zajęciach, zeszytu przedmiotowego,
zaliczenia zajęć praktycznych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z zaliczenia wykładów i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 biostruktura organizmu zwierzęcego Arytmetyczna

2 biostruktura organizmu zwierzęcego [wykład]
zaliczenie z
oceną

2 biostruktura organizmu zwierzęcego [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-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Moduł II A [moduł]

biotechnologia farmaceutyczna
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2447_40S
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 19 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 34 2

Koordynator
przedmiotu:

dr AGNIESZKA MARUSZEWSKA

Prowadzący zajęcia: dr AGNIESZKA MARUSZEWSKA

Cele przedmiotu:

Poznanie zasad prowadzenia hodowli komórkowych in vitro. Poznanie różnych typów hodowli komórek zwierzęcych i
ich zastosowania w badaniach aktywności potencjalnych leków. Zrozumienie zasad racjonalnego projektowania,
badania i produkcji preparatów leczniczych. Nabycie umiejętności sporządzania ekstraktów roślinnych oraz badania
ich wpływu na proliferację komórek w warunkach in vitro.

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

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

opisuje typy hodowli komórkowych in vitro oraz zna
zasady ich prowadzenia

K_W04
K_W111 EP1

zna metody badania wpływu potencjalnych preparatów
leczniczych na proliferację komórek nowotworowych K_W112 EP2

wyjaśnia zasady racjonalnego projektowania i badania
preparatów leczniczych pochodzenia roślinnego K_W053 EP3

umiejętności

potrafi przygotować ekstrakty roślinne oraz zbadać ich
wpływ na proliferację komórek w warunkach in vitro pod
kierunkiem opiekuna naukowego

K_U01
K_U031 EP4

wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na
podstawie danych pochodzących z różnych źródeł K_U032 EP5

umie przygotować dobrze udokumentowane
opracowanie wyników badań eksperymentalnych K_U113 EP6

potrafi współdziałać i pracować w grupie, rozumie
potrzebę uczenia się przez całe życie

K_U16
K_U174 EP7

kompetencje społeczne
rozumie znaczenie praktyczne zdobytej wiedzy w
projektowaniu i produkcji leków K_K041 EP8

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: biotechnologia farmaceutyczna

Forma zajęć: wykład

1/3



5
1. Surowice, szczepionki. Rodzaje szczepionek i metody ich produkcji. Pojęcie i rola adiuwantów.
Antybiotyki - rodzaje oraz metody ich projektowania, badania i produkcji. 3 0

4
2. Hodowle in vitro różnych typów komórek i tkanek ? niezbędne wyposażenie pracowni hodowli
komórkowych,
rodzaje hodowli, hodowle komórkowe w badaniach preparatów leczniczych.

3 0

23. Wykorzystanie komórek macierzystych w biotechnologii farmaceutycznej. 3 0

44. Rola hodowli komórkowych in vitro w badaniach potencjalnych leków. 3 0

Forma zajęć: laboratorium

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

62. Przygotowanie ekstraktów z wybranych roślin. 3 0

53. Oznaczenie całkowitej zawartości polifenoli w przygotowanych ekstraktach. 3 0

44. Określenie wpływu ekstraktów roślinnych na komórki nowotworowe - metoda MTT 3 0

35. Określenie wpływu ekstraktów roślinnych na komórki nowotworowe - opracowanie wyników 3 0

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

Kayser O., Muller R.H. (red.) (2003): Biotechnologia farmaceutyczna, PZWL, Warszawa

Markiewicz Z., Kwiatkowski Z.A.  (2006): Bakterie, antybiotyki, lekooporność, PWN, Warszawa

Patrick G.L.  (2003): Chemia medyczna. Podstawowe zagadnienia, WNT, Warszawa

Stokłosowa S. (red.) (2004): Hodowla komórek i tkanek, PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

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

Kłyszejko-Stefanowicz L. (2002):  Cytobiochemia. Biochemia niektórych struktur komórkowych, PWN, Warszawa

Pecorino L. (2018): Biologia molekularna nowotworów w praktyce klinicznej, Edra Urban & Partner, Wrocław

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

34Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP5SPRAWDZIAN

EP6,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

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

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu wyliczana jest na podstawie oceny z laboratorium i oceny z kolokwium wykładowego w
stosunku 1:2.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 biotechnologia farmaceutyczna Ważona

3 biotechnologia farmaceutyczna [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,67

3 biotechnologia farmaceutyczna [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,33

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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2Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

2Przygotowanie 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-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Moduł V B [moduł]

biotechnologia środowiskowa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2451_58S
Kod przedmiotu:

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

fakultatywny semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

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

Liczba godzin

3 36
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. IZABELLA RZĄD

Prowadzący zajęcia: dr MAGDALENA SZENEJKO , dr hab. IZABELLA RZĄD

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ekologicznymi metodami mającymi zastosowanie w biotechnologii oraz
wyposażenie studentów w umiejętności zastosowania metod badań środowiska w biotechnologii i wykształcenie
postaw sprzyjających wykorzystaniu osiągnięć biotechnologii w środowisku. Szczególna uwaga zwrócona jest na
przyjazne dla środowiska, sposoby aplikacji biotechnologii.

Wymagania wstępne:
Do realizacji treści przedmiotu, niezbędne są wiadomości i umiejętności z zakresu: chemii, biotechnologii, fizjologii
roślin i zwierząt, ochrony środowiska

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student ma wiedzę w zakresie najważniejszych
problemów z zakresu metod biotechnologicznych
stosowanych w ochronie środowiska oraz zna
powiązania problemu stosowania biotechnologii w
ochronie środowiska z innymi dyscyplinami
przyrodniczym

K_W01
K_W04
K_W08

1 EP1

Student ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i
narzędzi badawczych stosowanych w zakresie
biotechnologii stosowanych w ochronie środowiska K_W112 EP2

umiejętności

Student przeprowadza obserwacje praktyczne K_U02
K_U061 EP3

Student potrafi pracować i współdziałać w grupie.
Chętnie podejmuje dyskusje. Rozumie potrzebę
systematycznej prac

K_U14
K_U162 EP5

kompetencje społeczne
Student ma świadomość ważności pozatechnicznych
aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej
wpływu na środowisko

K_K01
K_K031 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: biotechnologia środowiskowa

Forma zajęć: wykład

21. Postęp biotechnologiczny a wyzwania ekologii 6 0

1/3



32. Biotechnologiczne metody usuwania skażeń wód, gleb, powietrza 6 0

53. Biotechnologiczne metody produkcji paliw 6 0

24. Biotechnologia w proekologicznych systemach rolniczych 6 0

35. Zastosowanie metod biotechnologicznych w czynnej ochronie przyrody środowiskaprzyrodniczego 6 0

Forma zajęć: laboratorium

11. Charakterystyka drobnoustrojów przemysłowych 6 0

32. Biotechnologia ścieków. Procesy biologiczne, metody, urządzenia 6 0

33. Mikrobiologiczne ługowanie minerałów 6 0

34. Bioremediacja 6 0

35. Biologiczne metody oczyszczania gazów odlotowych 6 0

26. Biomarkery a zanieczyszczenia środowiska 6 0

prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, praca indywidualna i w grupachMetody kształcenia

Klimuk E., Łebkowska M. (2003): Biotechnologia w ochronie środowiska, PWN, WarszawaLiteratura podstawowa

O'Neill P. (1997): Chemia środowiska, PWN, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę. Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymanych w trakcie semestru
za kolokwia, aktywność, wyniki pracy grupowej i indywidualnej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu wyliczana jest na podstawie oceny z ćwiczeń i oceny z egzaminu w stosunku 1:1

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 biotechnologia środowiskowa Arytmetyczna

6 biotechnologia środowiskowa [wykład]
zaliczenie z
oceną

6 biotechnologia środowiskowa [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Moduł II A [moduł]

biotechnologia żywności
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ3025_41S
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 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. EWA SKOTNICKA

Prowadzący zajęcia: dr inż. EWA SKOTNICKA

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z obecnym stanem wiedzy z zakresu produkcji żywności naturalnej i
modyfikownej. Nabycie wiedzy i umiejętnosci  w zakresie stosowania technologii tradycyjnych i nowoczesnych
służących pozyskiwaniu, modyfikacji, przetwarzaniu i utrwalaniu surowców spozywczych i żywności.

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

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student rozumie potrzebę w doskonaleniu surowców
roślinnych i zwierzęcych, ich utrwalaniu i przetwarzaniu
w produkcji żywności

K_W011 EP1

Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia oraz
materiały stosowane w badaniach laboratoryjnych K_W112 EP2

umiejętności

Wykonuje proste zadania badawcze i analizy
laboratoryjne pod kierunkiem opiekuna naukowego K_U041 EP3

Posiada umiejętność przygotowania i przedstawienia
prezentacji ustnej dotyczącej szczegółowych zagadnień z
zakresu studiowanego przedmiotu

K_U10
K_U152 EP4

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w
niej różne role K_U163 EP5

kompetencje społeczne
Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo laboratoryjnej
pracy własnej i w grupie K_K051 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: biotechnologia żywności

Forma zajęć: wykład

21. Biotechnologia żywności, zagadnienia wstępne - znaczenie gospodarcze i społeczne 3 0

4

2. Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej i jej znaczenie w biotechnologii żywności. Kierunki
wykorzystania inżynierii genetycznej i komórkowej w biotechnologii żywności. Sekrecja
heterologicznych białek i innych składników w mikroorganizmach przemysłowych stosowanych w
technologii żywności. Produkty żywnościowe modyfikowane genetycznie .

3 0

1/3



3
3. Biotechnologia pozyskiwania żywności. Surowce roślinne. Surowce zwierzęce. Zwierzęta
transgeniczne. Zwierzęta transgeniczne jako ?żywe bioreaktory" 3 0

3
4. Biotechnologia składników żywności. Aminokwasy Antybiotyki. Białka. Lipidy Polisacharydy.
Probiotyki. Witaminy. Technologie fermentacyjne w przetwarzanie surowców roślinnych i zwierzęcych.
Przemysł owocowo-warzywny. Przemysł piekarski, piwowarski, winiarski, spirytusowy, mleczarski.

3 0

3
5. Biotechnologiczne przetwarzanie produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego (melasa,
serwatka, etc) 3 0

Forma zajęć: laboratorium

3
1. Surowce i materiały w biotechnologii żywności. Woda oraz jej znaczenie w procesach
biotechnologicznych. Woda jako podstawowy składnik komórek. Rodzaje pożywek i optymalizacja ich
składu, biologiczna metoda oceny przydatności melasy

3 0

3

2. Kultury starterowe. Zakwasy piekarnicze. Drożdże gorzelnicze. Drożdże stosowane w piwowarstwie.
Drożdże winiarskie. Technologie fermentacyjne  w przetwarzanie surowców roślinnych i zwierzęcych.
Kształtowanie  procesu technologicznego: przeprowadzenie procesu fermentacji na podłożu
hodowlanym z brzeczki melasowej

3 0

3

3. Fermentacja mlekowa w produkcji zywności w  mleczarstwie i piekarnictwie. Zakwasy stosowane w
mleczarstwie. Analiza fizyko-chemiczna mleka spożywczego pasteryzowanego, UHT oraz produktów
mleczarkich fermentacyjnych. Metody otrzymywania i analiza masła, serów podpuszczkowych i
dojrzewających, napojów fermentowanych. Izolacja kazeiny z mleka.

3 0

3
4. Dodatki do żywności (produkcja, identyfikacja związków konserwujących, substancji antyodżywczych,
toksycznych) 3 0

3
5. Analiza sensoryczna żywności (podział metod, wymagania dotyczące kwalifikacji specjalistów,
warunki oceny) 3 0

klasyczny wykład, prezentacja multimedialna, opracowanie raportu, praca w grupach, wykonywanie doświadczeń
Metody kształcenia

1998Drewniak E., Drewniak T. (1998): Mikrobiologia żywności.. , WSiP

Bednarski W., Reps A. WNT  (2003): Biotechnologia żywności.. , WNT, Warszawa

Materiały autorskie z wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych :

Publikacje naukowe z renomowanych czasopism naukowych :

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Ustalenie oceny zaliczeniowej z ćwiczeń na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za
określone działania i prace studenta: oceny częściowe z kolokwiów, raportów z analiz wyników badań, ocena
aktywności pracy laboratoryjnej i współpracy grupowej. Znajomość treści programowych wykładów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu wyliczana na podstawie oceny z ćwiczeń i oceny z zaliczenia wykładów w stosunku 1:1

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 biotechnologia żywności Arytmetyczna

3 biotechnologia żywności [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

3 biotechnologia żywności [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



0Przygotowanie 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-Biotech-O-I-S-21/22Z

chemia ogólna i fizyczna
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2450_11S
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 15 E0

Razem 45 6

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, którą umie zastosować w sposób profesjonalny
w pracy w laboratorium chemii ogólnej i analitycznej.

K_W031 EP1

Zna i wie jak zastosować podstawowe zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy. K_W132 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_U032 EP4

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

K_U04
K_U063 EP5

kompetencje społeczne
Student jest gotów do wzięcia odpowiedzialności za
bezpieczeństwo pracy samodzielnej i pracy w zespole. K_K051 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: chemia ogólna i fizyczna

Forma zajęć: wykład

1/3



4

1. Materia i energia. Pierwiastki i związki chemiczne (orbitale atomowe, wiązania chemiczne,
wartościowość, stopień utlenienia, orbitale molekularne). Ciała stałe, ciecze i gazy. Układ. Parametry
układy. Składnik i faza w układzie. Przemiany fazowe. Reguła faz. Układy dyspersyjne. Podstawowe
rodzaje związków chemicznych: tlenki, wodorki, kwasy, zasady i sole, związki kompleksowe, utleniacze i
reduktory. Nomenklatura związków chemicznych nieorganicznych. Reakcje chemiczne. Równanie reakcji
jako równanie zachowania masy i energii. Prawo działania mas.

1 0

2
2.  Struktura wodnych roztworów nieelektrolitów i elektrolitów. Reakcje w roztworach wodnych
elektrolitów. Dysocjacja elektrolitów. Hydratacja jonów. Hydroliza. Elektroliza. Procesy ogniwowe.
Związki zespolone w roztworach wodnych.

1 0

2
3. Zasady termodynamiki. Obliczanie stałych równowag reakcji. Równowagi reakcji w roztworach
wodnych. Wprowadzenie do kinetyki reakcji chemicznych. Kataliza 1 0

2
4. Analiza jakościowa (identyfikacja substancji) i analiza ilościowa (oznaczanie ilości lub stężenia
substancji). Analiza wagowa. Analiza objętościowa (alkacymetria, redoksometria, kompleksometria). 1 0

1
5. Oznaczenia ilościowe metodami instrumentalnymi. Spektrofotometria UV-Vis, potencjometria (pomiar
SEM oraz pH i Eh). Konduktometria (pomiar przewodnictwa właściwego i miareczkowanie
konduktometryczne).

1 0

2
6. Elementy elektrochemii. Właściwości elektryczne roztworów. Przewodnictwo elektrolityczne.
Przewodnictwo właściwe. Przewodnictwo równoważnikowe. Procesy elektrodowe. Potencjometria.
Półogniwa. Ogniwa. Miernictwo pH. Oznaczanie pH wodnych roztworów.

1 0

1
7. Elementy termodynamiki. Funkcje i parametry stanu. Procesy odwracalne i nieodwracalne,
samorzutne i wymuszone. "Zerowa", pierwsza, druga, trzecia i "czwarta" zasada termodynamiki.
Elementy termochemii.

1 0

1
8. Oddziaływania promieniowania z materią - podstawy spektrofotometrii i spektroskopii. Widmo
absorpcyjne. Analityczne zastosowanie spektrofotometrii. 1 0

Forma zajęć: laboratorium

4
1.  Zasady BHP i Ppoż. ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożenia występujące w laboratorium
chemicznym. Szkło laboratoryjne. Karty charakterystyk substancji stosowanych w pracowni chemii
ogólnej. Wprowadzenie do techniki pracy laboratoryjnej. Nomenklatura związków nieorganicznych.

1 0

4
2. Elementy analizy jakościowej: Reakcje analityczne wybranych kationów i anionów. Analiza składu
jonowego soli prostej. 1 0

8
3. Reakcje w wodnych roztworach elektrolitów. Zastosowanie analityczne: grawimetria, alkacymetria,
redoksometria, kompleksometria. 1 0

2
4. Wprowadzenie do badań elektrolitów. Pomiary potencjometryczne. Pomiar pH i Eh. Pomiary
konduktometryczne. Roztwory elektrolitów jako przewodniki elektryczności. 1 0

2
5. Wprowadzenie do spektrofotometrii. Spektrofotometria UV-ViS - oznaczanie stężeń wybranych jonów.

1 0

2
6. Układy homofazowe. Pomiar własności fizycznych oraz wybranych właściwości optycznych cieczy i
ciekłych roztworów. 1 0

2
7.  Układy heterofazowe. Dyspersja w układach wielofazowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na
układy ciecz - ciało stałe. Pomiary szybkości adsorpcji. 1 0

2
8. Roztwory właściwe i koloidalne. Koloidy - otrzymywanie i badanie właściwości koloidów,
wiskozymetryczne oznaczanie punktu izoelektrycznego koloidów. 1 0

29. Statyka chemiczna. Wyznaczenie stałych równowagi dysocjacji słabych kwasów. 1 0

210. Kinetyka chemiczna. Badanie szybkości reakcji w układach homofazowych i heterofazowych. 1 0

- wykład: prezentacja multimedialna, - laboratoria: rozwiązywanie zadań, praca w grupach podczas wykonywania
doświadczeńMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP3,EP6SPRAWDZIAN

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

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

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

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

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z egzaminu i ćwiczeń laboratoryjnych

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 chemia ogólna i fizyczna Arytmetyczna

1 chemia ogólna i fizyczna [wykład] egzamin

1 chemia ogólna i fizyczna [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



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

Pigoń K., Rusiewicz Z. (2017): Chemia Fizyczna, T. 1-4, PWN, Warszawa

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

Poleszczuk G. (1991): Wybór ćwiczeń laboratoryjnych z chemii fizycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin

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

Literatura podstawowa

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

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

25Studiowanie literatury 0

36Udział 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
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Biotech-O-I-S-21/22Z

chemia organiczna
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2450_14S
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 35 ZO0

wykład 15 E0

Razem 50 7

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 oraz nabyte praktyczne umiejętności pracy w
laboratorium chemii organicznej.

K_W031 EP1

Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy K_W132 EP2

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 EP7

kompetencje społeczne
Student jest gotów do wzięcia odpowiedzialności za
powierzony sprzęt, za pracę własną i uzyskane wyniki
eksperymentów.

K_K04
K_K061 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: chemia organiczna

Forma zajęć: wykład

1/3



4
1. Początki chemii organicznej. Najważniejsze grupy związków organicznych. Klasyfikacja związków
organicznych. Nomenklatura związków organicznych. 2 0

4
2. Izomeria. Wpływ budowy i struktury związków organicznych na ich fizyczne i chemiczne właściwości.

2 0

23.  Jedno- i wielofunkcyjne związki organiczne. 2 0

24.  Wybrane mechanizmy podstawowych reakcji chemicznych organicznych. 2 0

25.  Chemia cukrów, lipidów, aminokwasów, kwasów nukleinowych, białek. 2 0

16.  Identyfikacja związków organicznych: spektroskopia UV-ViS, IR, NMR, masowa. 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 przez
destylację, ekstrakcja. 2 0

15
3. Procesy jednostkowe w laboratorium chemii organicznej: estryfikacja, acylowanie, sulfonowanie,
diazowanie i sprzęganie. 2 0

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

45. Badanie tłuszczów naturalnych. 2 0

- laboratoria: praca w grupach, wykonywanie doświadczeń, -wykład: prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

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

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

Poleszczuk G., Kosowska B. (2001): Laboratorium chemii organicznej dla biologów Cz. I, Wydawnictwo Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin

Literatura podstawowa

Bobrański B. (1992): Chemia organiczna, PWN, Warszawa

Morrison T.T., Boyd R.N. (1999): Chemia organiczna, T. 1-2, PWN, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

50Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

26Przygotowanie się do zajęć 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP3KOLOKWIUM

EP2,EP4,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny lub ustny - do wyboru. Egzamin obejmuje 7 pytań, na które należy udzielić wyczerpującej
odpowiedzi. Za każdą prawidłową i wyczerpującą odpowiedź na pytanie można otrzymać maksymalnie 2 pkt. Egzamin
obejmuje wiedzę z wykładów i zalecanej literatury.
Punktacja z egzaminu: 9 pkt - dst, 10 pkt - dst plus, 11 pkt - db, 12 pkt - db plus, 13 i 14 pkt - bdb.
Zaliczenie laboratoriów - na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za kolokwia,
sprawdziany i pracę (aktywność) studenta podczas zajęć.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z egzaminu i ćwiczeń laboratoryjnych.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 chemia organiczna Arytmetyczna

2 chemia organiczna [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

2 chemia organiczna [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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25Studiowanie literatury 0

35Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

35Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Moduł III A [moduł]

cytogenetyka i inżynieria chromosomowa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ3323_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 44
laboratorium 30 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAGDALENA ACHREM

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAGDALENA ACHREM

Cele przedmiotu:

Przekazanie podstaw wiedzy z zakresu cytogenetyki klasycznej i molekularnej
Zapoznanie studenta z technikami cytogenetyki i inżynierii chromosomowej oraz możliwościami ich zastosowania w
biotechnologii.

Zapoznanie studenta z perspektywami badań cytogenetycznych.
Samodzielna analiza preparatów cytogenetycznych i interpretacja wyników badań
Rozwijanie odpowiedzialności za prowadzone doświadczenia przy zachowaniu ostrożności podczas pracy w
laboratorium cytogenetycznym

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

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student ma wiedzę pozwalającą na definiowanie
podstawowych pojęć z zakresu cytogenetyki, potrafi
opisać aberracje chromosomowe i wytłumaczyć
przyczyny ich powstawania oraz skutki fenotypowe.

K_W01
K_W021 EP1

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

K_W01
K_W022 EP2

umiejętności

Student potrafi wykonać preparaty mikroskopowe
mitotyczne i mejotyczne. Potrafi przeprowadzić
podstawowe barwienia różnicowe chromosomów i
zinterpretować uzyskane wyniki.

K_U01
K_U03
K_U06

1 EP3

kompetencje społeczne

Student rozumie potrzebę ukierunkowanego rozwijania
własnej aktywności poznawczej i wykazuje
odpowiedzialność za prowadzone doświadczenia

K_K04
K_K051 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: cytogenetyka i inżynieria chromosomowa

Forma zajęć: wykład

1
1. Definicja i historia badań cytogenetycznych. Liczba chromosomów u różnych gatunków roślin i
zwierząt (przykłady) 4 0

1/3



2
2. Morfologia chromosomów mitotycznych. Struktura i funkcje centromeru. Chromosomy dicentryczne i
holocentryczne. Neocentromery. Struktura i funkcja telomerów i organizatorów jąderkowych 4 0

13. Sztuczne chromosomy 4 0

24. Budowa nukleosomu, stopnie upakowania chromatyny, chromatyna plemnika 4 0

25. Mechanizmy epigenetyczne zaangażowane w tworzenie eu- i heterochromatyny 4 0

26. Regulacja cyklu komórkowego 4 0

2
7. Cytogenetyczne skutki uszkodzeń DNA: efekty klastogeniczne, turbogeniczne i fizjologiczne.
Mikrojądra, strukturalne i liczbowe aberracje chromosomowe, wymiany siostrzanych chromatyd ?
mechanizmy powstawania

4 0

3
8. Inżynieria chromosomowa: Fragmentacja chromosomów. Indukowana rekombinacja homoeologiczna.
Linie monosomiczne i nullisomiczne. Linie z chromosomami telocentrycznymi i izochromosomami. Linie
substytucyjne i addycyjne.

4 0

Forma zajęć: laboratorium

6
1. Techniki sporządzania preparatów mitotycznych. Analiza działania inhibitorów mitozy (indeks
mitotyczny, indeks faz) 4 0

10
2. Metody analizy kariologicznej: klasyczne, prążkowe, z zastosowaniem metod molekularnych
(hybrydyzacja in situ). Barwienie preparatów chromosomowych - techniki prążków C, DAPI, AgNOR.
Znakowanie sond molekularnych do FISH. Analiza FISH

4 0

6
3. Proces mejozy i jej zaburzenia. Wykonywanie i analiza preparatów mejotycznych z materiału
roślinnego 4 0

4
4. Czynniki mutagenne i mutacje chromosomowe. Analiza mikrojąder w komórkach nabłonkowych
człowieka 4 0

4
5. Charakterystyka chromosomów człowieka. Identyfikacja i zasady opisu aberracji chromosomowych
człowieka 4 0

Metody podające (wykład informacyjny: prezentacja multimedialna), Metody problemowe (wykład konwersatoryjny),
Metody praktyczne ( ćwiczenia laboratoryjne: wykonywanie i analiza preparatów cytogenetycznych, wykonywanie
doświadczeń samodzielnie i w grupach)

Metody kształcenia

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

Bal J. (2013): Biologia molekularna w medycynie., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

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

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

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

Literatura podstawowa

Bal J.  (2017): Genetyka medyczna i molekularna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

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

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

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

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

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

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

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 cytogenetyka i inżynieria chromosomowa Arytmetyczna

4 cytogenetyka i inżynieria chromosomowa [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

4 cytogenetyka i inżynieria chromosomowa [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

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Biotech-O-I-S-21/22Z

cytologia
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

SPR34AIJ3450_6S
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 71
laboratorium 42 ZO0

wykład 15 E0

Razem 57 7

Koordynator
przedmiotu:

dr IZABELA SZUĆKO-KOCIUBA

Prowadzący zajęcia: dr IZABELA SZUĆKO-KOCIUBA

Cele przedmiotu:

Przekazanie studentom wiadomości o podstawowych cechach, strukturze, organizacji i procesach życiowych komórki
eukariotycznej i prokariotycznej.

Zapoznanie studenta z różnorodnością, budowy i podstawowymi zasadami funkcjonowania komórek. Ukazanie
studentowi komórki jako wysoce dynamicznej, podstawowej struktury budującą wszystkie organizmy żywe.
Nabycie umiejętności stosowania podstawowych metod badawczych, wykorzystywanych w biologii komórki i
interpretacji obserwowanych wyników przeprowadzonych badań

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza biologiczna

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student identyfikuje pochodzenie i podstawowe cechy
charakterystyczne komórek pro- i eukariotycznych,
roślinnych i zwierzęcych.

K_W01
K_W021 EP1

Student opisuje podstawowe elementy struktury różnych
komórek i wiąże je z procesami fizjologicznymi i pełnioną
funkcją.

K_W01
K_W022 EP2

Student wyjaśnia podstawowe procesy życiowe komórki
eukariotycznej i protokariotycznej

K_W01
K_W023 EP3

umiejętności
Student nabiera praktycznej umiejętności pracy z
mikroskopem, wykonywania preparatów i barwień, jak też
analizy uzyskanych wyników

K_U02
K_U03
K_U06

1 EP4

kompetencje społeczne

Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w
laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej
i innych.

K_K051 EP5

Student rozumie potrzebę ukierunkowanego rozwijania
własnej aktywności poznawczej i wykazuje
odpowiedzialność za prowadzone doświadczenia z
zakresu biologii komóki

K_K04
K_K052 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: cytologia

Forma zajęć: wykład

2
1. Teoria komórkowa. Organizacja komórki - struktura komórki prokariotycznej i eukariotycznej.
Pojawienie się życia na Ziemi, pochodzenie pierwszych komórek eukariotycznych. 1 0

1/3



22. Architektura i dynamika jądra komórkowego. 1 0

23. Budowa i funkcje błon komórkowych. 1 0

2
4.  Matriks zewnątrzkomórkowa komórek roślinnych i zwierzęcych. Ultrastruktura, skład chemiczny i
funkcje. 1 0

15. Organizacja i rola cytoszkieletu 1 0

3

6. Siateczka śródplazmatyczna, rodzaje i kompleksy enzymatyczne. Aparat Golgiego, transport
pęcherzykowy. Egzocytoza, endocytoza, fagocytoza. Lizosomy, wakuole i peroksysomy. Degradacja
białek - proteosomy. 1 0

27. Ultrastruktura, funkcje i pochodzenie mitochondriów i chloroplastów. 1 0

18. Uszkodzenie i śmierć komórek. 1 0

Forma zajęć: laboratorium

31. Zasady pracy w laboratorium. Wprowadzenie do biologii komórki 1 0

32.  Mikroskopia optyczna. Zasady działania i zastosowanie mikroskopów świetlnych i elektronowych 1 0

33. Obserwacje przyżyciowe komórek. 1 0

34. Techniki wykonywania preparatów biologicznych. 1 0

3
5. Zróżnicowanie budowy, kształtu i rozmiarów komórek, obserwacje mikroskopowe różnych typów
komórek - ich pomiary, powiązanie kształtów i rozmiarów z funkcją 1 0

36.  Jądro komórki roślinnej i zwierzęcej - identyfikacja składników jądra. 1 0

37. Mitoza i mejoza - sporządzanie i analiza preparatów. 1 0

38. Cytoszkielet. 1 0

39. Błony komórkowe, aparat Golgiego, siateczka śródplazmatyczna i rybosomy. 1 0

3
10. Wakuola komórki roślinnej i lizosomy - powstawanie i funkcje. Peroksysomy - powiązania
funkcjonalne z innymi organellami. 1 0

311. Budowa, funkcje i wykrywanie składników ściany komórkowe 1 0

312. Budowa, funkcje i rodzaje plastydów. 1 0

313. Budowa i funkcje mitochondriów 1 0

314. Porównanie budowy komórki roślinnej i zwierzęcej. 1 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,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

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 egzaminu pisemnego. 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 pisemnego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

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

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 cytologia Arytmetyczna

1 cytologia [wykład] egzamin

1 cytologia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Kilarski W. (2012): Strukturalne podstawy biologii komórki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kłyszejkjo-Stefanowicz L. (2015): Cytobiochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kurczyńska E.U., Borowska-Wykręt D. (2007): Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa

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

Woźny A., Michejda J., Ratajczak L.  (2012):  Biologia komórki roślinnej. Tom 1 i 2, , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

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

Literatura podstawowa

Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Walter P., Roberts K., Alberts B.  (2016):  Podstawy biologii komórki,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

57Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

30Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

30Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

35Przygotowanie 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-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Moduł IV A [moduł]

diagnostyka molekularna w medycynie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ3309_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 30 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 45 2

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  BOGUMIŁA SKOTARCZAK

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  BOGUMIŁA SKOTARCZAK , dr hab. MAŁGORZATA ADAMSKA

Cele przedmiotu:
Przyswojenie wiedzy z zakresu metodologii stosowanej do diagnostyki molekularnej w medycynie. Zapoznanie z
wyposażeniem aparaturowym laboratorium genetyki molekularnej, jego budową i obsługą. Nabycie umiejętności
przygotowania prób do analiz i interpretacji uzyskanych wyników.

Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych pojęć genetycznych, zasad dziedziczenia, budowy kwasów nukleinowych i dróg ich
przekazywania w organizmach żywych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student posiada wiedzę o dziedzicznych
predyspozycjach do występowania chorób genetycznych
w populacji ludzkiej oraz o ich genetycznym podłożu. K_W021 EP1

Student zna i rozumie metody molekularne stosowane w
genetyce medycznej. K_W112 EP2

umiejętności

Student stosuje różnorodne metody molekularne oparte
o łańcuchową reakcję polimerazy do wykrywania
zróżnicowania genetycznego u człowieka.

K_U01
K_U031 EP3

Student potrafi pozyskać materiał genetyczny do badań
diagnostycznych.

K_U01
K_U032 EP4

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

K_U17
K_U183 EP5

Student pracuje samodzielnie oraz w zespole, wykazuje
odpowiedzialność za pracę zespołu.

K_U06
K_U164 EP6

kompetencje społeczne

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

K_K021 EP7

Student ma świadomość znaczenia biotechnologii w
medycynie, jest gotów do podejmowania nowych
wyzwań i doskonalenia umiejętności.

K_K06
K_K072 EP8

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: diagnostyka molekularna w medycynie

1/3



Forma zajęć: wykład

41. Wstęp do diagnostyki molekularnej w medycynie; kariotyp człowieka, cytogenetyka kliniczna. 5 0

42. Genom człowieka, mapowanie genomu, molekularne metody badania genomu. 5 0

43. Diagnostyka genetycznie uwarunkowanych chorób człowieka. 5 0

34. Terapia genowa, diagnostyka chorób nowotworowych. 5 0

Forma zajęć: laboratorium

4
1. Zasady BHP. Pozyskiwanie materiału genetycznego do analiz molekularnych. Izolacja DNA z komórek
nabłonka jamy ustnej człowieka. 5 0

6
2. Dziedziczenie chorób genetycznych według wzorca autosomalnego: mukowiscydoza. Wykrywanie
mutacji genu kodującego białko błonowego kanału chlorkowego. 5 0

6
3. Dziedziczenie chorób genetycznych sprzężonych z płcią: dystrofia mięśniowa Duchenne'a.
Wykrywanie mutacji genu dystrofiny. 5 0

6
4. Delecje w obrębie chromosomu Y jako jedna z przyczyn niepłodności męskiej. Diagnostyka
molekularna chromosomu Y. 5 0

8
5. Znaczenie polimorfizmów genu kodującego reduktazę metylenotetrahydrofolianową (MTHFR) w
medycynie. Wykrywanie polimorfizmów genu MTHFR. 5 0

wykonywanie doświadczeń, prezentacja multimedialna, praca w grupachMetody kształcenia

Bal J. (2011): Biologia molekularna w medycyniee, PWN, Warszawa

DrewaG., Ferenc T. (2003): Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy, URBAN&Partner , Wrocław
Literatura podstawowa

Fridman Ian, Dill F., Hayyden B., McGillvary B : Genetyka, Wydawnictwo Medyczne Wrocław

Winter P., HickeyG., Fletcher H.  (2004): Krótkie wykłady. Genetyka, PWN, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

1Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P8SPRAWDZIAN

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeniowej na podstawie oceny ze sprawdzianu obejmującego wiedzę z wykładów
oraz oceny z kolokwium obejmującego wiedzę z zajęć laboratoryjnych, a także ocen cząstkowych otrzymywanych w
trakcie semestru za aktywność studenta podczas pracy w laboratorium.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

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

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 diagnostyka molekularna w medycynie Arytmetyczna

5 diagnostyka molekularna w medycynie [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

5 diagnostyka molekularna w medycynie [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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2Przygotowanie 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-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Moduł II B [moduł]

elementy biotechnologii spożywczej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2447_42S
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 19 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 34 2

Koordynator
przedmiotu:

dr AGNIESZKA MARUSZEWSKA

Prowadzący zajęcia: dr AGNIESZKA MARUSZEWSKA

Cele przedmiotu:

Poznanie biotechnologicznych metod produkcji kwasów organicznych i ich zastosowania w przemyśle spożywczym.
Poznanie znaczenie preparatów enzymatycznych w produkcji żywności. Zapoznanie się z biotechnologicznymi
metodami produkcji preparatów enzymatycznych. Nabycie umiejętności wykonywania analiz jakościowych
stosowanych w biotechnologii żywności.

Wymagania wstępne:
Biochemia, Biologia komórki, Mikrobiologia, Chemia ogólna i analityczna, Chemia organiczna, Podstawy cytofizjologii i
cytobiochemii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Opisuje różne typy fermentacji wykorzystywane w
biotechnologii spożywczej K_W031 EP1

Wyjaśnia znaczenie preparatów enzymatycznych w
produkcji żywności K_W112 EP2

Opisuje biotechnologiczne metody produkcji kwasów
organicznych oraz preparatów enzymatycznych K_W113 EP3

umiejętności

Wykonuje proste analizy jakościowe stosowane w
biotechnologii żywności pod kierunkiem opiekuna
naukowego

K_U01
K_U02
K_U04

1 EP4

Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na
podstawie danych pochodzących z różnych źródeł K_U032 EP5

Umie przygotować dobrze udokumentowane
opracowanie wyników badań eksperymentalnych
stosowanych w biotechnologii żywności

K_U113 EP6

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, rozumie
potrzebę uczenia się przez cale życie

K_U16
K_U174 EP7

kompetencje społeczne
Ma świadomość znaczenia biotechnologii w produkcji
żywności wysokiej jakości K_K021 EP8

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: elementy biotechnologii spożywczej

Forma zajęć: wykład

1/3



21. Biotechnologia składników żywności. Aminokwasy, białka, lipidy, polisacharydy. 3 0

32. Biotechnologia składników żywności. Antybiotyki, witaminy, probiotyki. 3 0

23. Biotechnologia składników żywności. Związki aromatyczne. 3 0

24. Preparaty enzymatyczne ? ich zastosowanie i produkcja. 3 0

25. Produkcja kwasów organicznych ? fermentacje: mlekowa, octowa, propionowa, masłowa, cytrynowa. 3 0

26. Enzymatyczna modyfikacja składników żywności. 3 0

27. Biotechnologia produktów ubocznych przemysłu spożywczego. 3 0

Forma zajęć: laboratorium

21.  Zajęcia wprowadzające ? zasady pracy w laboratorium, przepisy BHP, zasady zaliczenia ćwiczeń. 3 0

52. Produkcja kwasów organicznych ? różne typy fermentacji. 3 0

73. Rola preparatów enzymatycznych w przemyśle spożywczym. 3 0

54. Oznaczanie siły amylolitycznej i siły rozpuszczającej słodu browarnego. 3 0

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

Bednarski W., Reps A.  (2003): Biotechnologia żywności, WNT, Warszawa

Chmiel A. (1998): Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Pazera T., Rzemieniuk T.  (1998): Browarnictwo, WSiP, Warszawa

Schlegel H.G.  (2000): Mikrobiologia ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Szostak – Kotowa J. (2002):  Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i przemysłowej, AE, Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

34Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

3Przygotowanie się do zajęć 0

3Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP8SPRAWDZIAN

EP5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę.
Kolokwium pisemne obejmujące wiedzę z wykładów.
Zaliczenie laboratorium na podstawie obecności, aktywności, sprawdzianów i pisemnych sprawozdań z wykonanych
doświadczeń.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu wyliczana jest na podstawie oceny z laboratorium i oceny z kolokwium wykładowego w
stosunku 1:2.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 elementy biotechnologii spożywczej Ważona

3 elementy biotechnologii spożywczej [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,33

3 elementy biotechnologii spożywczej [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,67

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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2Udział w konsultacjach 0

3Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Biotech-O-I-S-21/22Z

embriologia roślin
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2611_21S
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 42 ZO0

wykład 15 E0

Razem 57 6

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  EWA KĘPCZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr Anna Orłowska , prof. dr hab.  EWA KĘPCZYŃSKA

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów  z zagadnieniami z zakresu rozmnażania roślin, z procesami zapylenia i zapłodnienia,
embriogenezy zygotycznej i somatycznej oraz rozwojem zarodka w warunkach in vivo i in vitro. Nabycie praktycznych
umiejętności pracy z materiałem biologicznym, mikroskopowania i rozpoznawania etapów embriogenezy.

Wymagania wstępne:
Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu Botaniki, Fizjologii roślin, Genetyki, Biochemii, programu szkół średnich.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z
rozmnażaniem roślin, opisuje i rozróżnia procesy
embriogenezy zygotycznej i somatycznej oraz czynniki je
regulujące

K_W01
K_W021 EP1

Student posiada wiedzę na temat procesu zapylenia i
zapłodnienia, roli i rozwoju poszczególnych elementów
składowych nasion i typów nasion, stopnia
zróżnicowania zarodków zygotycznych

K_W01
K_W022 EP2

umiejętności

Student potrafi pozyskiwać i przygotować materiał
biologiczny do obserwacji mikroskopowych K_U011 EP3

Student potrafi przeprowadzić obserwacje i wyciągnąć
wnioski na podstawie uzyskanych wyników K_U02

K_U032 EP4

Student potrafi pracować w zespole podczas
wykonywania doświadczeń K_U163 EP5

kompetencje społeczne
Student jest gotów do pracy w grupie zgodnie z zasadami
BHP K_K051 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: embriologia roślin

Forma zajęć: wykład

21. Rozmnażanie bezpłciowe, płciowe i jego znaczenie 2 0

22. Diplobionty, haplobionty i przemiana pokoleń 2 0

23. Mikrosporogeneza 2 0
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24. Makrosporogeneza 2 0

25. Zapłodnienie u roślin niższych i wyższych 2 0

26. Zygotyczna i somatyczna embriogeneza 2 0

37. Kontrola genetyczna rozwoju zarodków 2 0

Forma zajęć: laboratorium

51. Informacja BHP. Wpływ różnych czynników na proces zapylenia i zapłodnienia 2 0

52. Typy embriogenezy i stadia rozwojowe zarodka zygotycznego 2 0

53. Stopień zróżnicowania zarodków zygotycznych w dojrzałych nasionach 2 0

54. Typy rozwojowe bielma i stopień zużycia bielma w embriogenezie 2 0

55. Przygotowanie pożywek hodowlanych 2 0

86. Rodzaje embriogenezy somatycznej i stadia rozwojowe zarodka somatycznego 2 0

57. Porównanie rozwoju i budowy zarodka zygotycznego i somatycznego 2 0

48. Kolokwium 2 0

wykład - prezentacja multimedialna
laboratoria - praca w grupach i samodzielne wykonywanie doświadczeńMetody kształcenia

Bednarska E.  (1994): Zarys Embriologii Roślin Okrytonasiennych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

Grzesiuk S., Kulka K.  (1981): Fizjologia i Biochemia Nasion, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne PWRiL, Warszawa

Kopcewicz J., Lewak S.  (2012): Fizjologia Roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Malepszy S. (2009): Biotechnologia roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Ratledge C., Kristiansen B. (2013): Podstawy biotechnologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Rodkiewicz B. i wsp.  (1996): Embriologia Angiospermae rozwojowa i eksperymentalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, Lublin

(1997): The Plant Cell, Vol. 9, American Society of Plant Physiologists, Rockville Maryland (dostępne w Katedrze)

Literatura podstawowa

Leyser O., Day S.  (2003): Mechanisms In Plant Development, Blackwell Publishing

Czasopisma polskojęzyczne: Biotechnologia, Kosmos
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1EGZAMIN PISEMNY

EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

wykład - egzamin pisemny - dłuższa wypowiedz pisemna
laboratoria - na podstawie pozytywnej ocen z kolokwium i aktywności na zajęciach

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa koordynatora przedmiotu stanowi 33% oceny z laboratoriów i 67% oceny z wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 embriologia roślin Ważona

2 embriologia roślin [wykład] egzamin 0,67

2 embriologia roślin [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,33

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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57Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

29Przygotowanie się do zajęć 0

16Studiowanie literatury 0

17Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

27Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Biotech-O-I-S-21/22Z

embriologia zwierząt
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ3324_22S
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 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 6

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KATARZYNA DZIEWULSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. KATARZYNA DZIEWULSKA

Cele przedmiotu:
Przyswojenie wiedzy  o podstawach gametogenezy, budowy gamet i wczesnych etapach rozwoju organizmu
zwierzęcego. Nabycie umiejętności wyodrębniania różnic i podobieństw w rozwoju embrionalnym kręgowców.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu biologii szkoły średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student charakteryzuje proces gametogenezy
K_W01
K_W02
K_W04

1 EP1

Student charakteryzuje wczesne etapy rozwoju
organizmu zwierzęcego

K_W01
K_W02
K_W04

2 EP2

Zna procedury technik wspomaganego rozrodu u
zwierząt

K_W04
K_W08
K_W11

3 EP5

umiejętności

Student porównuje przebieg oogenezy i spermatogenezy K_U021 EP3

Student porównuje wczesne etapy rozwoju kręgowców K_U042 EP4

kompetencje społeczne

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K041 EP6

student jest gotów do odpowiedzialności za
bezpieczeństwo pracy własnej i innych K_K032 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: embriologia zwierząt

Forma zajęć: wykład

21. Struktura i funkcja układu rozrodczego. 2 0

6
2. Sposoby rozmnażania zwierząt. Pojęcie rozrodu, rozwoju. Oogeneza. Typy komórek jajowych.
Spermatogeneza, typy plemników. Zaplemnienie , zapłodnienie. 2 0

5
3. Bruzdkowanie. Gastrulacja. Listki zarodkowe. Narządy pierwotne. Błony płodowe i łożyska. Rozwój
embrionalny wybranych grup kręgowców. 2 0
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24. Wspomagany rozród u zwierząt 2 0

Forma zajęć: laboratorium

14
1. Budowa mikroskopowa układu rozrodczego. Cykl płciowy ssaka. Przebieg spermatogenezy i
oogenezy u wybranych kręgowców. Budowa gamet. 2 0

42. Bruzdkowanie i blastule. Gastrulacja, listki zarodkowe, narządy pierwotne. 2 0

123. Przebieg wczesnego rozwoju kręgowców 2 0

Metody kształcenia

Bielańska- Osuchowska Z.  (2001): Embriologia , PWRiL, Warszawa

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

Bartel H. (2020): Embriologia, PZWL, Warszawa

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

Maleszewski M.  (2007): Ćwiczenia z biologii rozwoju zwierząt, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

35Przygotowanie się do zajęć 0

30Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

26Przygotowanie 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,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

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

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie wykładów: egzamin pisemny - obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury
zaliczenie ćwiczeń: na podstawie sprawdzianów, kolokwiów, zaliczenia zeszytu przedmiotowego i zajęć praktycznych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 embriologia zwierząt Arytmetyczna

2 embriologia zwierząt [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

2 embriologia zwierząt [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Biotech-O-I-S-21/22Z

enzymologia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2447_25S
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 44
laboratorium 30 ZO0

wykład 17 E0

Razem 47 4

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  JOLANTA TARASIUK

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

Cele przedmiotu:

Poznanie podstawowych pojęć z zakresu enzymologii. Poznanie strategii i taktyki oczyszczania enzymów oraz metod
biotechnologicznych wykorzystywanych w enzymologii Poznanie praktycznych aspektów zastosowania enzymów.
Nabycie umiejętności właściwego doboru metod badawczych do analizy budowy i funkcjonowania białek
enzymatycznych.

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

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

wymienia i omawia pojęcia z zakresu enzymologii K_W01
K_W031 EP1

omawia metody izolacji, oczyszczania oraz badania
struktury białek enzymatycznych

K_W01
K_W03
K_W11

2 EP2

charakteryzuje zastosowanie praktyczne enzymów K_W043 EP3

zna i rozumie aspekty praktycznego zastosowania
enzymologii K_W044 EP9

umiejętności

wykonuje proste analizy enzymologiczne pod kierunkiem
opiekuna naukowego

K_U01
K_U02
K_U03

1 EP4

wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na
podstawie danych pochodzących z różnych źródeł

K_U09
K_U112 EP5

umie przygotować dobrze udokumentowane
opracowanie wyników badań eksperymentalnych z
zakresu enzymologii

K_U07
K_U093 EP6

potrafi współdziałać i pracować w grupie K_U164 EP7

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

K_U065 EP8

kompetencje społeczne
potrafi ocenić zagrożenia wynikające zastosowanych w
enzymologii technik badawczych i tworzyć stanowisko
pracy zgodnie z zasadami BHP

K_K03
K_K051 EP10

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning
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Przedmiot: enzymologia

Forma zajęć: wykład

11.  Podstawowe pojęcia i terminy w enzymologii. 4 0

22. Lokalizacja enzymów w komórce. Wybór źródła enzymu. 4 0

23. Strategia i taktyka w oczyszczaniu enzymów 4 0

2
4. Metody badania struktury enzymów. Podstawowe elementy struktury enzymów. Centrum aktywne.
Strategie
katalityczne.

4 0

25.  Kinetyka reakcji enzymatycznych. 4 0

26. Mechanizmy regulacji aktywności enzymatycznej. 4 0

2
7. Inhibicja i inaktywacja enzymów. Projektowanie i praktyczne zastosowanie selektywnych inhibitorów i
inaktywatorów enzymów. 4 0

28. Enzymy w przemyśle i biotechnologii. Immobilizacja enzymów. 4 0

29. Kliniczne aspekty enzymologii. 4 0

Forma zajęć: laboratorium

21. Zajęcia wprowadzające. Ogólne wiadomości o enzymach. 4 0

42.  Czynniki wpływające na aktywność enzymów. 4 0

43.  Klasyfikacja enzymów. Badanie aktywności enzymów należących do różnych klas 4 0

44.  Izolacja enzymów z materiału biologicznego 4 0

55. Określanie wydajności izolacji i oczyszczania enzymów 4 0

46. Wyznaczanie parametrów kinetycznych reakcji enzymatycznej. 4 0

57. Kinetyka hamowania kompetycyjnego i niekompetycyjnego reakcji enzymatycznych. 4 0

28.  Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń. 4 0

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

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

Price, N.C., Stevens, L (2000): Fundamentals of Enzymology, Oxford University Press
Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP9EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP9SPRAWDZIAN

EP5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP10,EP4,EP5,EP7,
EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

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

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

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

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 enzymologia Ważona

4 enzymologia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,33

4 enzymologia [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

47Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Moduł humanistyczny [moduł]

etyka
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2667_61S
Kod przedmiotu:

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

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

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

Liczba godzin

1 21 wykład 10 ZO0

Razem 10 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MIROSŁAW RUTKOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. MIROSŁAW RUTKOWSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie z podstawowymi kierunkami etyki ogólnej i  wybranymi problemami etyki szczegółowej (bioetyki) oraz
zdobycie, w świetle przyjmowanych standardów moralnych, zdolności podejmowania oceny moralnej zagadnień
wynikających z rozwojem nauki, a  zwłaszcza nauk przyrodniczych i medycznych.

Wymagania wstępne:
Rozróżnienie w strukturze osoby ludzkiej dążenia do prawdy (nauki teoretyczne i praktyczne) oraz do dobra (nauka o
moralności). Odróżnienie dobra subiektywnego od dobra obiektywnego. Dążenie do pełnego rozwoju osobowego:
rozum, uczucia, wola.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna moralną specyfikę aktu ludzkiego K_W161 EP1

Zna kierunki etyczne  i ich podstawy argumentacji K_W162 EP2

umiejętności

Posiada  zdolność stosowania wiedzy i rozwiązywania
problemów. K_U091 EP3

Na postawie poznanych kierunków w etyce wykrywa i
ustala kryteria motywów działania. K_U172 EP4

kompetencje społeczne

Posiada sprawność komunikowania się i umiejętność
współdziałania z innymi. K_K071 EP6

Zachowuje ostrożność i zarazem krytycyzm w wyrażaniu
opinii, dyskutuje. K_K072 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: etyka

Forma zajęć: wykład

31. Kierunki w etyce. Personalizm etyczny, utylitaryzm, eudajmonizm, hedonizm.  Etyka  wartości. 1 0

22. Struktura moralności. Synejdezjologia i aretologia 1 0

23. Prawo naturalne a prawo stanowione (pozytywne) 1 0

34. Bioetyczne aspekty inżynierii genetycznej. Etyka prokreacji 1 0

" prezentacja multimedialna
" wykładMetody kształcenia
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K. Kloskowski,  (1995): Bioetyczne aspekty inżynierii genetycznej, , Warszawa

T. Ślipko,  (1981): Etyka ogólna, , Kraków

W. Dyk,  (2003): Etyczny wymiar człowieka, , Szczecin

Literatura podstawowa

J. Hołówka,  (2001): Etyka w działaniu, , Warszawa

Muszla (red.),  (2005): Encyklopedia bioetyki, , Radom

S. Sarnowski, E. Frykowski,  (1993): Problemy etyki. Wybór tekstów, , Bydgoszcz

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

20Udział 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

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6,EP7KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6,EP7SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

" zaliczenie na ocenę
" zaliczenie ustne

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest oceną z zaliczenia wykładów

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 etyka Ważona

1 etyka [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-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Moduł humanistyczny [moduł]

filozofia przyrody
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2670_62S
Kod przedmiotu:

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

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

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

Liczba godzin

1 21 wykład 10 ZO0

Razem 10 2

Koordynator
przedmiotu:

ks. dr hab. WIESŁAW DYK

Prowadzący zajęcia: ks. dr hab. WIESŁAW DYK

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 metaprzedmiotowych.

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_W021 EP1

Zna podstawową terminologię filozoficzną
w nauce K_W022 EP2

umiejętności

Poprawnie stosuje poznaną terminologię
filozoficzną K_U141 EP3

Uzasadnia i krytykuje uogólnienia w
świetle dostępnych  świadectw
empirycznych

K_U172 EP4

kompetencje społeczne

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

K_K071 EP6

Ma świadomość znaczenia refleksji
humanistycznej dla kształtowania się więzi
społecznych

K_K072 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: filozofia przyrody

Forma zajęć: wykład

11.  Problematyka i koncepcje filozofii przyrody 1 0

1
2. Zagadnienia teoriopoznawcze (Teorie czasu i przestrzeni. Koncepcje praw przyrody. Pojęcie i
rodzaje materii) 1 0
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2
3.  Geneza i struktura Wszechświata. Modele wszechświata. Standardowy model  wszechświata.
Model świata bez brzegów 1 0

24. Istota życia i koncepcje życia (cybernetyczna, biologiczna, filozoficzna 1 0

25. Geneza życia. Kosmiczne pochodzenie życia. Modele ewolucji przedkomórkowej 1 0

2
6. Ewolucja biologiczna. Ewolucja w sensie darwinowskim, antydarwinowskim i niedarwinowskim.
Filozoficzne aspekty antropogenezy 1 0

prezentacja multimedialna
wykładMetody kształcenia

L. Wciórka, (1993): Filozofia przyrody, , Poznań :

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

H-D. Mutschler,  (2005): Wprowadzenie do filozofii przyrody,  tłum. z niem. J. Brehmer, , Kraków :

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

T. Wojciechowski, (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

8Studiowanie literatury 0

20Udział 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

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6,EP7KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6,EP7SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

"zaliczenie na ocenę
"zaliczenie ustne

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest oceną zaliczenia wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 filozofia przyrody Ważona

1 filozofia przyrody [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-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Moduł IV A [moduł]

fitohormony - mechanizm działania
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2612_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 35
laboratorium 36 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 51 3

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  JAN KĘPCZYŃSKI

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

Cele przedmiotu:
Zapoznanie z rolą hormonów roślinnych i mechanizmów ich działania. Nabycie umiejętności zakładania i prowadzenia
doświadczeń.

Wymagania wstępne: Botanika, systematyka roślin.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student charakteryzuje różne klasy hormonów
roślinnych.

K_W01
K_W051 EP1

Student zna mechanizm działania fitohormonów oraz
drogi i formy ich transportu w organizmie roślinnym. K_W01

K_W052 EP2

Student omawia szlaki biosyntezy i degradacji hormonów
roślinnych oraz metody regulacji ich metabolizmu. K_W01

K_W053 EP3

umiejętności

Student analizuje wyniki doświadczeń z udziałem
fitohormonów i na tej podstawie weryfikuje swoje
wiadomości.

K_U071 EP4

Student proponuje optymalną metodę regulacji
wybranych etapów cyklu życiowego rośliny przy użyciu
fitohormonów lub substancji modyfikujących ich
syntezę/działanie.

K_U01
K_U042 EP5

Student przygotowuje próby biologiczne do analizy przy
użyciu chromatografu gazowego (GC) oraz
chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem
masowym (GC-MS).

K_U01
K_U043 EP6

Student samodzielnie wykonuje analizę zawartości
etylenu metodą GC.

K_U04
K_U064 EP7

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania
się.

K_K041 EP8

Student jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za
bezpieczeństwo swoje i innych osób pracujących w sali
ćwiczeń.

K_K032 EP9

1/3



Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: fitohormony - mechanizm działania

Forma zajęć: wykład

41. Charakterystyka fitohormonów. Biosynteza, degradacja i inaktywacja fitohormonów. Transport. 5 0

42. Regulacja szlaku biosyntezy fitohormonów. 5 0

43. Regulacja procesów fizjologicznych przez fitohormony. 5 0

34. Mechanizm działania hormonów roślinnych. 5 0

Forma zajęć: laboratorium

141. Wpływ auksyn, giberelin, cytokinin i kwasu abscysynowego na wzrost i rozwój roślin. 5 0

102. Wpływ jasmonidów i poliamin na wzrost i rozwój roślin. 5 0

63. Oznaczanie produkcji etylenu metodą chromatografii gazowej (GC). 5 0

64. Modyfikacje stężenia endogennego etylenu. 5 0

Wykłady - prezentacje multimedialne.
Laboratoria - praca w grupach i praca samodzielna, dyskusja.Metody kształcenia

 Kopcewicz J. Lewak S.   (2012):  Fizjologia roślin, PWN

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

Davis P. J. [ed.]   (2010): Plant Hormones. Biosynthesis, Signal Transduction, Action!, 3rd  Edition, Kluwer Academic
Publishers.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

51Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P8KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP5,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

ZO
Aktywność na zajęciach, zaliczenie kolokwium i sprawozdań z obserwacji i dyskusji wyników prowadzonych
doświadczeń.
Znajomość treści wykładów i laboratoriów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu wyliczana jest na podstawie oceny z laboratoriów  i oceny z zaliczenia w stosunku 1:2.
Przy ustaleniu ocen zastosowanie mają zasady przyjęte w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego art. 38 i
44.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 fitohormony - mechanizm działania Ważona

5 fitohormony - mechanizm działania [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,34

5 fitohormony - mechanizm działania [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,66

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Biotech-O-I-S-21/22Z

fizjologia roślin
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2612_23S
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 63
laboratorium 51 ZO0

wykład 30 E0

Razem 81 6

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  JAN KĘPCZYŃSKI

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

Cele przedmiotu:
Zapoznanie ze zjawiskami i procesami fizjologicznymi zachodzącymi na różnych poziomach organizacji biologicznej w
roślinach. Nabycie umiejętności zakładania i prowadzenia doświadczeń.

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_W01
K_W04
K_W05

1 EP1

Student charakteryzuje czynniki stresowe wpływające na
fizjologię rośliny i identyfikuje ich szkodliwe działanie. K_W01

K_W042 EP2

Student zna rodzaje i metody oceny procesów
fizjologicznych zachodzących w roślinach i możliwości
ich wykorzystania w kształtowaniu potencjału roślin w
celu poprawy jakości życia człowieka.

K_W01
K_W043 EP3

umiejętności

Student potrafi zaplanować i wykonać doświadczenia
związane z oceną procesów fizjologicznych roślin. K_U01

K_U041 EP4

Student dokonuje analizy uwarunkowań procesów
fizjologicznych w organizmach roślinnych pod kątem
możliwości ich optymalizacji i wykorzystania w praktyce
hodowlanej.

K_U01
K_U042 EP5

kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności
oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K041 EP6

Student jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za
bezpieczeństwo swoje i innych osób pracujących w sali
ćwiczeń.

K_K052 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: fizjologia roślin

1/3



Forma zajęć: wykład

6
1. Gospodarka wodna i mineralna. Mechanizm transportu przez błony i transportu długodystansowego.

3 0

62. Metabolizm azotowy. Wiązanie azotu atmosferycznego. 3 0

8
3. Fotosynteza i chemosynteza. Metabolizm cukrów. Fotooddychanie. Transport bliski i floemowy.
Rozładunek floemu. 3 0

54. Wzrost i rozwój roślin. 3 0

45. Fotoperiodyczna i termiczna indukcja kwitnienia. 3 0

16. Reakcje roślin na czynniki stresu. 3 0

Forma zajęć: laboratorium

41. Analiza chemiczna materiału roślinnego. 3 0

102. Pobieranie i transport wody w roślinie - analiza wybranych parametrów. 3 0

43. Odżywianie mineralne roślin - analiza wybranych parametrów. 3 0

44. Oznaczanie zawartości barwników roślinnych. 3 0

7
5. Oznaczanie intensywności fotosyntezy i oddychania (wpływ czynników endogennych i
środowiskowych). 3 0

106. Analiza wybranych parametrów rozwoju roślin. 3 0

67. Obserwacja ruchów roślin. 3 0

68. Ocena odporności roślin na niesprzyjające warunki środowiska. 3 0

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

Kopcewicz J., Lewak S. [red.]  (2012): Fizjologia roślin, PWN, Warszawa

Taiz L., Zeiger E. [red.]  (2010): Plant Physiology, Sinauer Associates Inc
Literatura podstawowa

Hopkins W.G.,  Hüner N. P. A (2009): Introduction to Plant Physiology. 4th Edition, WileyLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

81Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

16Przygotowanie się do zajęć 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, zaliczenie kolokwium i sprawozdań z obserwacji i dyskusji wyników prowadzonych
doświadczeń.
Zaliczenie egzaminu pisemnego z treści wykładów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu wyliczana jest na podstawie oceny z laboratoriów i oceny z egzaminu w stosunku 1:2.
Przy ustaleniu ocen zastosowanie mają zasady przyjęte w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego art. 38 i
44.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 fizjologia roślin Ważona

3 fizjologia roślin [wykład] egzamin 0,67

3 fizjologia roślin [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,33

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



10Studiowanie literatury 0

16Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

18Przygotowanie 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-Biotech-O-I-S-21/22Z

fizjologia zwierząt
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ3024_24S
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 narządów.

K_W021 EP1

umiejętności

Potrafi wykonać proste zadania badawcze oraz
prawidłowo interpretować rezultaty w odniesieniu do
czynności życiowych organizmu na poziomie
poszczególnych układów i narządów.

K_U031 EP2

kompetencje społeczne

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_K041 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: fizjologia zwierząt

Forma zajęć: wykład

81. Czynność ośrodkowego i autonomicznego układu nerwowego. 3 0

42. Czynność układu wewnętrznego wydzielania. 3 0

14
3. Fizjologia: mięśni, serca, układu krążenia, oddechowego, wydalniczego, pokarmowego, rozrodczego.

3 0

44. Neurohormonalna regulacja procesów fizjologicznych. 3 0

Forma zajęć: laboratorium

1/3



3
1. Budowa i funkcja błony komórkowej. Transport błonowy. Metody pomiaru ciśnienia osmotycznego
krwi. 3 0

32. Wprowadzenie do elektrofizjologii. 3 0

3
3. Odruch jako podstawowa czynność układu nerwowego. Cz.1

3 0

3
4. Odruch jako podstawowa czynność układu nerwowego. Cz. 2

3 0

3
5. Fizjologia narządów zmysłów.

3 0

3
6. Fizjologia mięśni szkieletowych.

3 0

3
7. Fizjologia serca.

3 0

3
8. Fizjologia układu krążenia.

3 0

3
9. Fizjologia krwi. Cz. 1

3 0

3
10. Fizjologia krwi. Cz. 2

3 0

3
11. Fizjologia układ oddechowego.

3 0

3
12. Fizjologia układ wydalniczego.

3 0

3
13. Fizjologia układ pokarmowego.

3 0

3
14. Termoregulacja.

3 0

315. Regulacja hormonalna 3 0

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

Konturek S (2007): Fizjologia człowieka, Elsevier Urban & Partner, Wrocław

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

Krzymowski T  (2005): Fizjologia zwierząt, PWRiL, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

75Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

16Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1EGZAMIN PISEMNY

EP2,EP3KOLOKWIUM

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

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 fizjologia zwierząt Arytmetyczna

3 fizjologia zwierząt [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

3 fizjologia zwierząt [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



15Udział 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

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Biotech-O-I-S-21/22Z

fizyka
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2793_9S
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 41 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 4

Koordynator
przedmiotu:

dr TOMASZ DENKIEWICZ

Prowadzący zajęcia: dr TOMASZ DENKIEWICZ

Cele przedmiotu:

Zapoznanie się z obecnym stanem wiedzy naukowej. Rozumienie miejsca fizyki między innymi dyscyplinami
naukowymi. Zrozumienie podstawowej roli doświadczenia w nauce. Zrozumienie pojęcia naukowości. Nabycie
umiejętności poprawnego wykonywania rachunków, z uwzględnieniem jednostek fizycznych. Zaznajomienie się z
podstawowymi zagadnieniami z zakresu fizyki i nabycie umiejętności określenia ich relacji do innych dyscyplin
naukowych.

Wymagania wstępne: Znajomość fizyki i matematyki na poziomie szkoły średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie pojęcia z zakresu nauk fizycznych; rozumie
miejsce dyscypliny fizyki w nauce i jej relację z innymi
dyscyplinami naukowymi; zna i rozumie zakresy
stosowalności różnych teorii fizycznych;

K_W01
K_W02
K_W03

1 EP1

zna i rozumie podstawy zjawisk fizycznych i procesów
fizycznych występujących w przyrodzie w szczególności
w organizmach żywych; zna podstawowe metody
akwizycji danych i ich opracowywania; rozumie wagę
doświadczeń i pomiarów w nauce;

K_W01
K_W03
K_W04
K_W09

2 EP2

umiejętności

potrafi zaplanować i wykonać prosty pomiar zjawiska
fizycznego; potrafi dokonać analizy wyników pomiaru;
potrafi posługiwać się przekształcać jednostki wielkości
fizycznych;

K_U01
K_U02
K_U03
K_U07
K_U09

1 EP3

potrafi korzystać z tekstów naukowych, dokonywać ich
analizy i wyprowadzać własne wnioski; potrafi
analizować i opisywać przebieg procesów fizycznych;
potrafi opisać wpływ czynników fizycznych na organizmy
żywe;

K_U02
K_U03
K_U05
K_U07

2 EP4

kompetencje społeczne

jest gotów do samodzielnego rozwiązywania problemów
uznania znaczenia wiedzy i do zasięgania opinii i
konsultowania wiedzy z ekspertami w przypadku
napotkania trudności ze zrozumieniem analizowanej
informacji ze źródła;

K_K041 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: fizyka

1/2



Forma zajęć: konwersatorium

31. Fizyka 1 0

32. Teorie fizyczne. 1 0

23. Wszechświat 1 0

24. Energia 1 0

15. Podstawowe oddziaływania 1 0

26. Czynniki fizyczne - organizmy żywe 1 0

77. Rachunki 1 0

Praca w grupach., Wykonywanie rachunków., Dyskusja., Prezentacja multimedialna.Metody kształcenia

 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker (2015): Podstawy fizyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Roger Penrose (2006): Droga do rzeczywistości. Wyczerpujący przewodnik po prawach rządzących Wszechświatem.,
Prószyński i S-ka, Warszawa

Literatura podstawowa

 Feynman Richard P., Leighton Robert B., Matthew Sands (2014): Feynmana wykłady z fizyki, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

25Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

15Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywna ocena z pracy na zajęciach konwersatoryjnych i pozytywna ocena eseju.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ważona ocen:
30% - ocena z pracy na zajęciach
70% - ocena za esej

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 fizyka Ważona

1 fizyka [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-Biotech-O-I-S-21/22Z

genetyka ogólna
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ3309_17S
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 24 E0

Razem 69 5

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  BOGUMIŁA SKOTARCZAK

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  BOGUMIŁA SKOTARCZAK , dr hab. MARIANNA SOROKA

Cele przedmiotu:

Przyswojenie podstaw z zakresu terminologii genetycznej, budowy materiału genetycznego, dziedziczności i
zmienności. Zapoznanie z prawami dziedziczności w oparciu o hodowle i krzyżówki organizmu modelowego ? muszki
owocowej. Nabycie umiejętności przeprowadzenia właściwych krzyżówek 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 z pokolenia na pokolenie.

K_W01
K_W021 EP1

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

K_W02
K_W032 EP2

umiejętności

Student stosuje podstawowe techniki genetyczne,
rozwiązuje zagadnienia i zadania genetyczne.

K_U01
K_U031 EP3

Student potrafi sklasyfikować mutacje Drosophila
melanogaster, wybiera sposób przeprowadzenia
krzyżówki i przewiduje genotypy potomstwa i je
weryfikuje w praktyce. Student wyprowadza wnioski na
podstawie przeprowadzonych krzyżówek o zasadach
dziedziczenia cech.

K_U03
K_U052 EP4

Student potrafi uczyć się samodzielnie, ciągle
dokształcać się zawodowo i wyznaczać kierunki
własnego rozwoju i kształcenia.

K_U17
K_U183 EP5

Student pracuje w zespole i wykazuje odpowiedzialność
za powierzony sprzęt, przeprowadzone doświadczenie i
pracę innych.

K_U164 EP6
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kompetencje społeczne

Student ma świadomość znaczenia genetyki w rozwoju
biotechnologii i związanych z tym dylematów. K_K011 EP7

Student jest gotów do eliminowania zagrożeń związanych
z wykonywaniem eksperymentów genetycznych. K_K032 EP8

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: genetyka ogólna

Forma zajęć: wykład

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

42. Budowa genomu człowieka, projekt poznania ludzkiego genomu 4 0

9
3. Ekspresja genów. Ekspresja informacji genetycznej u Procaryota i Eucaryota, regulacja funkcji genów.

4 0

24. Cechy kodu genetycznego. Budowa chromosomów i chromatyny 4 0

25. Dziedziczenie płci; podłoże molekularne. Genomy pozajądrowe 4 0

46. Rekombinacje i mutacje, systemy naprawcze. 4 0

Forma zajęć: laboratorium

21. Organizmy modelowe w genetyce. Drosophila melanogaster - cykl życiowy i mutacje. 4 0

62. Organizacja materiału genetycznego i podziały komórkowe. Oogeneza i spermatogeneza. 4 0

10
3. Prawa Mendla. Współdziałanie genów nieallelicznych, epistaza. Dziedziczenie cech jakościowych i
ilościowych. 4 0

44. Mutacje. Determinizm płci i cechy sprzężone z płcią. 4 0

65. Sprzężenie i mapowanie genów. 4 0

26. Replikacja DNA in vivo i in vitro. 4 0

15
7. Przeprowadzenie krzyżówek Drosophila melanogaster (dziedziczenie autosomalne i sprzężone z
płcią, mapowanie genów). 4 0

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

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP4,EP5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny (test z pytaniami i dłuższa wypowiedz pisemna) obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej
literatury.
Zaliczenie laboratoriów na podstawie aktywności i wyników kolokwium.
Wykonanie projektu końcowego z przeprowadzonych praktycznie krzyżówek.
Ustalenie oceny zaliczeniowej z laboratoriów na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za
określone działania i prace studenta.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest średnią ocen z wykładów i ćwiczeń w stosunku 2:1.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 genetyka ogólna Ważona

4 genetyka ogólna [wykład] egzamin 0,66

4 genetyka ogólna [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,34

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

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

Winter P., HickeyG., Fletcher H.  (2004): Krótkie wykłady. Genetyka, PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

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

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

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

69Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

7Studiowanie literatury 0

15Udział 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-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Moduł IV B [moduł]

genom mitochondrialny
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ3322_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 30 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 45 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MARIANNA SOROKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. MARIANNA SOROKA , dr hab. inż. ANNA RYMASZEWSKA

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z genomem mitochondrialnym zwierząt i człowieka; zasadami jego dziedziczenia i pochodzenia.
Nabycie umiejętności porównania genomu jądrowego i mitochondrialnego

Wymagania wstępne: Podstawy biologii komórki i genetyki

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie organizację genomu
mitochondrialnego oraz jego odrębność w porównaniu z
genomem jądrowym.

K_W01
K_W021 EP1

Student zna zasady dziedziczenia genomu
mitochondrialnego u roślin, zwierząt i człowieka

K_W01
K_W02
K_W03
K_W05

2 EP2

umiejętności

Student potrafi wyróżnić regiony zmienne w genomie
mitochondrialnym wykorzystywane w badaniach
kryminalistycznych.

K_U01
K_U03
K_U07

1 EP3

Student potrafi przeprowadzić reakcję PCR dla
wybranego regionu lub genu w mtDNA.

K_U01
K_U02
K_U03
K_U04

2 EP4

kompetencje społeczne

Student ma postawę gotowości do uczenia się przez całe
życie z uwagi na dynamiczny rozwój metod
molekularnych w nauce.

K_K041 EP5

Student jest gotów do pracy w zespole i wzięcia
odpowiedzialności za powierzony sprzęt,przeprowadzone
doświadczenie i pracę innych

K_K05
K_K06
K_K07

2 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: genom mitochondrialny

Forma zajęć: wykład

41. Organizacja, pochodzenie i replikacja genomu mitochondrialnego 5 0
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22. Geny mitochondrialne i ich dziedziczenie. Barcoding 5 0

63. Polimorfizm mtDNA i jego zastosowanie w systematyce, biotechnologii i kryminalistyce 5 0

34. Choroby mitochondrialne u człowieka 5 0

Forma zajęć: laboratorium

101. Izolacja DNA człowieka i zwierząt 5 0

4
2. Amplifikacja genu cox1 i cytb

5 0

43. Amplifikacja regionów HV1 i HV2 człowieka 5 0

84. Analiza i interpretacja wyników sekwencyjnych (polimorfizm SNP) 5 0

45. Molekularne Bazy Danych (NCBI, BOLD i EMPOP) 5 0

Wykład informacyjno-konwersatoryjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnych., Ćwiczenie laboratoryjne prowadzone metodą pracy w grupachMetody kształcenia

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

Drewa G., Ferenc T.  (2013): Genetyka medyczna, Elsevier, Wrocław

Słomski R. (red.) (2010): Analiza DNA teoria i praktyka,  Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań

Literatura podstawowa

Bal J. (red.)  (2006): Biologia molekularna w medycynie, PWN , Warszawa

Wielgus K. i inni  (200): Polimorfizm mitochondrialnego DNA, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

1Studiowanie literatury 0

1Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

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

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

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne wykładów (test z pytaniami i dłuższa wypowiedz pisemna) obejmuje wiedzę z
wykładów oraz zalecanej literatury
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności i wyników kolokwium
Wykonanie projektu grupowego
Ustalenie oceny zaliczeniowej z ćwiczeń na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie
semestru za określone działania i prace studenta oraz oceny z kolokwium

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

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

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 genom mitochondrialny Arytmetyczna

5 genom mitochondrialny [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

5 genom mitochondrialny [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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1Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

1Przygotowanie 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-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Moduł I A [moduł]

histologiczne podstawy hodowli komórek zwierzęcych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

SPR34AIJ3450_8S
Kod przedmiotu:

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

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

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

Liczba godzin

1 32
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KATARZYNA DZIEWULSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. KATARZYNA DZIEWULSKA

Cele przedmiotu:
Przekazanie studentom wiadomości o budowie i funkcji tkanek oraz wykorzystania hodowli komórek zwierzęcych w
praktyce

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_W01
K_W04
K_W05

1 EP1

student wyjaśnia powiązania budowy
tkanek i narządów  z pełnionymi funkcjami oraz zna
najczęściej hodowane in vitro linie komórkowe i tkanki

K_W01
K_W04
K_W05

2 EP2

umiejętności

student rozróżnia różne typy tkanek  i narządów na
podstawie ich struktury oraz potrafi wskazać
zastosowanie hodowli komórkowych w praktyce

K_U01
K_U02
K_U07

1 EP3

student przeprowadza analizę obrazu mikroskopowego K_U02
K_U042 EP4

kompetencje społeczne

student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K011 EP5

student podczas wykonywania prac przestrzega
ustalonych procedur

K_K05
K_K062 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: histologiczne podstawy hodowli komórek zwierzęcych

Forma zajęć: wykład

71. Struktura i funkcja tkanek zwierzęcych. Najczęściej hodowane in vitro typy komórek i tkanek 2 0

82. Budowa i funkcja wybranych narządów. Zastosowanie hodowanych  in vitro linii komórkowych. 2 0

Forma zajęć: laboratorium
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21. Technika histologiczna 2 0

82. Struktura tkanki nabłonkowej, łącznej, mięśniowej, nerwowej. Rozmaz krwi 2 0

53. Budowa układu pokarmowego i wybranych narządów 2 0

prezentacja multimedialna, praca indywidualna z mikroskopem i analiza obrazu mikroskopowegoMetody kształcenia

Cichocki T., Litwin J. , Mirecka M.  (2020): Kompendium histologii., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków

Sawicki W., Malejczyk J.   (2020): Histologia, PWL, Warszawa
Literatura podstawowa

Stokłosa S.    (2016): Hodowle komórek i tkanek, PWN, Warszawa

Zabel M.  (2013): Histologia, PWL, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie 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,EP3,EP5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP5SPRAWDZIAN

EP4,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie na ocenę
zaliczenie wykładów: zaliczenie pisemne obejmujące wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury
zaliczenie ćwiczeń: na podstawie aktywności na zajęciach, zeszytu przedmiotowego,
sprawdzianów, zaliczenia ustnego i kolokwiów

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z zaliczenia wykładów i ćwiczeń.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 histologiczne podstawy hodowli komórek zwierzęcych Arytmetyczna

2
histologiczne podstawy hodowli komórek zwierzęcych [wykład] zaliczenie z

oceną

2
histologiczne podstawy hodowli komórek zwierzęcych
[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-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Moduł IV B [moduł]

hormony i ich biotechnologiczna produkcja
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ3025_54S
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 30 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 45 2

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. EWA SKOTNICKA

Prowadzący zajęcia: dr inż. EWA SKOTNICKA

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z właściwościami chemicznymi i mechanizmami działania hormonów
ludzkich.  Nabycie wiedzy i umiejetności w zakresie znajomości metod biotechnologicznych izolacji i syntezy
hormonów i ich wykorzystania w celu przeciwdziałanie zaburzeniom homeostazy organizmu w zakresie regulacji
endokrynnej.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych przemian biochemicznych oraz procesów fizjologicznych u ssaków

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student rozumie podstawowe zależności i mechanizmy
regulacji endokrynnej w zakresie funkcjonowania
narządów i układów organizmu oraz zna metody
biotechnologicznej izolacji i syntezy  analogów
hormonów

K_W011 EP1

Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia oraz
materiały stosowane w badaniach laboratoryjnych

K_W07
K_W112 EP2

umiejętności

Wykonuje proste zadania badawcze i analizy
laboratoryjne pod kierunkiem opiekuna naukowego K_U031 EP3

Posiada umiejętność przygotowania i przedstawienia
prezentacji ustnej dotyczącej szczegółowych zagadnień z
zakresu studiowanego przedmiotu

K_U152 EP4

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w
niej różne role K_U133 EP5

kompetencje społeczne
Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo laboratoryjnej
pracy własnej i w grupie K_K051 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: hormony i ich biotechnologiczna produkcja

Forma zajęć: wykład

3
1. Hormony: charakterystyka gruczołów dokrewnych, właściwości chemiczne hormonów i kontrola
wydzielania wewnętrznego. Gruczoły dokrewne oraz mechanizm działania hormonów. 5 0

3
2. System kontroli hormonalnej: homeostaza i stan równowagi czynnościowej. Osie neuroendokrynne i
sprzężenia zwrotne. Hormony a adaptacja. Rytmy okołodobowe 5 0
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3
3. Hormonalna regulacja przemiany wapniowo-fosforanowej. Hormonalne regulacja przemiany
węglowodanowej. Mechanizm biologicznego działania insuliny. Cukrzyca. 5 0

3
4. Hormony płciowe u ssaków. Endokrynologia ciązy, endokrynologia rozwojowa. Rola czynników
hormonalnych w przemianie wodnej i elektrolitowej. 5 0

3

5. Diagnostyka zaburzeń neuroendokrynnych oraz leczenie hormonami i pochodnymi hormonów. Rola
mikroorganizmów w biotechnologii produkcji hormonów. Genetycznie modyfikowane bakterie jako
producenci np. insuliny. 5 0

Forma zajęć: laboratorium

6
1. Leczenie zaburzeń neuroendokrynnych w oparciu o hormony i pochodne syntetyczne hormonów
(syntetyczne hormony płciowe, sterydowe, tarczycy, hormony przysadki). 5 0

6
2. Metody badań endokrynologicznych (metody morfologiczne, biologiczne, metody fizykochemiczne).
Laboratoryje testy stosowane w diagnostycze endokrynologicznej. 5 0

6
3. Metody pośrednie w ocenie zaburzeń neuroendokrynnych. Przemiana wapniowo-fosforanowa oraz
wodno-elektrolitowa. Próby czynnościowe 5 0

6
4. Ocena zaburzeń przemiany węglowodanowej. Testy laboratoryjne w diagnozowaniu i monitorowaniu
cukrzycy. 5 0

65. Możliwosci wykorzystania hormonów  w laboratorium, hodowli,  przemyśle. 5 0

klasyczny wykład, prezentacja multimedialna, opracowanie raportu, praca w grupach, wykonywanie doświadczeń
Metody kształcenia

Hartwig  (2012): Endokrynologia kliniczna, PZWL

Materiały autorskie z wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych :

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

Publikacje naukowe z renomowanych czasopism naukowych :

Ślebodziński (2000): Zarys endokrynologi zwierzat uzytkowych, PWN

Literatura podstawowa

Kozłowski (1996): Granice przystosowania, Wiedza Powszechna

Traczyk W., Trzebski A.  (2001): Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, PZWL
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

1Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Znajomość treści programowych wykładów. Oceny częściowe z kolokwiów, raportów z analiz wyników badań. Ocena
pracy pisemnej oraz aktywności pracy laboratoryjnej i współpracy grupowej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu wyliczana na podstawie oceny z ćwiczeń i oceny z egzaminu w stosunku 1:1

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 hormony i ich biotechnologiczna produkcja Arytmetyczna

5 hormony i ich biotechnologiczna produkcja [wykład]
zaliczenie z
oceną

5 hormony i ich biotechnologiczna produkcja [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



1Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie 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-Biotech-O-I-S-21/22Z

immunologia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2614_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 35
laboratorium 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. inż. BEATA TOKARZ-DEPTUŁA

Prowadzący zajęcia: dr hab. PAULINA NIEDŹWIEDZKA-RYSTWEJ , dr hab. BEATA HUKOWSKA-SZEMATOWICZ

Cele przedmiotu:
Poznanie mechanizmów obronnych (wrodzonych i nabytych) makroorganizmu, w tym po kontakcie z patogenami
i czynnikami zagrożenia. Rozumienie reakcji obronnych, w tym alergicznych. Autoimmunizacja i choroby
autoimmunologiczne - wybrane dane

Wymagania wstępne:
Znajomość budowy i patogennego działania mikroorganizmów (po kursie z przedmiotu Mikrobiologia z
wirusologią).

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student nazywa, charakteryzuje i
strukturyzuje układ odpornościowy u
ssaków

K_W01
K_W021 EP1

Student wyjaśnia mechanizm działania
komórek układu odpornościowego

K_W01
K_W02
K_W09

2 EP2

umiejętności

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

K_U01
K_U031 EP3

Student interpretuje rezultat
przykładowych testów z immunologii

K_U01
K_U02
K_U03

2 EP4

Student przeprowadza obserwacje i
charakteryzuje komórki układu
odpornościowego pod mikroskopem

K_U01
K_U033 EP5

Student analizuje piśmiennictwo z zakresu
zagadnień realizowanych na zajęciach

K_U03
K_U114 EP6

kompetencje społeczne

Student wykazuje potrzebę stałego
aktualizowania wiedzy z zakresu
immunologii

K_K01
K_K03
K_K04

1 EP7

Student przestrzega poczynionych ustaleń K_K042 EP9

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: immunologia

Forma zajęć: wykład

1/3



31.  Ewolucja, ontogeneza i struktura układu odpornościowego. 5 0

72.  Mechanizmy nieswoistej i swoistej odporności komórkowej i humoralnej (wrodzonej i nabytej). 5 0

33.  Droga antygenu w układzie odpornościowym, alergie, choroby tła immunologicznego 5 0

24. Podstawy immunologii porównawczej 5 0

Forma zajęć: laboratorium

121.  Mechanizmy odporności nieswoistej. 5 0

122.  Mechanizmy odporności swoistej 5 0

63.  Odczyny serologiczne, przeciwciała monoklonalne. 5 0

"prezentacja multimedialna
"praca w grupach
"zajęcia praktyczne

Metody kształcenia

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

Deptuła W., Tokarz-Deptuła B., Pisarski R.K.  (2014): Immunologia - fakty znane i nieznane., ,  Wydawnictwo Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, Legnica - Szczecin, Legnica - Szczecin

Deptuła W., Tokarz-Deptuła B., Stosik M.  :  Immunologia dla biologów-wydanie nowe. , ,  Wydawnictwo Naukowe US,
Szczecin., Szczecin.

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

Nicklin J., Graeme-Cook K., Paget T., Killington R.  (2000): Krótkie wykłady -mikrobiologia., Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa., Warszawa.

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

Literatura podstawowa

Czasopisma: : Postępy Biologii Komórki, Postępy Mikrobiologii, , Postępy Biochemii, Wszechświat, Kosmos, Post. Hig. i Med.
Dośw.

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

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP9KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwiów ćwiczeniowych i oceny pozytywnej z egzaminu
pisemnego z wykładów.
Ocena końcowa wyliczana jest z oceny uzyskanej z zaliczenia ćwiczeń oraz oceny z
egzaminu w proporcji 1/3 oceny z ćwiczeń i 2/3 oceny uzyskanej na egzaminie.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

1/3 oceny z ćwiczeń i 2/3 oceny uzyskanej na egzaminie.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 immunologia Ważona

5 immunologia [wykład] egzamin 0,67

5 immunologia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,33

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



11Przygotowanie 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-Biotech-O-I-S-21/22Z

informatyka z elementami bioinformatyki
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ3321_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 42 laboratorium 40 E0

Razem 40 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BEATA WODECKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. BEATA WODECKA

Cele przedmiotu:
Zapoznanie z różnymi dyscyplinami informatyki, z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania oraz zastosowaniem
praktycznych narzędzi informatycznych w różnych dziedzinach, a przede wszystkim w bioinformatyce.

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza dotycząca obsługi komputera, znajomość podstaw genetyki z zakresu programowego szkół
średnich

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma wiedzę w zakresie informatyki na poziomie
pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk
przyrodniczych

K_W101 EP1

ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi
badawczych z zakresu informatyki stosowanych w
naukach biologicznych

K_W112 EP2

umiejętności

stosuje podstawowe techniki i narzędzia informatyczne w
zakresie nauk biologicznych K_U011 EP3

wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym
internetowe bazy danych biologicznych K_U092 EP4

wykonuje zlecone proste zadania badawcze na podstawie
danych biologicznych pod kierunkiem opiekuna
naukowego

K_U033 EP5

wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na
podstawie danych uzyskanych z elektronicznych baz
biologicznych

K_U074 EP6

uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany K_U175 EP7

kompetencje społeczne

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K041 EP8

rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych K_K062 EP9

wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z
zakresu nauk biologicznych K_K073 EP10

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: informatyka z elementami bioinformatyki

Forma zajęć: laboratorium

1/3



31.  Wprowadzenie do informatyki 2 0

22. Rodzaje oprogramowania 2 0

33. Sieci komputerowe 2 0

34. OpenOfiice.org Writer 2 0

65. OpenOffice.org Calc. Zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych do obliczeń statystycznych 2 0

36. OpenOffice.org Impress 2 0

27. Podstawowe pojęcia genetyczne wykorzystywane w bioinformatyce 2 0

28. Bazy danych literaturowych (PubMed i Books) 2 0

29.  Bazy danych genetycznych (Gene i Genom) 2 0

310. Bazy danych taksonomicznych i medycznych (OMIM) 2 0

411. Bazy danych sekwencji i metody ich przeszukiwania 2 0

412. Pobieranie sekwencji z bazy GenBank i ich dopasowywanie 2 0

313. Wprowadzanie sekwencji do baz danych na przykładzie GenBank i ich aktualizacja 2 0

prezentacja multimedialna, opracowanie projektu, praca w grupach, rozwiązywanie zadańMetody kształcenia

Baxevanis A.D., Oullette B.F.F. (2005): Bioinformatyka, PWN, Warszawa

Higgs P.G., Attwood T.K. (2008): Bioinformatyka i ewolucja molekularna, PWN, Warszawa

Jończyk E., Kościelak J. (2002):  OpenOffice PL podręcznik użytkownika, OpenOffice Polska sp. z o.o.

Kartanas E., Adamski A.  (2000): Podstawy informatyki dla studentów biologii i ochrony środowiska, UMK, Toruń

Sikorski W. (2009): Wykłady z podstaw informatyki, Witkom, Warszawa

Literatura podstawowa

Michalewicz Z. : Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, WNT, Warszawa

Przybyło W., Maźniewski M., Lewowicki P. (2007): Podstawy informatyki, Fema Engineering, Kraków
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

40Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10EGZAMIN PISEMNY

EP2,EP3,EP4,EP5,E
P6KOLOKWIUM

EP7,EP8,EP9PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny (test z pytaniami i zadaniami otwartymi, rozwiązywanie problemu) - obejmuje wiedzę z ćwiczeń i
zalecanej literatury
Przygotowanie projektu i prezentacja wyników na podstawie umiejętności nabytych w trakcie odbywania przedmiotu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest oceną z egzaminu

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 informatyka z elementami bioinformatyki Ważona

2 informatyka z elementami bioinformatyki [laboratorium] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Biotech-O-I-S-21/22Z

inżynieria bioprocesowa
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2450_19S
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
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. ANNA KISIEL

Prowadzący zajęcia: dr inż. ANNA KISIEL

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy teoretycznej zi biotechnologii.
Nabycie przez studentów umiejętności zastosowania w praktyce wiedzy teoretycznej z zakresu przedmiotu.

Wymagania wstępne:
Wiedza z zakresu przedmiotów biologicznych, biochemii, chemii i biotechnologii nabyta w przeciągu zaliczonych 5
semestrów studiów.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student potrafi określić istotę inżynierii bioprocesowej,
zna typy procesów i operacji realizowanych w produkcji
biotechnologicznej. Ma rozeznanie w rodzajach aparatury
biotechnologicznej.

K_W01
K_W02
K_W03
K_W07

1 EP1

umiejętności

Umie odczytywać technologiczne schematy blokowe i
procesowe specyfikujące rodzaje stosowanej aparatury.
Umie na podstawie danych doświadczalnych wyznaczyć
parametry równania kinetycznego opisującego proces w
bioreaktorze.

K_U011 EP2

Umie obliczyć bilans masowy i energetyczny procesu
biotechnologicznego.

K_U01
K_U022 EP3

Posiada umiejętność pracy z literaturą dotyczącą
zagadnień inżynierii bioprocesowej. K_U113 EP4

Umie pracować w zespole koleżeńskim. K_U164 EP6

kompetencje społeczne
Jest gotów do twórczego myślenia oraz
odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej.

K_K05
K_K071 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: inżynieria bioprocesowa

Forma zajęć: wykład

2
1. Biotechnologia co to takiego? Rozwój biotechnologii. Procesy i operacje jednostkowe w
biotechnologii - podstawowe pojęcia i definicje. 6 0

2
2. Podstawy procesów bioreaktorowych. Kinetyka wzrostu biomasy drobnoustrojów. Obliczanie
ilości ciepła wyzwalającego się podczas zachodzenia procesu namnażania się biomasy. 6 0

33. Bioreaktory zbiornikowe: periodyczne, przepływowe, przepływowe z recyrkulacją biomasy. 6 0

1/3



1
4. Bioreaktory do prowadzenia procesów z drobnoustrojami na podłożach ciekłych z napowietrzaniem i z
mikroorganizmami na podłożu stałym. Bioreaktory z mikroorganizmami unieruchomionymi. 6 0

1
5. Optymalizacja warunków prowadzenia procesów biotechnologicznych. Powiększanie skali procesów
biotechnologicznych. 6 0

16. Wydzielanie, oczyszczanie i utrwalanie bioproduktów. 6 0

2
7. Wybrane technologie otrzymywania bioproduktów. Otrzymywanie różnych bioproduktów: m.in.
kwasów organicznych, witamin, biogazu, biodiesli. 6 0

3
8.  Wybrane zagadnienia z biotechnologii środowiskowej. Biologiczne usuwanie związków organicznych
ze ścieków. Biologiczne usuwanie związków azotu i fosforu. 6 0

Forma zajęć: laboratorium

4
1.  Blok I : Operacje biotechnologiczne. 1. Badanie wydzielania drożdży z zawiesiny metodą
sedymentacji. 2. Badanie wydzielania drożdży z zawiesiny metodą filtracji ze wspomaganiem. 3.
Modelowe badania rozdziału produktów fermentacji acetonowo-butanolowej metodą rektyfikacji.

6 0

11
2. Blok II : Procesy biotechnologiczne. 1. Wyodrębnianie inwertazy z drożdży. 2. Badanie kinetyki
rozkładu tłuszczów za pomocą lipazy. 3. Badanie kinetyki rozkładu mocznika z użyciem ureazy. 4.
Badanie kinetyki glikolizy prowadzonej z użyciem bakterii kwasu mlekowego.

6 0

wykład ilustrowany diagramami i schematami, ćwiczenia laboratoryjneMetody kształcenia

Bednarski W., Fiedurek J.  (2012): Podstawy biotechnologii przemysłowej, WN-T, Warszawa

J. Bałdyga, M. Henczka, W. Podgórska (2012): Obliczenia w inżynierii bioreaktorów, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa

Ledakowicz S. (2014): Inżynieria biochemiczna, WN-T, Warszawa

Literatura podstawowa

K. W. Szewczyk  (2005): Bilansowanie i kinetyka procesów biochemicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa

Wiestirs U.E., Kuzniecow A.M., Sawienkow W.W. (1990): Bioreaktory. Zasady obliczeń i doboru, WN-T, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

30Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

- Wykład: test z treści wykładowych
- Ćwiczenia: zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu wyliczana jako średnia arytmetyczna na podstawie oceny z ćwiczeń i oceny z testu z
treści wykładowych.

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 inżynieria bioprocesowa Arytmetyczna

6 inżynieria bioprocesowa [wykład]
zaliczenie z
oceną

6 inżynieria bioprocesowa [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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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-Biotech-O-I-S-21/22Z

inżynieria genetyczna
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2612_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 55
laboratorium 60 ZO0

wykład 30 E0

Razem 90 5

Koordynator
przedmiotu:

dr DANUTA CEMBROWSKA-LECH

Prowadzący zajęcia: dr DANUTA CEMBROWSKA-LECH

Cele przedmiotu:
Zapoznanie z technikami biologii molekularnej wykorzystywanymi w inżynierii genetycznej i doskonalenie umiejętności
ich stosowania w pracy doświadczalnej.

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z przedmiotów: genetyka, biologia molekularna, biochemia, biologia komórki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna podstawowe narzędzia i metody inżynierii
genetycznej. K_W111 EP1

Student potrafi przedstawić przykłady zastosowania
technik inżynierii genetycznej w różnych sektorach
gospodarki człowieka oraz w badaniach naukowych.

K_W072 EP2

umiejętności

Student projektuje konstrukt genowy i planuje
doświadczenie związane z transformacją bakterii. K_U011 EP3

Student sprawdza obecność rekombinowanych genów. K_U01
K_U032 EP4

Student analizuje produkt białkowy uzyskany metodą
ekspresji heterologicznej.

K_U01
K_U033 EP5

kompetencje społeczne

Student zachowuje otwartą postawę wobec nowych
faktów naukowych z dziedziny badań nad organizmami
genetycznie zmodyfikowanymi.

K_K071 EP6

Student wykazuje się odpowiedzialnością wyrażoną
ścisłym przestrzeganiem procedur i przepisów w trakcie
wykonywania doświadczeń.

K_K052 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: inżynieria genetyczna

Forma zajęć: wykład

81. Podstawowe narzędzia inżynierii genetycznej (organizmy modelowe, enzymy, wektory). 5 0

62. Metody genetycznej transformacji komórek bakteryjnych i transfekcji komórek niebakteryjnych. 5 0

53. Prokariotyczne i eukariotyczne systemy heterologicznej ekspresji białek. 5 0
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54. Metody identyfikacji rekombinowanych genów oraz detekcji i analizy produktów ich ekspresji. 5 0

25. Metody wyciszania i aktywowania genów. 5 0

46. Praktyczne zastosowania technik inżynierii genetycznej. 5 0

Forma zajęć: laboratorium

201. Izolacja genomowego i plazmidowego DNA, analiza jakościowa i ilościowa. 5 0

20
2. Przygotowanie konstruktu do heterologicznej ekspresji białka roślinnego i transformacja
ukompetentnionych bakterii. 5 0

123. Heterologiczna ekspresja białka roślinnego w komórkach bakteryjnych i analiza produktu. 5 0

84. Ocena ekspresji transgenu na poziomie białka. 5 0

Wykład - prezentacja multimedialna.
Laboratoria - projektowanie i wykonywanie doświadczeń.Metody kształcenia

Brown T.A.  (2009): Genomy, PWN, Warszawa

Ratledge C., Kristiansen B.  [red.] (2011): Podstawy biotechnologii, PWN, Warszawa

Turner P.C. i wsp. (2005): Biologia molekularna. Krótkie wykłady, PWN, Warszawa

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

Literatura podstawowa

Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. (2009): Biochemia, PWN, Warszawa

Hades D.B. (2005): Biochemia. Krótkie wykłady, PWN, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

90Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP6PREZENTACJA

EP3,EP4,EP5,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

E
Wykłady - egzamin pisemny z wiedzy uzyskanej na wykładach i samodzielnym studiowaniu wskazanych pozycji
literatury.
Laboratoria - ocena ustalana na podstawie ocen ze sprawdzianów, kolokwium i aktywności na zajęciach i zeszytu
laboratoryjnego.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest wyliczana na podstawie oceny z laboratoriów i oceny z egzaminu w stosunku 1:1.
Przy ustaleniu ocen zastosowanie mają zasady przyjęte w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego art. 38 i
44.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 inżynieria genetyczna Arytmetyczna

5 inżynieria genetyczna [wykład] egzamin

5 inżynieria genetyczna [laboratorium]
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. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język angielski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

SPR34AIJ3507_3S
Kod przedmiotu:

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

fakultatywny semestr: 3 - język polski, semestr: 4 - język polski, 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

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

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

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_U132 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_U133 EP4

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

K_U134 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_U135 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_U136 EP7

kompetencje społeczne
Student zna ograniczenia własnej wiedzy
oraz doskonali swoje umiejętności K_K041 EP8

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE 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. 3 0

52. Zajęcia poświęcone na powtórzenie i test 3 0

253. Musical experiences. Modern adventurers. Days out. Generalisations. 4 0

54. Zajęcia poświęcone na powtórzenie i test 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 powtórzenie i test 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 powtórzenie i test 6 0

konwersacje, symulacja scenek z życia codziennego, 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, słuchanie dialogów, tekstów i wiadomościMetody kształcenia
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według wyboru prowadzącegoLiteratura podstawowa

artykuły z prasy fachowejLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

120Zajęcia dydaktyczne 0

8Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

30Przygotowanie się do zajęć 0

50Studiowanie literatury 0

25Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

17Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3,EP4,EP5,E
P6,EP7KOLOKWIUM

EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie na ocenę
aktywność na zajęciach oraz zaliczenie pisemne w formie testu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest oceną  z ćwiczeń

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
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język niemiecki
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

SPR34AIJ3508_2S
Kod przedmiotu:

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

fakultatywny semestr: 3 - język polski, semestr: 4 - język polski, 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

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:
Ukształtowanie kompetencji językowo-komunikacyjnej oraz kulturowej na poziomie umożliwiającym zaspokojenie
poprawnego komunikowania się w mowie i piśmie w typowych sytuacjach; wdrożenie do takich umiejętności jak
korzystanie ze słowników i tablic, samodzielnego poszukiwania dodatkowej informacji w Internecie

Wymagania wstępne: kompetencje językowe na płaszczyźnie 4 sprawności językowych na poziomie B1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna struktury leksykalno-gramatyczne pozwalające na
poprawne pod względem fonetycznym, ortograficznym,
morfosyntaktycznym i leksykalnym wypowiadanie się w
formie pisemnej i ustnej w zakresie tematów dnia
codziennego i własnych zainteresowań;

K_W121 EP1

dysponuje ogólną wiedzą krajoznawczą, zna tradycje,
zwyczaje, normy zachowań międzyludzkich danego
obszaru językowego

K_W122 EP2

umiejętności

Umie wypowiadać się w formie ustnej i pisemnej z
uwzględnieniem opisu ludzi, miejsc, czynności;
relacjonowania wydarzeń, przekazywania i uzasadniania
własnych opinii; wyrażania stanów emocjonalnych

K_U04
K_U051 EP3

Umie: inicjować podtrzymywać i kończyć rozmowę;
prowadzić negocjacje, dyskusję;<br>napisać notatkę,
pocztówkę, list prywatny i oficjalny. Posiada
umiejętności całkowitego, selektywnego i detalicznego
rozumienia tekstu czytanego

K_U042 EP4
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kompetencje społeczne

Potrafi kierować swoją nauką języków, oceniać swoje
potrzeby i w zależności od nich budować cele nauki K_K011 EP5

Umie współpracować z innymi, używa odpowiednich do
sytuacji zwrotów grzecznościowych, przejawia tolerancję
i zrozumienie dla innych kultur i narodowości, nie
popełnia błędów i niezręczności w bezpośrednich
kontaktach

K_K012 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: język niemiecki

Forma zajęć: lektorat

151. Tematy związane z człowiekiem, domem i pracą. 3 0

152. Tematy związane z podróżami i kulturą. 3 0

203. Ochrona środowiska 4 0

104. Technologia żywienia 4 0

305. Analiza językowa fachowych tekstów związanych z biotechnologią 5 0

306. Poszerzanie leksyki z zakresu słownictwa fachowego 6 0

Wykorzystanie metody kognitywnej, tłumaczeniowo-gramatycznej oraz aktywizującej w nauczaniu języka obcego,
prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektu, gry symulacyjne, praca w grupach,
rozwiązywanie zadań, problemów tematycznych

Metody kształcenia

(2011): Aspekte Langescheidt

(2010): Studio D A2, B1 Cornelsen, Verlag Berlin
Literatura podstawowa

(2008): Modelltests , Goethe Institut

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

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

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

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

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.
Egzamin w formie pisemnej: test z zadaniami otwartymi np. napisanie listu, podania, oferty itd.,
polecenia zadań zamkniętych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa ustalona jest na podstawie oceny z egzaminu.

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

5 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 język niemiecki Ważona

6 język niemiecki [lektorat] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

120Zajęcia dydaktyczne 0

8Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

30Przygotowanie się do zajęć 0

50Studiowanie literatury 0

25Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

17Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Biotech-O-I-S-21/22Z

matematyka
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2801_10S
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 41
konwersatorium 10 ZO0

wykład 10 E0

Razem 20 4

Koordynator
przedmiotu:

dr MAŁGORZATA WIECZOREK

Prowadzący zajęcia: dr ARKADIUSZ MISZTELA

Cele przedmiotu:
Wykład ma na celu zapoznanie studentów z niektórymi pojęciami i twierdzeniami matematycznymi,
odpowiednimi przykładami. Konwersatoria (ćwiczenia) mają na celu przygotowanie do praktycznego
zastosowania poznanych pojęć do rozwiązywania prostych problemów matematycznych.

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw matematyki w zakresie szkoły ponadpodstawowej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna podstawowe pojęcia i twierdzenia z
poznanych działów matematyki K_W031 EP1

umiejętności
Potrafi rozwiązywać układy równań liniowych posługując
się rachunkiem macierzowym. Potrafi obliczać granice
ciągów.

K_U051 EP2

kompetencje społeczne
Ma świadomość wagi i rozumie znaczenie matematyki w
rozwiązywaniu problemów praktycznych i poznawczych. K_K041 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: matematyka

Forma zajęć: wykład

21. Macierze, działania na macierzach. 1 0

22. Wyznacznik. 1 0

23. Układy równań liniowych. 1 0

24. Pojęcie ciągu liczbowego. 1 0

25. Granica ciągu. 1 0

Forma zajęć: konwersatorium

21. Działania na macierzach. 1 0

22. Obliczanie wyznaczników. 1 0

23. Rozwiązywanie układów równań liniowych. 1 0
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24. Operacje na ciągach. 1 0

25. Obliczanie granic ciągów. 1 0

Wykład informacyjny (wspomagany prezentacją multimedialną), wyjaśnienie, rozwiązywanie zadań, dyskusja.
Metody kształcenia

M. Gewert, Z. Skoczylas  (2001): Analiza matematyczna 1, Oficyna Wyd. GiS, Wrocław

T. Jurlewicz, Z. Skoczylas (2001): Algebra liniowa 1, Oficyna Wyd. GiS, Wrocław
Literatura podstawowa

Decewicz G., W. Żakowski  (1983): Matematyka, Wyd. Naukowo-Techniczne, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

16Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin
Ćwiczenia zaliczane na podstawie sprawdzianów pisemnych.
Wykład zaliczany na podstawie egzaminu pisemnego.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

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

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 matematyka Arytmetyczna

1 matematyka [wykład] egzamin

1 matematyka [konwersatorium]
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-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Moduł V A [moduł]

metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2451_57S
Kod przedmiotu:

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

fakultatywny semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

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

Liczba godzin

3 36
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. IZABELLA RZĄD

Prowadzący zajęcia: dr MAGDALENA SZENEJKO , dr hab. IZABELLA RZĄD

Cele przedmiotu:

Poznanie metod biotechnologicznych stosowanych w ochronie środowiska i działań mających na celu ograniczenie
zanieczyszczenia wód, gleb, powietrza atmosferycznego i rekultywacji środowisk zdegradowanych; nabycie
umiejętności wykorzystania metod biotechnologicznych w ochronie środowiska oraz wykształcenie postaw
sprzyjających postępowi w zakresie stosowania metod biotechnologicznych w ochronie naturalnych ekosystemów.

Wymagania wstępne: Podstawy ochrony środowiska.Podstawy mikrobiologii i biotechnologii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna najważniejsze problemy i zagadnienia z zakresu
metod biotechnologicznych stosowanych w ochronie
środowiska oraz zna powiązania problemu stosowania
metod biotechnologicznych stosowanych w ochronie
środowiska z innymi dyscyplinami przyrodniczymi.

K_W01
K_W041 EP1

Ma wiedzę w zakresie zastosowania metod i technik
biotechnologicznych w ochronie środowiska. K_W112 EP2

Rozumie związki między osiągnięciami w zakresie metod
biotechnologicznych stosowanych w ochronie
środowiska a możliwościami ich wykorzystania w życiu
społecznym i gospodarce

K_W07
K_W083 EP3

Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń będących
elementem ciągu technologicznego w zakresie metod
biotechnologicznych stosowanych w ochronie
środowiska.

K_W11
K_W124 EP4

Wykazuje znajomość podstawowych metod
biotechnologicznych pozwalających wykorzystać i
kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości
środowiska naturalnego.

K_W02
K_W03
K_W07

5 EP5

umiejętności

Przeprowadza obserwacje praktyczne. K_U02
K_U031 EP6

Student potrafi pracować i współdziałać w grupie.
Chętnie podejmuje dyskusje.

K_U14
K_U162 EP9
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kompetencje społeczne

Ma świadomość ważności skutków stosowania metod
biotechnologicznych w ochronie środowiska dla
środowiska naturalnego.

K_K01
K_K031 EP7

Ma świadomość odpowiedzialności za wybór i
zastosowanie metod biotechnologicznych w ochronie
środowiska i ich wpływu na stan i kształtowanie
środowiska naturalnego

K_K04
K_K052 EP8

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: metody biotechnologiczne w ochronie środowiska

Forma zajęć: wykład

31. Metody biotechnologiczne stosowane w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków. 6 0

32. Metody biotechnologiczne stosowane w ochronie powietrza i oczyszczaniu gazów. 6 0

33. Metody biotechnologiczne stosowane w unieszkodliwianiu odpadów komunalnych iprzemysłowych. 6 0

34. Metody biotechnologiczne stosowane w ochronie i rekultywacji gleb. 6 0

3
5. Zastosowanie metod biotechnologicznych w pozyskiwaniu i wykorzystaniu alternatywnychźródeł
energii. 6 0

Forma zajęć: laboratorium

3
1. Procesy i urządzenia stosowane w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków. Ciąg technologiczny
oczyszczalni ścieków. 6 0

3
2. Biotechnologiczne metody ochrony powietrza. Metody usuwania i zagospodarowania zanieczyszczeń
gazowych 6 0

3
3. Procesy i urządzenia stosowane w biotechnologicznym unieszkodliwianiu odpadów komunalnychi
przemysłowych. 6 0

3
4. Metody biotechnologiczne ochrony i rekultywacji środowiska glebowego i gruntowo- wodnego
zanieczyszczonego przez substancje ropopochodne. 6 0

35. Zastosowanie metod biotechnologicznych w pozyskiwaniu energii odnawialnej. 6 0

praca indywidualna i w grupach, wykonywanie doświadczeń, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Klimuk M., Łebkowska E. (2003): Biotechnologia w ochronie środowiska, PWN, WarszawaLiteratura podstawowa

Chmiel A. (1994): Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne, PWN, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP6,EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę. Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymanych w trakcie semestru
za kolokwia i sprawozdania oraz aktywność

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu wyliczana jest na podstawie oceny z ćwiczeń i oceny z egzaminu w stosunku 1:1.
Metodą obliczania oceny całego przedmiotu jest obliczenie średniej arytmetycznej.

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 metody biotechnologiczne w ochronie środowiska Arytmetyczna

6
metody biotechnologiczne w ochronie środowiska [laboratorium] zaliczenie z

oceną

6
metody biotechnologiczne w ochronie środowiska [wykład] zaliczenie z

oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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20Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Biotech-O-I-S-21/22Z

mikrobiologia dla biotechnologów
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2614_18S
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. PAULINA NIEDŹWIEDZKA-RYSTWEJ

Prowadzący zajęcia: dr hab. PAULINA NIEDŹWIEDZKA-RYSTWEJ , dr hab. inż. BEATA TOKARZ-DEPTUŁA

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z budową i fizjologią bakterii, wirusów i grzybów chorobotwórczych dla ludzi, a także dla
zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego. Zaznajomienie studentów z budową cząstek infekcyjnych
wirusopodobnych. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami diagnostyki bakteriologicznej, wirusologicznej i
grzybiczej.

Wymagania wstępne: Znajomość budowy komórki. Podstawowe zdolności manualne. Umiejętność pracy w zespole.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student charakteryzuje główne cechy bakterii, wirusów,
grzybów, bakteriofagów
i rozróżnia je na podstawie podstawowych cech

K_W011 EP1

Student wskazuje przyczynę i tło podstawowych
jednostek chorobowych
wywoływanych przez bakterie i wirusy chorobotwórcze
dla ludzi

K_W042 EP2

Student wskazuje i identyfikuje podstawowe metody
diagnostyczne stosowane w bakteriologii K_W093 EP3

umiejętności

Student dobiera i wykorzystuje odpowiednie metody do
hodowli wybranych patogenów K_U031 EP4

Student weryfikuje i interpretuje wynik metody
diagnostycznej K_U042 EP5

Student analizuje piśmiennictwo z zakresu zagadnień
realizowanych na zajęciach K_U113 EP6

Student potrafi pracować w grupie. K_U164 EP10

kompetencje społeczne

Student wykazuje odpowiedzialność za swoje poczynania
w trosce o zdrowie K_K051 EP8

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K042 EP9

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: mikrobiologia dla biotechnologów

Forma zajęć: wykład

5
1.  Historia i podział mikrobiologii. Charakterystyka bakterii, wirusów, form wirusopodobnych oraz
grzybów. Priony i elementy transpozycyjne. 4 0
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8
2. Charakterystyka wybranych rodzin bakterii i wirusów powodujących schorzenia u ludzi, zwierząt
i produktów pochodzenia zwierzęcego według Bergey'a i ICTV, zaś grzybów wg obowiązującej
systematyki grzybiczej.

4 0

2
3. Mechanizm patogennego oddziaływania wybranych bakterii, wirusów i grzybów u ludzi i
zwierząt. 4 0

Forma zajęć: laboratorium

201. Metody hodowli, identyfikacji i różnicowania drobnoustrojów (bakterie, grzyby). 4 0

102. Metody hodowli i diagnostyka wirusów. 4 0

153. Metody biologii molekularnej w diagnostyce bakterii, wirusów i grzybów. 4 0

prezentacja multimedialna; praca w grupach; zajęcia praktyczneMetody kształcenia

Baj J., Markiewicz Z.  (2006): Biologia molekularna bakterii., Wyd. Naukowe PWN , Warszawa

Bergey D. H., Harrison F. C., Breed R. S., Hammer B. W., Huntoon F. M.  (2004): Bergey's Manual of Systematic Bacteriology
(ed. 2).,  Wyd. Springer, Nowy Jork

Kańtoch M. (red.) (2002): Materiał do bakteriologicznych, parazytologicznych i wirusologicznych badań diagnostycznych. ,
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Kotełko K., Sedlaczek L., Lachowicz T. M.  (1984): Biologia bakterii.,  Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Kunicki-Goldfinger W.  (2005): Życie bakterii., Wyd. Naukowe PWN , Warszawa

Markiewicz Z.  (1993): Struktura i funkcje osłon bakteryjnych. , Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Piekarowicz A.  (2004): Podstawy wirusologii molekularnej., Wyd. Naukowe PWN , Warszawa

Literatura podstawowa

Czasopisma: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, , Postępy Biologii Komórki, Postępy Biochemii, Świat Nauki,
Wszechświat, Kosmos, Roczniki PZH.  :

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

16Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

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

EP10,EP4,EP5,EP6,
EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie aktywności na zajęciach i pozytywnego wyniku kolokwium końcowego.
Zaliczenie części wykładowej to egzamin pisemny w postaci dłuższej wypowiedzi pisemnej, obejmującej wiedzę z
zakresu wykładów i podstawowej literatury. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny
z ćwiczeń.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa wyliczana jest z oceny uzyskanej z zaliczenia ćwiczeń oraz oceny z egzaminu w proporcji 1/3 oceny z
ćwiczeń i 2/3 oceny uzyskanej na egzaminie.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 mikrobiologia dla biotechnologów Ważona

4 mikrobiologia dla biotechnologów [wykład] egzamin 0,67

4 mikrobiologia dla biotechnologów [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,33

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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30Przygotowanie 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-Biotech-O-I-S-21/22Z

mikrobiologia przemysłowa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2614_30S
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
laboratorium 30 ZO0

wykład 30 E0

Razem 60 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BEATA HUKOWSKA-SZEMATOWICZ

Prowadzący zajęcia: dr hab. BEATA HUKOWSKA-SZEMATOWICZ

Cele przedmiotu:
Poznanie oraz umiejętność praktycznego wykorzystania mikroorganizmów do celów przemysłowych. Zrozumienie i
umiejętność wykorzystania  metod i procesów technologicznych prowadzących do wytworzenia bioproduktów.

Wymagania wstępne:
Znajomość budowy i fizjologii bakterii, wirusów i grzybów. Zdany egzamin z przedmiotu Mikrobiologia z wirusologią.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna metody izolacji, selekcji i przechowywania
drobnoustrojów dla potrzeb przemysłu oraz podstawowe
technologie stosowane do otrzymywania bioproduktów.

K_W01
K_W02
K_W03

1 EP1

Student zna metody identyfikacji mikroorganizmów oraz
podstawowe techniki molekularne wykorzystywane w
badaniach materiału genetycznego. K_W112 EP2

Student zna metody doskonalenia drobnoustrojów dla
potrzeb przemysłu.

K_W03
K_W113 EP3

Student zna zasady bezpieczeństwa pracy w
laboratorium mikrobiologicznym. K_W134 EP4

umiejętności

Student wykorzystuje podstawowe metody izolacji,
selekcji, identyfikacji oraz przechowywania
mikroorganizmów o
znaczeniu przemysłowym.

K_U011 EP5

Student przeprowadza proste procesy technologiczne
mające na celu wytworzenie bioproduktu. K_U032 EP6

Student przeprowadza doświadczenia, analizuje
uzyskane wyniki i wyciąga odpowiednie wnioski.

K_U03
K_U073 EP7

Student analizuje piśmiennictwo z zakresu zagadnień
omawianych na zajęciach oraz jest nastawiony na stałe
uczenie się.

K_U09
K_U11
K_U12
K_U17

4 EP8
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kompetencje społeczne

Student jest gotów do działania i rozstrzygania
problemów biotechnologicznych.

K_K01
K_K041 EP9

Student organizuje swoje stanowisko pracy. K_K052 EP10

Student pracuje samodzielnie oraz w zespole. K_K053 EP11

Student jest gotów do dbania o tradycje zawodu
biotechnologa.

K_K02
K_K06
K_K07

4 EP12

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: mikrobiologia przemysłowa

Forma zajęć: wykład

21. Historia rozwoju mikrobiologii przemysłowej oraz mikroorganizmy o znaczeniu przemysłowym. 6 0

22. Przechowywanie szczepów i kultury starterowe. 6 0

53. Technologie stosowane przy otrzymywaniu bioproduktów. 6 0

6
4. Właściwości enzymów i możliwości ich wykorzystania do prowadzenia procesów
biotechnologicznych. 6 0

65. Techniki molekularne i technologie wykorzystywane w badaniach materiału genetycznego. 6 0

66. Zasady organizacji i zapewniania jakości produkcji biotechnologicznej. 6 0

37. Biotechnologie ochrony środowiska. 6 0

Forma zajęć: laboratorium

41. Sposoby przechowywania szczepów i kultur starterowych. 6 0

82. Pozyskiwanie szczepów mikroorganizmów o znaczeniu przemysłowym. 6 0

123. Doskonalenie cech produkcyjnych mikroorganizmów o znaczeniu przemysłowym. 6 0

64. Produkcja biotechnologiczna - wybrane dane. 6 0

Wykład połączony z zadawaniem pytań i dyskusją, wykład w postaci prezentacji multimedialnej udostępniony
studentom. Zajęcia laboratoryjne z zakresu praktycznego wykorzystania mikroorganizmów do celów przemysłowych,
wykonywane samodzielnie przez studentów.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP11,EP
8,EP9EGZAMIN PISEMNY

EP12,EP2,EP3,EP5,
EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP5,EP6,EP7,E
P8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP10,EP11,EP4,EP
9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie pozytywnego zaliczenia ćwiczeń w formie sprawozdania z przeprowadzonych
doświadczeń oraz oceny z kolokwium końcowego. Zdanie egzaminu pisemnego. Warunkiem przystąpienia do
egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa wyliczana jest z oceny uzyskanej z zaliczenia ćwiczeń oraz oceny z egzaminu w proporcji 1/3 oceny z
ćwiczeń i 2/3 oceny uzyskanej na egzaminie.

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 mikrobiologia przemysłowa Ważona

6 mikrobiologia przemysłowa [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,33

6 mikrobiologia przemysłowa [wykład] egzamin 0,67

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Bednarski W., Fiedurka J. (2017): Podstawy Biotechnologii Przemysłowej., Wyd. WNT, Warszawa

Błaszczyk M., Goryluk-Salmonowicz A. (2020): Przemysłowe wykorzystanie mikroorganizmów, PWN, Warszawa

Chmiel A.  (1998): Biotechnologia, podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne., PWN, Warszawa

Cieśliński H., Filipkowski P., Kur J., Lass A., Wanarska M. (2007): Podstawy mikrobiologii przemysłowej - ćwiczenia
laboratoryjne. , Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk

Ledakowicz S. (2011): Inżynieria biochemiczna, Wyd. WNT, Warszawa

Libudzisz Z., Kowal K. (2007): Mikrobiologia techniczna. T1., PWN, Warszawa

Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z.  (2008): Mikrobiologia techniczna. T2., PWN, Warszawa

Singleton P. (2000): Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie., PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

3Udział w konsultacjach 0

1Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie 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-Biotech-O-I-S-21/22Z

mikroewolucja populacji ludzkich
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2445_4S
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 15 ZO0

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. EWA RĘBACZ-MARON

Prowadzący zajęcia: dr hab. EWA RĘBACZ-MARON

Cele przedmiotu:

Przedstawienie na przykładach z antropogenezy zarysu stanu wiedzy o mikroewolucji dawnych i współczesnych
populacji ludzkich, jej mechanizmach genetycznych i epigenetycznych w powiązaniu z ewolucją kultury.
Przedstawienie silnej roli kultury w przemianach społeczeństw współczesnego człowieka i zwrócenie uwagi na postawę
szacunku do innych kultur.
Nauka umiejętności powiązania wspólnych aspektów z różnych kultur w populacjach dawnych i współczesnych.

Wymagania wstępne:
Wiadomości podstawowe z zakresu zoologii, embriologii, biologii komórki i genetyki ogólnej w zakresie przewidzianym
programem I stopnia na studiach przyrodniczych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna definicje i charakterystykę podstawowych
praw i procesów biologicznych, chemicznych i
fizycznych.

K_W01
K_W03
K_W09

1 EP1

Student zna najważniejsze problemy z zakresu genetyki,
biologii eksperymentalnej i dyscyplin pokrewnych.

K_W02
K_W07
K_W10

2 EP2

Student rozumie przemiany biologiczne i społeczne i
potrafi używać argumenty oparte na wiedzy biologicznej. K_W04

K_W063 EP3

umiejętności

Student potrafi dokonać analizy dostępnych informacji w
świetle dostępnych danych z piśmiennictwa i
internetowych.

K_U01
K_U07
K_U14

1 EP4

Student umie być krytyczny wobec przemian
społecznych dążących do dewastacji środowiska
naturalnego i
zwyczajów społecznych opartych na naturze.

K_U03
K_U05
K_U09

2 EP5

kompetencje społeczne

Student widzi potrzebę dalszego kształcenia się. K_K041 EP6

Student dąży do stałego aktualizowania wiedzy z zakresu
nauk o człowieku. K_K042 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: mikroewolucja populacji ludzkich

Forma zajęć: wykład

21.  Antropogeneza. Rasa a grupa etniczna. Procesy rasotwórcze. Warunki życia. Adaptacje. 6 0
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22. Ewolucja biologiczna a kulturowa. Kultura jako pozabiologiczny sposób przystosowania. 6 0

3
3. Skutki przemian środowiska życia i zmiany trybu życia współczesnego człowieka. Choroby
odcywilizacyjne. 6 0

24.  Hipoteza mózgu społecznego. Powstanie wyższych uczuć i mowy. Komunikacja. 6 0

4
5. Osadnictwo i jego skutki. Rolnictwo. Migracje. Urbicenozy. Cywilizacja. Industralizacja.
Globalizacja Terytorium, agresja, władza. 6 0

2
6. Płeć. Zachowania seksualne. Zaloty. Kanony piękna. Religia. Wierzenia. Rytuały. Człowiek przyszłości.

6 0

prezentacja multimedialna
dyskusja
film

Metody kształcenia

Diamond J.  (2010): Strzelby, zarazki, maszyny.

Dunbar R.  (2014): Nowa historia ewolucji człowieka., Copernicus Center Press., Kraków

Everett D.L. (2019):  Jak powstał język. Historia największego wynalazku ludzkości., Prószyński i S-ka., Warszawa

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

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

Literatura podstawowa

Harari Y.N.  (2018): 21 lekcji na XXI wiek., Wyd. Literackie.

Wrangham R.  (2009): Walka o ogień., Cis
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

18Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

20Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie 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,EP7PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach i projekt, bądź 2 eseje na temat zaproponowany przez
Wykładowcę.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Składowe końcowej oceny: oceny z projektu, bądź esejów, aktywność na zajęciach.

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 mikroewolucja populacji ludzkich Ważona

6 mikroewolucja populacji ludzkich [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Moduł III B [moduł]

monitoring środowiska
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2611_49S
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 44
laboratorium 30 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  EWA KĘPCZYŃSKA

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

Cele przedmiotu:

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

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza biologiczna.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student identyfikuje zagrożenia wynikające
z rozwoju cywilizacji

K_W06
K_W071 EP1

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

K_W03
K_W06
K_W11

2 EP2

umiejętności

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

K_U02
K_U121 EP3

kompetencje społeczne
student jest gotów do dbałości o środowisko oraz
podjęcia
działań proekologicznych

K_K021 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: monitoring środowiska

Forma zajęć: wykład

21. Ocena stanu środowiska przyrodniczego. Koncepcje bioróżnorodności 4 0

22. Ocena oddziaływania na środowisko 4 0

1/4



13. Metody monitoringu przyrodniczego 4 0

5
4. Środowiskowe zagrożenia zdrowia ludzi powodowane przez czynniki biologiczne występujące w
środowisku 4 0

15. Definicja, cele i zadania Państwowego Monitoringu Środowiska 4 0

16. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska 4 0

2
7. Monitoring: powietrza, wód, gleby, hałasu, pól elektromagnetycznych i promieniowania jonizującego

4 0

18. Zintegrowane oceny stanu środowiska z MŚP 4 0

Forma zajęć: laboratorium

2
1. Wprowadzenie do monitoringu środowiska przyrodniczego. Różnorodność biologiczna ?
wykorzystanie wybranych wskaźników 4 0

42. Monitoring przyrodniczy. Podstawowe metody oceny populacji 4 0

23. Monitoring środowiska akustycznego. Poziom pól elektromagnetycznych w środowisku (PEM) 4 0

24. Monitoring środowiska. Źródła promieniowania jonizującego i stężenie radionuklidów w środowisku 4 0

45. Cele i zasady monitoringu. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. 4 0

66. Identyfikacja biologicznych zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza 4 0

27. Monitorowanie gazowych zanieczyszczeń atmosfery 4 0

38. Wpływ skażenia metalami ciężkimi na wzrost i rozwój roślin 4 0

29. Zawartość chlorofilu "a" jako wskaźnik zanieczyszczenia wód 4 0

310. Roślinne organizmy monitoringowe. Bioindykacja 4 0

Wykłady (prezentacje multimedialne), Analiza tekstów z dyskusją, Praca w grupach, Konsultacje, Laboratoria -
praktyczne zajęcia w laboratoriumMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

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

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa koordynatora przedmiotu stanowi średnią ważoną oceny z laboratoriów (waga 0,33) i oceny z
wykładów (waga 0,67).

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 monitoring środowiska Ważona

4 monitoring środowiska [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,67

4 monitoring środowiska [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,33

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Begemann W., Schiecht H. (1999): Inżynieria ekologiczna., Arkady, Warszawa.

Bell J.N.B., Treshow M. (2004): Zanieczyszczenie powietrza a życie roślin, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa

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

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

Henryk Zimny (2006): Ekologiczna ocena stanu środowiska. Bioindykacja i biomonitoring, Agencja Reklamowo-Wydawnicza
Arkadiusz Grzegorczyk, Warszawa

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

Ledwoń K. (1998): Ekologiczne podstawy kształtowania technosfery., PWN, Warszawa.

Lonc E. (red.).  (2001): Parazytologia w ochronie środowiska i zdrowia., Volumed, Wrocław.

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

Maciak F.  (1999): Ochrona i rekultywacja środowiska., Wydawnictwo SGGW , Warszawa.

Opracowanie zbiorowe pod redakcją Małgorzaty Makomskiej-Juchiewicz (cz.1,2,3,4), Pauliny Baran (cz. 2, 3), Macieja Bonka
(cz. 4) (2010): Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Cz. 1., 2., 3, 4, Biblioteka Monitoringu Środowiska,
Warszawa

Pyłka-Gutowska E. (2006): Ekologia z ochroną środowiska., Oświata, Warszawa.

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

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

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

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

Literatura podstawowa

Engel Z.  (2001): Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem., PWN, Warszawa.

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

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

Pod redakcją Barbary Albiniak (2017): Stan środowiska w Polsce. Sygnały 2016, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa

Pod redakcją naukową Sylwii Bródki (2010): Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Bogucki Wydawnictwo
Naukowe, Poznań

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

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

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

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

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

Ustawa o Ochronie Przyrody

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

13Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0
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10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Moduł III A [moduł]

ochrona środowiska
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2611_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 44
laboratorium 30 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  EWA KĘPCZYŃSKA

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

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi związków zachodzących między gospodarką
a środowiskiem - wpływ gospodarki człowieka na środowisko przyrodnicze.
Zapoznanie studentów z celami i zasadami monitoringu środowiska oraz stopniem jego zanieczyszczenia przez
czynniki biotyczne i abiotyczne.
Poznanie systemów i technik pomiarowych zanieczyszczenia środowiska oraz metod jego ochrony.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza biologiczna.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student definiuje związki między
gospodarką a środowiskiem. K_W041 EP1

Student rozróżnia formy racjonalnego
kształtowania środowiska. K_W062 EP2

umiejętności

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

K_U091 EP3

kompetencje społeczne
Student nabywa postawę gotowości do dbania o
środowisko i podejmowania
działań proekologicznych

K_K021 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona środowiska

Forma zajęć: wykład

21. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej 4 0

12. Ocena i prognozy dotyczące stanu środowiska przyrodniczego w Polsce 4 0

23. Racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska. Alternatywne nośniki energii 4 0

24. Ocena stanu zagrożenia środowiska przyrodniczego 4 0
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35. Środowisko jako podstawa bytu i działalności człowieka. Źródła degradacji i zagrożenia środowiska 4 0

16. Podstawowe pojęcia stosowane w ochronie środowiska 4 0

2
7. Organizacja odpadami, klasyfikacja odpadów, sposoby ograniczania ilości odpadów, kryteria oceny
gospodarki odpadami, ekonomiczne i niekorzystne skutki wykorzystania odpadów 4 0

2
8. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, rodzaje i źródła zanieczyszczeń, ich szkodliwy wpływ i
czynniki ograniczające zanieczyszczenie powietrza 4 0

Forma zajęć: laboratorium

41. Ekologiczne podstawy ochrony środowiska. Parametry i wskaźniki stanu ochrony gatunkowej 4 0

22. Biologiczne przetwarzanie odpadów. Pozyskiwanie energii - biogaz 4 0

23. Zanieczyszczenie i ochrona powietrza atmosferycznego 4 0

24. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Kolokwium 4 0

55. Biologiczne zanieczyszczenie gleby, wody i powietrza 4 0

26. Środowiskowe zagrożenia zdrowia 4 0

37. Problemy ochrony środowiska w skali regionalnej 4 0

28. Testy toksyczności w ochronie środowiska 4 0

29. Chemiczne zagrożenia środowiska 4 0

210. Biomarkery 4 0

411. Gazowe zanieczyszczenia atmosfery - wpływ na wzrost i rozwój roślin 4 0

Wykłady (prezentacje multimedialne), Analiza tekstów z dyskusją, Praca w grupach, Konsultacje, Laboratoria -
praktyczne zajęcia w laboratoriumMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

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

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa koordynatora przedmiotu stanowi średnią ważoną oceny z laboratoriów (waga 0,33) i oceny z
wykładów (waga 0,67).

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 ochrona środowiska Ważona

4 ochrona środowiska [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,67

4 ochrona środowiska [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,33

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Begemann W., Schiecht H.  (1999): Inżynieria ekologiczna., Arkady, Warszawa.

Bell J.N.B., Treshow M. (2004): Zanieczyszczenie powietrza a życie roślin, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa

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

Jędrczak A. (2007): Biologiczne przetwarzanie odpadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

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

Klimiuk E., Pawłowska M., Pokój T. (2012): Biopaliwa. Technologie dla zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa

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

Ledwoń K. (1998): Ekologiczne podstawy kształtowania technosfery., PWN, Warszawa.

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

Maciak F.  (1999): Ochrona i rekultywacja środowiska., Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

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

Pyłka-Gutowska E. (2006): Ekologia z ochroną środowiska., Oświata, Warszawa.

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

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

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

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

Literatura podstawowa

Engel Z.  (2001): Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem., PWN , Warszawa.

Pod redakcją Barbary Albiniak (2017): Stan środowiska w Polsce. Sygnały 2016, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa

Pod redakcją naukową Sylwii Bródki (2010): Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Bogucki Wydawnictwo
Naukowe, Poznań

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

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

Energia ze źródeł odnawialnych w 2017 r. Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

Ochrona środowiska 2018. Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

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

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

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

Ustawa o Ochornie Przyrody

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

13Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0
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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-Biotech-O-I-S-21/22Z

ochrona własności intelektualnej
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ3315_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 11 wykład 8 ZO0

Razem 8 1

Koordynator
przedmiotu:

dr SŁAWOMIR TOMCZYK

Prowadzący zajęcia: dr SŁAWOMIR TOMCZYK

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z zasadami ochrony i obrotu prawami własności intelektualnej
Nabycie przez studenta umiejętności wykorzystania w praktyce przepisów dotyczących praw własności intelektualnej.

Wymagania wstępne: Znajomość prawa cywilnego w stopniu podstawowym

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
obrotu prawami, ich ochrony oraz korzystania z dóbr
własności intelektualnej

K_W141 EP1

umiejętności

Student potrafi pozyskiwać informacje z zakresu ochrony
własności intelektualnej, dokonywać ich interpretacji, a
także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać
opinie

K_U121 EP2

kompetencje społeczne
Student jest gotów do samodzielnego myślenia i
działania w sposób przedsiębiorczy na tle
wykorzystywania zdobyczy cywilizacji

K_K071 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona własności intelektualnej

Forma zajęć: wykład

11. Źródła prawa własności intelektualnej 1 0

22. Przedmioty ochrony 1 0

23. Treści praw własności intelektualnej 1 0

24. Umowy na prawach własności intelektualnej 1 0

15. Środki ochrony praw własności intelektualnej 1 0

Prezentacja multimedialna wraz z analizą tekstów prawnych i dyskusją. WykładMetody kształcenia
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J. Barta, R. Markiewicz (2019): Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa

M. Nowikowska, Z. Zawadzka, J. Sieńczyło-Chlabicz  (2018): Prawo własności intelektualnej, Warszawa
Literatura podstawowa

E. Ferenc-Szydełko (red.) (2016): Prawo autorskie i prawa pokrewne, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

8Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

6Udział 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

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

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-Biotech-O-I-S-21/22Z

pracownia dyplomowa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

SPR34AIJ3450_1S
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
35

pracownia
dyplomowa

21 ZO0

46
pracownia
dyplomowa

21 ZO0

Razem 42 7

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. WIOLETA DUDZIŃSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami stosowanymi w laboratorium biotechnologicznym. Nabycie
umiejętności planowania i przeprowadzania doświadczeń związanych z realizacją pracy badawczej.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu realizowanej pracy dyplomowej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i
narzędzi badawczych stosowanych w biotechnologii K_W111 EP1

Student zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i
higieny pracy w laboratorium biotechnologicznym K_W132 EP3

umiejętności

Student potrafi uporządkować zdobyte informacje i
przeprowadzić analizę uzyskanych wyników badań

K_U03
K_U111 EP2

Student planuje pod kierunkiem opiekuna naukowego
proste zadania badawcze.

K_U02
K_U032 EP4

Student samodzielnie wykonuje proste analizy
laboratoryjne i doświadczenia oraz przeprowadza
obserwacje

K_U023 EP5

Student ma umiejętności krytycznej analizy dostępnych
informacji i prawidłowo dokonuje ich selekcji. K_U094 EP6

kompetencje społeczne

Student wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo
własne oraz osób pracujących w laboratorium K_K051 EP7

Student zna ograniczenia swojej wiedzy oraz doskonali
swoje umiejętności K_K042 EP8

Student zachowuje krytycyzm w formułowaniu wniosków K_K043 EP9

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: pracownia dyplomowa

Forma zajęć: pracownia dyplomowa
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41. Zapoznanie studenta z zasadami pracy w laboratorium i obsługą prostego sprzętu laboratoryjnego. 5 0

8
2. Zapoznanie studenta z podstawowymi technikami i metodami badawczymi stosowanymi w trakcie
realizacji pracy dyplomowej. 5 0

9
3. Wykonywanie pod kierunkiem opiekuna doświadczeń związanych z realizacją pracy dyplomowej i
prowadzenie obserwacji. 5 0

214. Opracowanie statystyczne otrzymanych wyników, analiza wyników, wyciąganie wniosków. 6 0

" praktyczne zajęcia w laboratoriumMetody kształcenia

" Podręczniki akademicki dotyczące tematyki realizowanej w pracy dyplomowej : ., .

" Publikacje oryginalne i przeglądowe w języku polskim, związane z tematyką prowadzonych badań :
., .

Literatura podstawowa

" Obcojęzyczne publikacje oryginalne i przeglądowe w czasopismach zagranicznych : ., .Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

42Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

30Przygotowanie się do zajęć 0

43Studiowanie literatury 0

40Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6PROJEKT

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

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności studenta na zajęciach i pracy w laboratorium oraz realizacji
zaplanowanych doświadczeń.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest oceną z pracowni dyplomowej.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 pracownia dyplomowa Ważona

5 pracownia dyplomowa [pracownia dyplomowa]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 pracownia dyplomowa Ważona

6 pracownia dyplomowa [pracownia dyplomowa]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Biotech-O-I-S-21/22Z

praktyka zawodowa - 120 godzin
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2612_6S
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 0 Z0

Razem 0 4

Koordynator
przedmiotu:

dr DANUTA CEMBROWSKA-LECH

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Celem praktyki zawodowej jest nabycie i/lub pogłębienie umiejętności zawodowych przydatnych do podjęcia
pracy w przemyśle biotechnologicznym i dziedzinach pokrewnych oraz pracy w laboratoriach badawczych,
kontrolnych i diagnostycznych z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie wykładów i ćwiczeń.
Student aktywnie uczestnicząc w działalności jednostki, w której realizuje praktykę zapoznaje się z jej strukturą
organizacyjno-prawną, doskonali zdolności do organizacji pracy własnej, efektywnego zarządzania czasem, pracy
zespołowej, zaangażowania i odpowiedzialności za powierzone zadania.
Praktyka umożliwi zdobycie nowych doświadczeń oraz konfrontację wiedzy teoretycznej z realiami rynku pracy.

Wymagania wstępne:

Student odbywa praktykę zawodową w instytutach naukowych, uczelniach, zakładach produkcyjnych,
instytucjach, laboratoriach i innych firmach realizujących treści i badania mające zastosowanie w biotechnologii.
Student posiada wiadomości, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie 4 semestrów studiów pierwszego stopnia.
Konieczne jest uzyskanie zgody zakładu pracy, przygotowanie niezbędnych dokumentów i spełnienie wymogów
formalnych określonych w regulaminie praktyk zawodowych dla kierunku Biotechnologia.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna strukturę organizacyjno-prawną oraz realia
funkcjonowania jednostki specjalizujacej się w dziedzinie
biotechnologii lub dziedzin pokrewnych, w której odbywa
praktykę.

K_W161 EP1

posiada wiedzę na temat stosowanych metod i form oraz
narzędzi pracy, dokumentacji prowadzonej przez zakład
pracy, planowania i organizacji pracy w jednostce, w
której odbywa praktykę

K_W11
K_W122 EP2

zna zasady BHP obowiązujące na terenie zakładu pracy K_W133 EP3

umiejętności

doskonali umiejętności praktyczne związane m.in. z
zakładaniem i prowadzeniem hodowli in vitro,
zakładaniem i monitorowaniem hodowli drobnoustrojów,
wykonywaniem: testów
bakteriologicznych, immunologicznych, analiz
toksykologicznych, analiz molekularnych

K_U01
K_U041 EP4

potrafi właściwie opracować i interpretować wyniki
przeprowadzonych analiz

K_U03
K_U072 EP5

potrafi pracować zarówno samodzielnie, jak też
efektywnie współdziałać z innymi członkami zespołu K_U16

K_U183 EP6
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kompetencje społeczne

jest zmotywowany do aktywnego uczestniczenia w
procesach decyzyjnych oraz w tworzeniu i realizacji
złożonych przedsięwzięć w środowisku pracy i poza nim

K_K04
K_K071 EP7

jest świadomy konieczności przestrzegania procedur
laboratoryjnych i technologicznych zgodnie z zasadami
BHP, mając na uwadze dbałość o bezpieczeństwo pracy
własnej i innych oraz środowisko

K_K03
K_K052 EP8

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: praktyka zawodowa - 120 godzin

Forma zajęć: praktyka

01. Instruktaż stanowiskowy oraz szkolenie BHP i Ppoż. Obowiązujące w miejscu odbywania praktyk 6 0

0
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

0
3. Zapoznanie się z pracą jednostki: a.- Tematyka badawcza, b.- Poznanie dokumentacji. c.- 20
Organizacja pracy w laboratorium d.- Metody badań. 6 0

04. Zapoznanie się z organizacją pracy. 6 0

0
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, zadanie
problemowe, praca z literaturąMetody kształcenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

0Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia praktyki jest:
1. Odbycie praktyki w wyznaczonym wymiarze godzin zgodnie z zasadami sformułowanymi w Regulaminie Praktyk,
udokumentowane prawidłowo prowadzonym Dziennikiem Praktyk.
2. Uzyskanie pozytywnej pisemnej opinii od Zakładowego Opiekuna Praktyk.
3. Złożenie pisemnego Sprawozdania z wypełnionym formularzem samooceny osiągnięcia efektów kształcenia.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie (Z) bez stopnia
Zaliczenie na podstawie przedłożonego:
1. dziennika praktyk potwierdzonego przez zakładowego opiekuna praktyk
2. pozytywnej opinii wystawionej przez jednostkę przyjmującą na praktykę
3. sprawozdania końcowego z praktyki zawodowej (sprawozdanie uczestnika oceniające praktykę wraz z formularzem
samooceny)
wystawia Koordynator praktyki zawodowej.

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

2/3



0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 0

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Wykład ogólnouczelniany [moduł]

przedmiot do wyboru
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

SPR34AIJ3450_11S
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. WIOLETA DUDZIŃSKA

Prowadzący zajęcia:

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 wykładu

K_W01
K_W021 EP1

umiejętności

potrafi stosować terminologię właściwą dla problematyki
wykładu K_U011 EP2

potrafi samodzielnie przygotować krótki tekst na
podstawie literatury przedmiotu K_U092 EP3

kompetencje społeczne
jest gotów do samodzielnego myślenia i krytycznej oceny
poziomu swojej wiedzy K_K011 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: przedmiot do wyboru

Forma zajęć: wykład

11. Przedstawienie problematyki wykładu i wymogów zaliczenia przedmiotu. 3 0

1
2. Podanie literatury i źródeł wykorzystanych w trakcie wykładu, odesłanie studenta do literatury
uzupełniającej. 3 0

113. Prezentacja zagadnień szczegółowych w ramach treści wykładu monograficznego. 3 0

24. Podsumowanie i konkluzje końcowe. 3 0

WykładMetody kształcenia

1/2



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

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 Ważona

3 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-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Wykład ogólnouczelniany [moduł]

przedmiot do wyboru
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

SPR34AIJ3450_12S
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. WIOLETA DUDZIŃSKA

Prowadzący zajęcia:

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 wykładu

K_W01
K_W021 EP1

umiejętności

potrafi stosować terminologię właściwą dla problematyki
wykładu K_U011 EP2

potrafi samodzielnie przygotować krótki tekst na
podstawie literatury przedmiotu K_U092 EP3

kompetencje społeczne
jest gotów do samodzielnego myślenia i krytycznej oceny
poziomu swojej wiedzy K_K011 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: przedmiot do wyboru

Forma zajęć: wykład

11. Przedstawienie problematyki wykładu i wymogów zaliczenia przedmiotu. 4 0

1
2. Podanie literatury i źródeł wykorzystanych w trakcie wykładu, odesłanie studenta do literatury
uzupełniającej. 4 0

123. Prezentacja zagadnień szczegółowych w ramach treści wykładu monograficznego. 4 0

14. Podsumowanie i konkluzje końcowe. 4 0

WykładMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

1/2



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

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 Nieobliczana

4 przedmiot do wyboru [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-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Moduł IV B [moduł]

regulatory wzrostu i rozwoju roślin
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2612_55S
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 35
laboratorium 36 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 51 3

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  JAN KĘPCZYŃSKI

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

Cele przedmiotu:
Zapoznanie z rolą regulatorów wzrostu i rozwoju w regulacji procesów fizjologicznych roślin. Nabycie
umiejętności zakładania i prowadzenia doświadczeń.

Wymagania wstępne: Botanika, systematyka roślin.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student charakteryzuje właściwości regulatorów wzrostu
i rozwoju roślin.

K_W01
K_W051 EP1

Student zna metabolizm regulatorów wzrostu i rozwoju
roślin oraz mechanizm ich działania.

K_W01
K_W052 EP2

umiejętności

Student analizuje wyniki doświadczeń z udziałem
regulatorów wzrostu i rozwoju roślin i na tej podstawie
weryfikuje swoje wiadomości.

K_U01
K_U04
K_U07

1 EP3

Student proponuje optymalną metodę regulacji
wybranych etapów cyklu życiowego rośliny przy użyciu
regulatorów wzrostu i rozwoju roślin lub substancji
modyfikujących ich syntezę/działanie.

K_U01
K_U042 EP4

Student przygotowuje próby biologiczne do analizy przy
użyciu chromatografu gazowego (GC) oraz
chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem
masowym (GC-MS).

K_U01
K_U04
K_U06

3 EP5

Student samodzielnie wykonuje analizę zawartości
etylenu metodą GC.

K_U01
K_U04
K_U06

4 EP6

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności. K_K041 EP7

Student jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za
bezpieczeństwo swoje i innych osób pracujących w sali
ćwiczeń.

K_K052 EP8

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: regulatory wzrostu i rozwoju roślin

1/2



Forma zajęć: wykład

21. Klasyfikacja i właściwości regulatorów wzrostu i rozwoju. 5 0

52. Udział regulatorów wzrostu w kontroli procesów fizjologicznych u roślin. 5 0

43. Metabolizm regulatorów wzrostu. 5 0

44. Mechanizm działania regulatorów wzrostu. 5 0

Forma zajęć: laboratorium

121. Zastosowanie klasycznych stymulatorów wzrostu i rozwoju roślin (auksyny, gibereliny, cytokininy). 5 0

12
2. Wpływ klasycznych inhibitorów wzrostu i rozwoju roślin (kwas abscysynowy, jasmonidy) na wybrane
procesy fizjologiczne 5 0

123. Oznaczanie stężenia wybranych regulatorów wzrostu. 5 0

Wykłady - prezentacje multimedialne.
Laboratoria - praca w grupach i praca samodzielna, dyskusja.Metody kształcenia

Davis P. J. [ed.] (2010): Plant Hormones. Biosynthesis, Signal Transduction, Action! 3rd  Edition, Kluwer Academic Publishers.

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

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

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

51Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

7Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

3Przygotowanie 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,EP7KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP4,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP5,EP6,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

ZO
Aktywność na zajęciach, zaliczenie kolokwium i sprawozdań z obserwacji i dyskusji wyników prowadzonych
doświadczeń.
Znajomość treści wykładów i laboratoriów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu wyliczana jest na podstawie oceny z laboratoriów i oceny z zaliczenia w stosunku 1:2.
Przy ustaleniu ocen zastosowanie mają zasady przyjęte w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego art. 38 i
44.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 regulatory wzrostu i rozwoju roślin Ważona

5 regulatory wzrostu i rozwoju roślin [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,34

5 regulatory wzrostu i rozwoju roślin [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,66

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-Biotech-O-I-S-21/22Z

roślinne kultury in vitro
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2611_29S
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 45 ZO0

wykład 15 E0

Razem 60 4

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  EWA KĘPCZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr Anna Orłowska , prof. dr hab.  EWA KĘPCZYŃSKA

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z różnymi typami kultur oraz technikami pracy in vitro. Nabycie praktycznych umiejętności
sterylnej pracy z materiałem roślinnym oraz rozmnażania roślin w warunkach  in vitro.

Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość zagadnień z Embriologii Roślin, Fizjologii roślin, Biochemii, Mikrobiologii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student rozumie podstawowe zjawiska i procesy z
zakresu roślinnych kultur in vitro K_W021 EP1

student ma wiedzę w  zakresie podstawowych technik
wykorzystywanych w roślinnych kulturach in vitro K_W112 EP2

student zna polskie firmy zajmujące się produkcją roślin
w warunkach in vitro

K_W15
K_W163 EP3

umiejętności

student potrafi wykonywać obliczenia niezbędne do
przygotowywania pożywek hodowlanych

K_U03
K_U081 EP4

student potrafi wyciągać wnioski na podstawie
otrzymanych wyników doświadczeń

K_U02
K_U03
K_U04
K_U09

2 EP5

student potrafi wykorzystać dostępny sprzęt
laboratoryjny w celu przygotowania i prowadzenia
doświadczeń

K_U013 EP6

student potrafi przygotować raport z prowadzonych
doświadczeń w formie sprawozdania K_U154 EP7

student potrafi  współdziałać  i  pracować  w  grupie,
przyjmując  w  niej różne role K_U165 EP8

kompetencje społeczne
Student nabywa kompetencje do stosowania się do
zasad BHP podczas pracy w laboratorium K_K051 EP9

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: roślinne kultury in vitro

Forma zajęć: wykład

21. Kultury in vitro w badaniach podstawowych i rolnictwie. 5 0

1/3



22. Zasady posługiwania się technikami kultur in vitro. 5 0

23. Typy kultur. 5 0

24. Organogeneza bezpośrednia i pośrednia. 5 0

25. Embriogeneza somatyczna. 5 0

26. Mikrorozmnażanie roślin. 5 0

27. Uwalnianie roślin od wirusów. 5 0

18. Gynogeneza i androgeneza. 5 0

Forma zajęć: laboratorium

51. Obliczenia matematyczne związane z przygotowywaniem pożywek 5 0

62. Przygotowywanie pożywek hodowlanych 5 0

43. Sterylizacja powierzchniowa materiału roślinnego 5 0

54. Kultury izolowanych organów 5 0

65. Kultury kalusa wybranych gatunków roślin 5 0

66. Indukcja organogenezy na przykładzie wybranych gatunków roślin 5 0

97. Mikrorozmnażanie wybranych gatunków roślin 5 0

48. Aklimatyzacji wybranych gatunków roślin 5 0

prezentacja multimedialna
praca w grupach
wykonywanie doświadczeń
rozwiązywanie zadań

Metody kształcenia

Bowes B.  (1999): Plant Propagation and conservation, Manson Publishing, UK (dostępna w Katedrze Biotechnologii Roślin)

George E.F. (2007): Plant Propagation by Tissue Culture: Vol1, Rozdział 9, Springer (dostępna w Katedrze Biotechnologii
Roślin)

Kępczyńska E., Kępczyński J.  (1998): Biotechnologia roślin - kultury in vitro, WNP US, Szczecin

Malepszy S. (2009): Biotechnologia Roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP2,EP4,EP5KOLOKWIUM

EP5,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP6,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady:
Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę zdobytą podczas wykładów(dłuższa wypowiedz pisemna)
Ćwiczenia:
Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za kolokwium,
sprawozdanie a także na podstawie aktywności studenta na zajęciach
Ocena końcowa jest średnią ocen z wykładów i ćwiczeń w stosunku 2:1.

W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego nastąpi zmiana warunków zaliczenia
przedmiotu na następujące wymogi:
Zaliczenie poprzez system MS Teams.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa koordynatora przedmiotu stanowi 33% oceny z ćwiczeń laboratoryjnych i 67% oceny z wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 roślinne kultury in vitro Ważona

5 roślinne kultury in vitro [wykład] egzamin 0,33

5 roślinne kultury in vitro [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,67

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Biotechnologia - Computational Biology and Bionanotechnology, Kwartalnik  (wybrane numery)

Publikacje przeglądowe w biotechnologicznych czasopismach krajowych i zagranicznych
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Biotech-O-I-S-21/22Z

rośliny użytkowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2456_20S
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 ZO0

Razem 45 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. AGNIESZKA GRINN-GOFROŃ

Prowadzący zajęcia: dr hab. HELENA WIĘCŁAW , dr hab. AGNIESZKA GRINN-GOFROŃ

Cele przedmiotu:

Przyswojenie zagadnień dotyczących roślin użytkowych wykorzystywanych w gospodarce człowieka w
Polsce, Europie i na świecie, ich przynależnością systematyczną, morfologią, właściwościami użytkowymi oraz
ich pochodzeniem i historią uprawy. Zapoznanie z metodami pozyskiwania roślinnych związków czynnych. Nabycie
umiejętności rozpoznawania i określania przydatności użytkowej najważniejszych gatunków.

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna najważniejsze rośliny
użytkowe wykorzystywane w gospodarce
człowieka w Polsce, Europie i na świecie.
Zna ich morfologię i właściwości użytkowe.
Zna podstawowe gatunki roślin
wykorzystywanych w biotechnologii.

K_W01
K_W021 EP1

Student zna budowę i zastosowanie
organów roślinnych wykorzystywanych
przez człowieka w celach użytkowych.

K_W012 EP2

Student zna  historię rozwoju upraw i
główne centra pochodzenia roślin
użytkowych oraz pochodzenie wybranych
gatunków roślin

K_W023 EP3

Student zna  historię rozwoju upraw i
główne centra pochodzenia roślin
użytkowych oraz pochodzenie wybranych

K_W054 EP11
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umiejętności

Student stosuje zasady podziału roślin na
grupy użytkowe oraz potrafi
zakwalifikować poznane gatunki do
określonej jednostki taksonomicznej.

K_U041 EP5

Student ocenia wartość użytkową roślin. K_U042 EP6

Stosuje zdobytą wiedzę w praktyce. Potrafi
znaleźć zastosowanie organów i
preparatów roślinnych oraz substancji
czynnych pozyskiwanych z roślin
użytkowych w różnych dziedzinach
gospodarki człowieka.

K_U01
K_U053 EP7

Student potrafi wykorzystywać różnorodną
literaturę dotyczącą roślin użytkowanych
przez człowieka.

K_U03
K_U114 EP8

Student potrafi dobrać i
wykorzystać rośliny użytkowe w
biotechnologii.

K_U025 EP12

kompetencje społeczne

Student docenia potrzebę ochrony dzikiej
przyrody, jako potencjalnego źródła
nowych gatunków i odmian roślin
użytkowych, a także konieczność
zachowania starych odmian gatunków
uprawnych.

K_K03
K_K061 EP10

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: rośliny użytkowe

Forma zajęć: wykład

21.  Charakterystyka organów roślinnych wykorzystywanych przez człowieka w celach użytkowych. 1 0

22.  Podstawowe gatunki roślin wykorzystywane w biotechnologii. 1 0

11
3.  Przegląd głównych grup roślin użytkowych (rośliny skrobiodajne, cukrodajne, białkodajne,
oleiste, owoce, warzywa, rośliny lecznicze, kosmetyczne, barwierskie, włóknodajne, kauczukodajne
i inne).

1 0

Forma zajęć: laboratorium

21.  Typy organów roślinnych wykorzystywanych przez człowieka - charakterystyka i przykłady 1 0

28
2. Przegląd i charakterystyka roślin użytkowych w układzie systematycznym (cechy
taksonomiczne, budowa morfologiczna, pochodzenie, skład surowcowy, zastosowanie) 1 0

Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone metodą pracy w grupach związaną z obserwacją preparatów
gotowych oraz samodzielnym wykonywaniem preparatów. Sporządzanie rysunków biologicznych
wybranych gatunków roślin z uwzględnieniem cech diagnostycznych., Wykłady prowadzone przy użyciu rzutnika
multimedialnego.

Metody kształcenia

Podbielkowski Z. (1992):  Rośliny użytkowe., Wyd. Szkolne i Pedagogiczne., warszawaLiteratura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

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

KOLOKWIUM

EP12,EP5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę.
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywności na zajęciach i pozytywnej oceny wykonywanych zadań
oraz pisemnych kolokwiów w cyklu ćwiczeniowym.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu wyliczana jest na podstawie oceny końcowej z ćwiczeń oraz oceny z
kolokwium obejmującego treści wykładów w stosunku 1:1.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 rośliny użytkowe Arytmetyczna

1 rośliny użytkowe [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

1 rośliny użytkowe [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Broda B (2002):  Zarys botaniki farmaceutycznej, PZWL., warszawa

Broda B., Mowszowicz J. (1996): Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych, PZWL., Warszawa

Falkowski J., Kostrowicki J (2001):  Geografia rolnictwa świata, PWN, Warszawa

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

Ożarowski A., Jaroniewski W. (1982): Ziołolecznictwo - poradnik dla lekarzy., PZWL, Warszawa

Szweykowska A., Szweykowski J. (2003):  Słownik botaniczny, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

22Przygotowanie się do zajęć 0

30Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

16Przygotowanie 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-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Moduł V A [moduł]

self-purification of water
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2457_56S
Kod przedmiotu:

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

fakultatywny semestr: 6 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

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

Liczba godzin

3 36
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

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, microbiology

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student recognizes the risks associated with pollution of
the water

K_W01
K_W02
K_W06
K_W07

1 EP1

Student knows the methods to assess the degree of
contamination and susceptibility to degradation of
surface water

K_W01
K_W02
K_W03

2 EP2

Student describes the basic mechanisms of self-
purification process

K_W01
K_W033 EP3

umiejętności

Student evaluates the degree of pollution of surface
waters and their susceptibility to degradation

K_U01
K_U02
K_U03

1 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_U01
K_U02
K_U04

2 EP5

Student is able to classify aquatics organisms to specific
ecological formation and identify selected indicator
species.

K_U01
K_U02
K_U03

3 EP6

kompetencje społeczne

The student shows an attitude of readiness to the
assigned task. K_K051 EP8

Student understands the social aspects of the practical
application of knowledge and skills.

K_K01
K_K022 EP9
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Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: self-purification of water

Forma zajęć: wykład

21. Mechanisms of self-purification 6 0

12. Water as a living environment 6 0

43. Surface water pollution 6 0

24. Saprobic zones 6 0

15. The importance of interactions between organisms in the self-purification process 6 0

16. Waterbodies susceptibility to degradation 6 0

17. Bioindication 6 0

38. Protection, monitoring, reservoir reclamation 6 0

Forma zajęć: laboratorium

41. Characterization of surface water contamination and related groups of organisms. 6 0

22. Bioindication of the degree of pollution based on existing organisms 6 0

63. Laboratory experiments using various ecological formations for water treatment 6 0

3
4. Representatives of food guilds, their role in the processes of self-purification of water and the
circulation of nutrients 6 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

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 płynących, PWN, Warszawa

Dojlido J. R.  (1995): Chemia wód powierzchniowych, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok

Kajak Z.  (1998): Hydrobiologia i limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych, PWN, Warszawa

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

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP9KOLOKWIUM

EP6,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Presence and activity on exercises.
Performing practical tasks entrusted during the exercises
Passing the colloquium with the content discussed during the lecture

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Establishing a final grade based on partial marks received during the semester for specific student activities and
work.
The grade is calculated on the basis of the final grade of the exercises and lectures in the ratio 1: 1

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 self-purification of water Arytmetyczna

6 self-purification of water [wykład]
zaliczenie z
oceną

6 self-purification of water [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

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

22Przygotowanie 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-Biotech-O-I-S-21/22Z

seminarium
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2611_33S
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 15 ZO0

26 seminarium 15 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. WIOLETA DUDZIŃSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z tematem realizowanej pracy dyplomowej.
Nabycie umiejętności planowania pracy badawczej, przygotowania projektu badawczego oraz pisania pracy
dyplomowej.

Nabycie umiejętności prezentacji wyników badań naukowych.
Przygotowanie pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne: Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu realizowanej pracy dyplomowej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu
biotechnologii. K_W011 EP1

Student zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze
stosowane w biotechnologii. K_W112 EP2

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego. K_W143 EP3

Student zna podstawowe zasady rozwoju form
przedsiębiorczości indywidualnej w zakresie
biotechnologii.

K_W154 EP4

umiejętności

Student potrafi przedstawić wyniki badań w języku
specjalistycznym.

K_U13
K_U141 EP5

Student potrafi analizować i weryfikować uzyskane
wyniki badań.

K_U02
K_U032 EP7

Student potrafi zgromadzić i uporządkować dane
literaturowe związane z tematem pracy dyplomowej i na
ich podstawie formułować wnioski.

K_U09
K_U11
K_U12

3 EP9

Student wybiera sposób przedstawienia uzyskanych
wyników badań oraz w postaci wystąpienia ustnego
przedstawia dane związane z tematyka realizowanej
pracy dyplomowej.

K_U14
K_U154 EP12

Student czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w języku
polskim i angielskim.

K_U11
K_U12
K_U13

5 EP14

Student ma świadomość posiadanej wiedzy i
umiejętności i konieczności dalszego kształcenia.

K_U17
K_U186 EP16
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kompetencje społeczne
Student nabywa postawę gotowości do pracy
samodzielnej, przestrzegając ustaleń poczynionych przez
prowadzącego.

K_K041 EP15

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: seminarium

Forma zajęć: seminarium

51. Omówienie struktury i planu pracy dyplomowej. Prawo autorskie. 5 0

102. Przegląd literatury związanej z tematyką realizowanej   pracy dyplomowej 5 0

53. Prezentacja wyników uzyskanych w czasie realizacji poszczególnych etapów pracy dyplomowej 6 0

54. Dyskusja wyników 6 0

55. Omawianie postępów w pisaniu pracy dyplomowej 6 0

analiza literatury, prezentacja multimedialna, dyskusjaMetody kształcenia

Obcojęzyczne publikacje oryginalne i przeglądowe w w czasopismach zagranicznych.

Podręczniki akademickie dotyczące tematyki realizowanej pracy dyplomowej.

Publikacje oryginalne i przeglądowe w języku polskim związane z tematyką prowadzonych badań.

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

30Przygotowanie się do zajęć 0

16Studiowanie literatury 0

18Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP12,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP7,EP9PREZENTACJA

EP1,EP14,EP15,EP
2,EP3,EP5,EP7,EP9PRACA DYPLOMOWA

EP1,EP14,EP15,EP
16,EP2,EP3,EP4,EP
5,EP7,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności studenta na zajęciach oraz złożonej do oceny pracy
dyplomowej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest oceną z zaliczenia seminarium.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 seminarium Ważona

5 seminarium [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 seminarium Ważona

6 seminarium [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie 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-Biotech-O-I-S-21/22Z

szkolenie BHP
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2400_2S
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 5 Z4

Razem 5 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr MARIA ADAMCZYK

Prowadzący zajęcia: mgr MARIA ADAMCZYK

Cele przedmiotu:

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Forma zajęć:

Przedmiot:

Metody kształcenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusaMetody weryfikacji

efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 szkolenie BHP Nieobliczana

1 szkolenie BHP [wykład] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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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
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Biotech-O-I-S-21/22Z

szkolenie biblioteczne
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ3058_63S
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 1 Z1

Razem 1 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr MARTA SZTARK-ŻUREK

Prowadzący zajęcia: mgr MARTA SZTARK-ŻUREK

Cele przedmiotu:

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Forma zajęć:

Przedmiot:

Metody kształcenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusaMetody weryfikacji

efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

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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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

1Zajęcia dydaktyczne 1

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. 1

Liczba punktów ECTS 0
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Moduł II B [moduł]

technologie fermentacyjne
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ3025_43S
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 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. EWA SKOTNICKA

Prowadzący zajęcia: dr inż. EWA SKOTNICKA

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi technologii fermentacyjnych. Nabycie
wiedzy i umiejetności w zakresie udziału biotechnologii tradycyjnej w przebiegu i kontroli procesów fermentacyjnych
stosowanych w różnych gałęziach przemysłu.

Wymagania wstępne:
Znajomość zagadnień z chemii organicznej, mikrobiologii i biochemii oraz znajomość podstawowych zasad higieny i
bezpieczeństwa pracy w laboratorium

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna technologie stosowane w przemyśle
piwowarskich, winiarskim i spirytusowym

K_W04
K_W071 EP1

Zna zasady fermentacji mlekowej stosowanej do
produkcji kapusty kwaszonej i ogórków kwaszonych,
ukwaszaniu chleba i ciast żytnich oraz do produkcji
twarogów, serów i mlecznych napojów fermentowanych
(kefirów, jogurtów tradycyjnych) przy udziale różnych
szczepów bakterii i drożdży.

K_W01
K_W04
K_W07

2 EP2

umiejętności

Stosuje odpowiednie techniki i metody otrzymywania
określonych produktów spożywczych takich jak wina,
piwa i wódki oraz alkoholu etylowego z różnych
surowców roślinnych o dużej zawartości węglowodanów.

K_U01
K_U02
K_U03
K_U06

1 EP3

Umie stosować odpowiednie biotechnologiczne
procedury do produkcji twarogów, serów i mlecznych
napojów fermentacyjnych

K_U01
K_U032 EP4

Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń i analiz
laboratoryjnych prawidłowo formułuje wnioski K_U07

K_U103 EP5

kompetencje społeczne

Jest gotów do prawidłowej organizacji pracy i
współdziałania w grupie

K_K02
K_K061 EP6

Jest gotów do wzięcia odpowiedzialności za
bezpieczeństwo i higienę pracy. K_K062 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

1/3



Przedmiot: technologie fermentacyjne

Forma zajęć: wykład

3

1.  Procesy technologiczne wykorzystywane w przemyśle winiarskim do produkcji win białych,
czerwonych i musujących. Klasyfikacja win wg zawartości alkoholu i cukru. Przygotowanie surowców i
zacierów oraz drożdży gorzelniczych do fermentacji alkoholowej w przemyśle spirytusowym. Produkcja
wódek gatunkowych, whisky i koniaków. Utylizacja produktów ubocznych

3 0

3
2. Stosowanie słodu jasnego i ciemnego, różnych odmian chmielu, wody o odpowiednich parametrach
przez przemysł piwowarski do produkcji zacierów i brzeczki. Różne technologie produkcji piwa. 3 0

3

3.  Zastosowanie fermentacji mlekowej do przetwarzania owoców i warzyw np. kiszonej kapusty,
ogórków i buraków kwaszonych, grzybów, fermentacji oliwek, liści winogron itp. Wpływ pozyskiwanych
produktów na zdrowie i mechanizmy trawienne u zwierząt i ludzi. 3 0

3

4. Rola fermentacji mlekowej i alkoholowej w przemyśle piekarniczym. Procesy produkcyjne chleba i
ciast żytnich oraz pszennych z zastosowaniem różnych kultur sterowanych. Fermentacje w przemyśle
mleczarskim do produkcji serów dojrzewających i niedojrzewających oraz twarogów jako przykład
fermentacji ciała stałego.

3 0

3
5. Technologie fermentacyjne w ochronie środowiska (oczyszczanie ścieków, biofiltry, przetwarzanie
odpadów komunalnych, produkcja energii, biopaliwa) 3 0

Forma zajęć: laboratorium

5

1.  Kierunki wykorzystania drożdży w przemyśle: fermentacja alkoholowa, produkcja białek SCP (single
cell protein), produkcja mlecznych napojów fermentowanych. Symbioza drożdży z bakteriami fermentacji
mlekowej. Wymagania fizykochemiczne dla melasy wykorzystywanej w przemyśle drożdżowym i
gorzelniczym

3 0

4
2. Biotechnologiczne przetwarzanie serwatki na cele paszowe. Produkcja napojów z serwatki.
Otrzymywanie kwasu mlekowego i jego soli 3 0

6

3.  Porównanie fermentacji z hodowli biomasy drobnoustrojów. Oddychanie i fermentacja ? efekty
regulacyjne. Hamowanie fermentacji w komórkach drożdży w obecności tlenu. Hodowla drożdży
piekarskich w warunkach produkcyjnych. Wpływ podstawowych czynników fizykochemicznych na
rozmnażanie drożdży w warunkach produkcyjny (temperatura, pH, stężenie roztworów melasowych,
zanieczyszczenie pożywki melasowej, składniki podłoża

3 0

wykład, prezentacja multimedialna, wykonywanie doświadczeń laboratoryjnych, opracowanie raportówMetody kształcenia

Bednarski, Reps (2003): Biotechnologia żywności, WNT

Chmiel (1991): Biotechnologia, PWN

Drewniak E., Drewniak T.  (1998): Mikrobiologia żywności, WSiP

Duszkiewicz-Reihard W., Grzybowski R., Sobczak E.  (1993): Teoria i ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i technicznej, SGGW

Literatura podstawowa

Praca zbiorowa pod redakcją Grabińskiej-Łoniewskiej A. : Ćwiczenia laboratoryjne z mikrobiologii ogólnej., Oficyna Wyd.
Politechniki Warszawskiej

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP3,EP4,EP5KOLOKWIUM

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Znajomość treści programowych wykładów. Oceny częściowe z kolokwiów, raportów z analiz wyników badań. Ocena
aktywności pracy laboratoryjnej i współpracy grupowej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

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

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 technologie fermentacyjne Arytmetyczna

3 technologie fermentacyjne [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

3 technologie fermentacyjne [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie 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-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Moduł I A [moduł]

tkanki roślinne w kulturach in vitro
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

SPR34AIJ3446_7S
Kod przedmiotu:

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

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

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

Liczba godzin

1 32
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ZOFIA SOTEK

Prowadzący zajęcia: dr hab. ZOFIA SOTEK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawami mikroskopowania i preparatyki. Poznanie budowy tkanek roślinnych
stosowanych w kulturach in vitro, ich lokalizacji w organach roślinnych i funkcjonowania. Nabycie przez studenta
umiejętności przeprowadzania obserwacji, rozpoznawania i porównywania budowy różnych rodzajów tkanek
roślinnych oraz osiągnięcie gotowości do uznawania znaczenia wiedzy o budowie i funkcjonowaniu tkanek w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu botaniki ogólnej szkoły średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Charakteryzuje budowę i pochodzenie tkanek roślinnych
wykorzystywanych w kulturach in vitro. K_W011 EP1

Zna lokalizację i funkcjonowanie w organach roślinnych
tkanek wykorzystywanych w kulturach in vitro. K_W01

K_W022 EP2

umiejętności

Potrafi przeprowadzić obserwację i porównać budowę
różnych rodzajów tkanek roślinnych. K_U021 EP3

Potrafi rozpoznać różne rodzaje tkanek roślinnych. K_U022 EP4

kompetencje społeczne
Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy o budowie i
funkcjonowaniu tkanek w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych.

K_K041 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: tkanki roślinne w kulturach in vitro

Forma zajęć: wykład

15
1. Budowa i pochodzenie tkanek roślinnych wykorzystywanych w kulturach in vitro.
Lokalizacja i funkcjonowanie w organach roślinnych tkanek istotnych w naukach biotechnologicznych. 2 0

Forma zajęć: laboratorium

15
1. Podstawy mikroskopowania i preparatyki. Tkani merystematyczne - pierwotne i wtórne. Tkanki stałe
zdolne do powrotu do stanu merystematycznego. Rola tkanek wykorzystywanych w kulturach in vitro w
budowie pierwotnej i wtórnej organów roślin naczyniowych.

2 0

wykład, prezentacja multimedialna, wykonywanie preparatów, rysunek, opis, pokazMetody kształcenia

1/2



Hejnowicz Z.  (2020): Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa

Szweykowska A., Szweykowski J.  (2013): Botanika. Tom 1 Morfologia, PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Wysokińska H., Świątek L. (2009): Ćwiczenia z botaniki i podstawy z biotechnologii roślin, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
Łódź

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

13Przygotowanie 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

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP5SPRAWDZIAN

EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

wykład: pozytywna ocena z zaliczenia obejmującego wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury,
ćwiczenia: pozytywna ocena na podstawie uzyskanych sprawdzianów pisemnych oraz praktycznego rozpoznawania
tkanek i ich lokalizacji.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zasada wyliczenia oceny z przedmiotu: 1(wykłady): 1(ćwiczeni laboratoryjne).

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 tkanki roślinne w kulturach in vitro Arytmetyczna

2 tkanki roślinne w kulturach in vitro [wykład]
zaliczenie z
oceną

2 tkanki roślinne w kulturach in vitro [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Biotech-O-I-S-21/22Z

wstęp do biotechnologii
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2611_12S
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 wykład 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  EWA KĘPCZYŃSKA

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  EWA KĘPCZYŃSKA

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ogólnie pojętej biotechnologii i jej praktycznego
zastosowania w rolnictwie, przemyśle spożywczym, przemyśle farmaceutycznym, ochronie środowiska, medycynie.

Wymagania wstępne:
Znajomość zagadnień z zakresu biologii komórki, fizjologii roślin, biochemii, genetyki, mikrobiologii, programu
nauczania szkół średnich.

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_W021 EP1

Student zna kierunki rozwoju biotechnologii, wie jakie są
jej rodzaje. K_W042 EP2

umiejętności

Student potrafi wskazać zależność pomiędzy
biotechnologią i innymi dziedzinami nauki. K_U091 EP3

Student potrafi wskazać różnice pomiędzy
biotechnologią tradycyjną i nowoczesną.

K_U04
K_U092 EP4

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

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: wstęp do biotechnologii

Forma zajęć: wykład

21. Biotechnologia - definicja, powiązania z innymi dyscyplinami nauki 1 0

22. Kierunki prac biotechnologicznych 1 0

43. Biotechnologia tradycyjna i nowoczesna - kierunki ich rozwoju 1 0

24. Zielona biotechnologia 1 0

25. Biała biotechnologia 1 0

16. Czewona biotechnologia 1 0

17. Niebieska, czarna, żółta biotechnologia i inne 1 0

18. Osiągnięcia polskiej biotechnologii 1 0

1/2



" Wykład informacyjno-konwersatoryjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnychMetody kształcenia

Buchowicz J.  (2009): Biotechnologia molekularna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

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

Czasopisma Biotechnologia i Kosmos

Publikacje przeglądowe w czasopismach biotechnologicznych krajowych i zagranicznych
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

9Przygotowanie 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,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów: dłuższa wypowiedź pisemna, obejmująca wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest oceną z zaliczenia wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 wstęp do biotechnologii Ważona

1 wstęp do biotechnologii [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-Biotech-O-I-S-21/22Z

wychowanie fizyczne
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

US34AIJ2401_35S
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, gimnazjum i szkoły 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_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 do
realizacji poszczególnych zadań technicznych
         i taktycznych w poszczególnych dyscyplinach
sportowych i działalności turystyczno- rekreacyjnej,

K_U182 EP4

posiada umiejętności włączenia się w prozdrowotny styl
życia oraz kształtowania postaw
        sprzyjających aktywności fizycznej na całe życie, K_U183 EP5

1/4



kompetencje społeczne

promuje społeczne, kulturowe znaczenie sportu i
aktywności fizycznej oraz kształtuje własne
        upodobania z zakresu kultury fizycznej,

K_K071 EP6

podejmuje się organizacji wszelkich form aktywności
fizycznej, rywalizacji sportowej w swoim
        miejscu zamieszkania, zakładu pracy lub regionie, K_K072 EP7

troszczy się o zagospodarowanie czasu wolnego poprzez
różnorodne formy aktywności fizycznej. K_K073 EP8

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: wychowanie fizyczne

Forma zajęć: zajęcia z wychowania fizycznego

30

1. Do wyboru 1 lub 2 lub 3 lub 4:

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).

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. Sporty indywidualne (tenis ziemny, tenis stołowy, squash, karate, samoobrona, nordic
walking, pływanie, kolarstwo, narciarstwo, wioślarstwo,):
- 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. 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

3 0
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30

2. Do wyboru 1 lub 2 lub 3 lub 4: 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). 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. Sporty indywidualne (tenis ziemny, tenis stołowy, squash,
karate, samoobrona, nordic walking, pływanie, kolarstwo, narciarstwo, wioślarstwo,): - 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. 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

- metoda nauczania zadań ruchowych: syntetyczna, analityczna, mieszana, kompleksowa;
- metody realizacji zadań ruchowych: reproduktywne (odtwórcze), proaktywne
  (usamodzielniające), kreatywne (twórcze);
- metody przekazywania wiadomości: reproduktywne, proaktywne, kreatywne, prób
  i błędów.

Metody kształcenia

1. Bahrynowska-Fic J. Właściwości ćwiczeń fizycznych, ich systematyka i metodyka. Państwowy
Zakład Wydawnictw lekarskich, Warszawa 1987. :

2. Bondarowicz M. Zabawy w grach sportowych. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
1995. :

3. Huciński T., Lekner I. Koszykówka –podręcznik dla trenerów, nauczycieli i studentów. Wyd. BK,
Wrocław 2001. :

4. Kuźmińska O., Popielawska M. Taniec -Rytm -Muzyka. Wyd. Skr. AWF, Poznań 1995. :

5. Mielniczuk M., Staniszewski T. Stare i nowe gry drużynowe. Wydawnictwo TELBIT, Warszawa 1999. :

6. Talaga J. Sprawność fizyczna ogólna, Testy. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2004. :

7. Trześniowski R. Zabawy i gry ruchowe. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995. :

8. Uzarowicz J. Siatkówka, - co jest grane? Wyd. BK. Wrocław 2003. :

Literatura podstawowa

1. Barankiewicz J. Poradnik nauczyciela wychowania fizycznego: zbiór podstawowych pojęć z teorii i
metodyki wychowania fizycznego, sportu oraz wychowania zdrowotnego. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny,
Kalisz 1992. :

2. Strzyżewski S.. Wychowanie fizyczne poza salą gimnastyczną: poradnik dla nauczycieli i studentów.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992 :

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

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

3 wychowanie fizyczne [zajęcia z wychowania fizycznego] zaliczenie

4 wychowanie fizyczne Nieobliczana

4 wychowanie fizyczne [zajęcia z wychowania fizycznego] zaliczenie

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

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
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Moduł I B [moduł]

zarys histologii i organografii roślin
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

SPR34AIJ3446_10S
Kod przedmiotu:

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

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

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

Liczba godzin

1 32
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ZOFIA SOTEK

Prowadzący zajęcia: dr hab. ZOFIA SOTEK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawami mikroskopowania i preparatyki oraz z budową morfologiczną i anatomiczną
(tkanki, organy) roślin wyższych. Nabycie przez studenta umiejętności rozpoznawania i porównywania budowy różnych
typów tkanek i organów roślinnych oraz gotowości do dalszego kształcenia w zakresie budowy morfologicznej i
anatomicznej roślin w celu rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu biologii szkoły średniej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student opisuje budowę i funkcjonowanie
poszczególnych organów roślinnych

K_W01
K_W021 EP1

Student charakteryzuje budowę, pochodzenie i
funkcjonowanie poszczególnych typów tkanek i układów
tkanek roślinnych

K_W01
K_W022 EP2

umiejętności

Student rozpoznaje i porównuje budowę poszczególnych
organów roślinnych K_U021 EP3

Student rozpoznaje i porównuje budowę poszczególnych
typów tkanek roślinnych K_U022 EP4

Student dowodzi zależności budowy organów i tkanek
roślinnych od pełnionej przez nie funkcji.

K_U03
K_U093 EP5

Student porównuje dwa typy budowy roślin - pierwotną i
wtórną

K_U03
K_U094 EP6

kompetencje społeczne

Student jest zorientowany na dalsze kształcenie w
zakresie budowy morfologicznej i anatomicznej roślin w
celu rozwiązywania problemów poznawczych i
praktycznych

K_K041 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: zarys histologii i organografii roślin

Forma zajęć: wykład

1/2



15

1. Morfologia i klasyfikacja organów wegetatywnych i generatywnych roślin. Modyfikacje organów
wegetatywnych. Klasyfikacja i charakterystyka podstawowych tkanek roślinnych. Funkcjonalne układy
tkankowe. Budowa anatomiczna organów wegetatywnych roślin nagonasiennych. Budowa anatomiczna
organów wegetatywnych roślin okrytonasiennych.

2 0

Forma zajęć: laboratorium

15

1. Podstawy mikroskopowania i preparatyki. Tkanki twórcze. Tkanki stałe ? okrywające, wydzielnicze,
przewodzące, mechaniczne, miękiszowe. Pierwotna i wtórna budowa anatomiczna korzeni. Pierwotna i
wtórna budowa anatomiczna pędu (okrytozalążkowych i nagozalążkowych). Budowa anatomiczna liścia,
kwiatu, nasion.

2 0

wykład, prezentacja multimedialna, wykonywanie preparatów, rysunek, opis, pokazMetody kształcenia

Hejnowicz Z.  (2020): Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa

Szweykowska A., Szweykowski J.  (2001): Botanika. Tom I, PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Wysokińska H., Świątek L. (2009): Ćwiczenia z botaniki i podstawy z biotechnologii roślin, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
Łódź

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

13Przygotowanie 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

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP5,EP6,E
P7SPRAWDZIAN

EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

wykład: pozytywna ocena z zaliczenia obejmującego wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury,
ćwiczenia: pozytywna ocena na podstawie uzyskanych sprawdzianów pisemnych oraz praktycznego rozpoznawania
preparatów

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ na:
-esej - EP1, EP2, EP5, EP6, EP7
kolokwium - EP1, EP2, EP3, EP4, EP5, EP6, EP7

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zasada wyliczenia oceny z przedmiotu: 1(wykłady): 1(ćwiczeni laboratoryjne)

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 zarys histologii i organografii roślin Arytmetyczna

2 zarys histologii i organografii roślin [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

2 zarys histologii i organografii roślin [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-Biotech-O-I-S-21/22Z

Moduł:
Moduł III A [moduł]

zwierzęce kultury in vitro
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
biotechnologia

SPR34AIJ3450_4S
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 44
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  BOGUMIŁA SKOTARCZAK

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  BOGUMIŁA SKOTARCZAK , dr hab. MAŁGORZATA ADAMSKA

Cele przedmiotu:

Przyswojenie zagadnień związanych z metodologią hodowli in vitro oraz ze współczesną biotechnologią tkankową.
Zapoznanie z praktycznymi i etycznymi aspektami biotechnologii. Nabycie umiejętności krytycznej analizy korzyści i
zagrożeń wynikających ze współczesnej biotechnologii oraz zaplanowania i przeprowadzenia hodowli komórkowej in
vitro.

Wymagania wstępne: Podstawy genetyki i fizjologii komórki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student ma wiedzę na temat etapów rozwoju komórek w
hodowli in vitro. K_W021 EP1

Student zna zastosowanie hodowli in vitro w biologii i
medycynie. K_W042 EP2

Student ma wiedzę dotyczącą GMO. K_W013 EP3

Student zna rodzaje i metody hodowli in vitro komórek
zwierzęcych oraz zasady ich metodyki. K_W114 EP4

umiejętności

Student potrafi pozyskać do badań różne typy komórek
bezkręgowców i kręgowców.

K_U01
K_U051 EP5

Student potrafi zaplanować i przeprowadzić pod
kierunkiem prowadzącego hodowlę limfocytów in vitro
oraz hodowlę pierwotną komórek bezkręgowców oraz
wyprowadzić linię komórkową.

K_U03
K_U062 EP6

Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu student
potrafi wykonać kariotyp.

K_U02
K_U033 EP7

Student pracuje w grupie i wykazuje odpowiedzialność za
własną pracę. K_U164 EP8

Student ma świadomość zmian zachodzących w
biotechnologii jako interdyscyplinarnej dziedzinie wiedzy
przyrodniczej oraz o konieczności jej aktualizowania. K_U17

K_U185 EP11
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kompetencje społeczne

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

K_K021 EP9

Student ma świadomość dylematów związanych z
zawodem biotechnologa. K_K012 EP10

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: zwierzęce kultury in vitro

Forma zajęć: wykład

11. Rys historyczny doskonalenia technik in vitro. 4 0

2
2. Zasady hodowli komórek i tkanek zwierzęcych poza ustrojem. Inżynieria tkankowa. Leki
rekombinowane 4 0

33. Zastosowanie hodowli in vitro w immunologii. Przeciwciała monoklonalne, szczepionki, interferony. 4 0

24. GMO. Zwierzęta transgeniczne. 4 0

25. Klonowanie. 4 0

36. Wspomagany rozród. Komórki macierzyste. 4 0

27. Kultury in vitro w toksykologii. 4 0

Forma zajęć: laboratorium

5
1. Zasady BHP, wyposażenie i odczynniki niezbędne do przeprowadzenia kultur zwierzęcych in vitro.
Typy hodowli komórek zwierzęcych, ich przebieg oraz zasady prowadzenia. 4 0

5
2. Zastosowanie hodowli limfocytów w medycynie. Przebieg hodowli ludzkich limfocytów z krwi
obwodowej, obserwacja mikroskopowa transformacji blastycznej, analiza kariotypu. 4 0

5
3. Charakterystyka i wykorzystanie hodowli komórek bezkręgowców. Założenie hodowli pierwotnej
komórek bezkręgowców, wyprowadzenie linii komórkowej. 4 0

prezentacja multimedialna, wykonywanie doświadczeń, praca w grupachMetody kształcenia

Buchowicz J.  (2007): Biotechnologia molekularna, PWN, Warszawa

Stokłosowa S. (2004): Hodowle komórek i tkanek, PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Janicki K. (2001): Hematologia, PZWL, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7KOLOKWIUM

EP1,EP10,EP11,EP
2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP5,EP6,EP7,EP8,E
P9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeniowej na podstawie oceny ze sprawdzianu obejmującego wiedzę z wykładów
oraz oceny z kolokwium obejmującego wiedzę z zajęć laboratoryjnych, a także pozytywnych ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie semestru za aktywność studenta podczas pracy w laboratorium.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

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

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 zwierzęce kultury in vitro Arytmetyczna

4 zwierzęce kultury in vitro [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

4 zwierzęce kultury in vitro [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

13Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

25Udział 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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