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Forma studiów: stacjonarne  

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Rok studiów: I 

 

  



Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów:  Biotechnologia 
medyczna 

2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 
3. Forma studiów:  stacjonarne 

4. Rok: I 5. Semestr: I 

6. Nazwa przedmiotu: Szkolenie BHP 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
 
Przekazanie podstawowych wiadomości na temat ogólnych zasad postępowania w razie wypadku 
podczas nauki i w sytuacjach zagrożeń, okoliczności i przyczyn wypadków studentów, zasad  
udzielania pierwszej pomocy  w razie wypadku, jak również wskazanie potencjalnych zagrożeń   
z jakimi mogą spotkać się studenci. 
 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W27, K1_W20 
w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U07,K_U15 
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K13 

9. liczba godzin z przedmiotu 4 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy Rozwiązanie testu Zaliczenie testu 

 Szkolenie w formie e-learningowej 
Wpis zaliczenia do 
protokołu zaliczeniowego 

W zakresie umiejętności Nie jest weryfikowany  Nie jest weryfikowany 

W zakresie kompetencji  Nie jest weryfikowany Nie jest weryfikowany 

* Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny. 

 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

 

Inne przydatne informacje o przedmiocie 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Sekcja BHP. 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15, bhp@sum.edu.pl 
 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
mgr inż. Magdalena Kaczmarczyk – Koordynator Sekcji BHP  
 
 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Brak wymagań 
 
 

15. Liczebność grup Szkolenie w formie e-learningowej. 

16. Materiały do zajęć 
Prezentacja  materiałów szkoleniowych na Platformie e-
learningowej Uczelni. 

17. Miejsce odbywania się zajęć Forma e-learningowa. 

18. Miejsce i godzina konsultacji 
Szkolenia odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym 
harmonogramem. 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

efektów 

uczenia się 

zatwierdzonych 

przez Senat 

SUM 

P_W01 
zna zasady udzielania pierwszej pomocy  K1_W27 

K1_W20 

P_U01 
posiada umiejętność postepowania z materiałem zakaźnym  

K1_U07 

P_U02 

posiada umiejętność rozpoznawania sytuacji zagrażających 
zdrowiu lub życiu, oceny podstawowych funkcji życiowych oraz 
udzielania doraźnej pomocy przedmedycznej 
 

 
K1_U15  

P_K13 
posiada umiejętność wprowadzania zasad bezpieczeństwa, 
higieny pracy i ergonomii 

K1_K13 

20. Formy i tematy zajęć Liczba 
godzin 

20.1. Wykłady ;   

Prezentacja szkoleniowa z zakresu BHP na Platformie e-learningowej Uczelni 4 

20.2. Seminaria 0 

20.3. Ćwiczenia 0 

21. Literatura 



1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu 

zapewniania w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia ( Dz.U.2018, poz. 2090) 

2. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych  

w szczególnych okolicznościach (Dz. U. 2020 poz. 984 tj.) 

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla 

zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki               (Dz. 

U. Nr 81, poz. 716). 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub 

szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U. 2017 poz. 796).       

5. Art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej –( Dz. U. 2020 poz. 961 tj.)         

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – ( Dz. U. 2010r., Nr 109, poz.719).                     

 
 

22. Kryteria oceny – szczegóły  

 

Udział w szkoleniu w formie e-learningowej zakończony zaliczeniem w formie testu. 

 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów: biotechnologia medyczna 
2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 
3. Forma studiów: stacjonarne 

4. Rok: I 5. Semestr: I 

6. Nazwa przedmiotu: Biologia komórki 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 

Poznanie molekularnych podstaw procesów komórkowych związanych z funkcjonowaniem całych 
organizmów. Wykazanie molekularnego podłoża różnych patologii i możliwości ich terapii na tym poziomie. 

Zrozumienie zjawiska selektywnego działania różnych substancji na wybrane komórki lub możliwości ich 

wielokierunkowego oddziaływania w organizmie ze wskazaniem na konkretne zmiany strukturalne lub 

metaboliczne. Nabycie umiejętności wykonania prostych preparatów komórkowych i zasad wyznaczania 
kariotypów oraz prowadzenia obserwacji pod mikroskopem i wykonania dokumentacji analizowanych 

obiektów i obserwowanych zjawisk. 
 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W01, K1_W06, K1_W29 
w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U03, K1_U10, K1_U21, K1_U23, K1_U44, K1_U49,  
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K06, K1_K07 

9. liczba godzin z przedmiotu 60 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 

Udział w dyskusji na zajęciach 
Sprawdzian cząstkowy pisemny – pytania otwarte/test 
wyboru 
Zaliczenie na ocenę – test wyboru 

* 
 

W zakresie umiejętności 

Sprawdzenie umiejętności studenta w zakresie 
posługiwania się i obsługi mikroskopu. 
Zaliczenie wykonanej pracy przez prowadzącego 
zajęcia na zakończenie każdych ćwiczeń (ocena 
wykonanej dokumentacji z prowadzonych obserwacji) 
Ocena wykonania i zaangażowania w wykonanie zadań 
problemowych 

*  
 

W zakresie kompetencji Obserwacja  

* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu przekraczają 

wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu przekraczają 

wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

 

Inne przydatne informacje o przedmiocie 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Zakład Biologii Komórki, 41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8, kampus A,  p. III, tel. 32 364 12 10, 
mlatocha@sum.edu.pl  

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
Dr hab. n. med. Małgorzata Latocha  

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawy wiedzy z przedmiotu „Biologia” (program rozszerzony) na poziomie szkoły średniej. 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć 
Pokaz multimedialny, pokaz filmowy, bazy internetowe, 
podręczniki, ideogramy, zadania problemowe. 

17. Miejsce odbywania się zajęć 
Ćwiczenia i seminaria -  sala 4.27, piętro IV, kampus B Wydziału,   
ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec  
Wykłady – zgodnie z harmonogramem podanym przez dziekanat 

18. Miejsce i godzina konsultacji 
Zakład Biologii Komórki, 41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8 kampus 
A, piętro III (p.303-305) - 1 godzina raz w tygodniu (termin 
dostosowany do planu studentów). 

19. Efekty uczenia się 

Numer 
przedmiotowego 
efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 
efektów 

uczenia się 
zatwierdzonych 

przez Senat 
SUM 

P_W01 
Student zna podstawowe struktury i procesy komórkowe – 
potrafi je opisać, określić ich lokalizacje i rolę.  

K1_W01 
 

P_W02 

Student zna budowę materiału genetycznego człowieka, potrafi 
wymienić i opisać na czym polegają kolejne etapy ekspresji 
informacji zawartej w materiale genetycznym i wskazać możliwe 
punkty zwrotne tego procesu. 

K1_W06 
 

P_W03 
Student zna i potrafi opisać etapy cyklu komórkowego oraz 
sposoby jego regulacji jak również wyjaśnić molekularne podłoże 
starzenia się i śmierci organizmów. 

K1_W01 
 

P_W04 
Student zna podstawowe sposoby komunikowania się komórek w 
organizmie i przepływu informacji.  

K1_W01 
K1_W29 

P_U01 
Student potrafi wykonać prosty preparat komórkowy, prowadzić 
obserwację pod mikroskopem,  wykonać dokumentację 
obserwowanych obiektów i zjawisk 

K1_U03 
K1_U10 

P_U02 

Student potrafi streścić i  zaprezentować wyniki z publikacji 
naukowych 

K1_U21 
K1_U23 
K1_U44 
K1_U49 

P_K01 
Student posiada umiejętność pracy w zespole K1_K06 

K1_K07 

mailto:mlatocha@sum.edu.pl


20. Formy i tematy zajęć Liczba 
godzin 

20.1. Wykłady  15 

Równowaga podstawą funkcjonowania komórek i organizmów. 2 

Struktura i funkcja błon komórkowych.  2 

Cząsteczki adhezyjne i mnacierz pozakomórkowa - udział w tworzeniu tkanek oraz znaczenie 
w różnych patologiach. 

2 

Cykl komórkowy - możliwości regulacji przebiegu poszczególnych etapów; podłoże 
molekularne starzenia się komórek i organizmów. Śmierć komórek-rodzaje.  

2 

Przepływ informacji w komórce. Znaczenie receptorów.  

 
2 

Ekspresja materiału genetycznego i możliwości ingerencji na różnych etapach ekspresji. 2 

Czynniki wpływające na różnicowanie się i specjalizację komórek. Cytokiny. 3 

20.2. Seminaria 15 

Techniki badawcze stosowane w biologii i genetyce.  1 

Jedność i różnorodność komórek. 1 

Budowa cząsteczkowa i funkcjonalne składniki błon komórkowych, transport błonowy.  1 

Połączenia i komunikacja międzykomórkowa: oddziaływania typu komórka-komórka i 
komórka-macierz pozakomórkowa. 1 

Cykl komórkowy i jego regulacja. 1 

Starzenie się i śmierć komórki (apoptoza i nekroza). 1 

Pojęcie i rola tensegralności w komórkach eukariotycznych - elementy architektoniczne 
komórek i ich znaczenie. 1 

Półautonomiczność organelli, funkcja mtDNA w wybranych patologiach. 1 

Porozumiewanie się komórek i udział receptorów w przekazywaniu sygnałów . 1 

Organizacja chromatyny w jądrze interfazowym i podczas podziału komórki.  1 

Przepływ informacji genetycznej – droga od genu do otrzymania końcowego produktu;  
hipoteza sygnałowa. 1 

Wewnątrzkomórkowa lokalizacja procesów metabolicznych z uwzględnieniem różnic 
narządowych. 1 

Różnicowanie się komórek. 1 

Szczególne własciwości komórek układu immunologicznego. 1 

Podsumowanie zdobylej wiedzy 1 

20.3. Ćwiczenia 30 

Metody pozyskiwania komórek do celów medycznych; przygotowanie komórek do badań 
mikroskopowych. Metody wykrywania i identyfikacji struktur komórkowych. 

2 

Podobieństwa i różnice w budowie i funkcji komórek prokariotycznych i eukariotycznych (tu: 
roślinnych i zwierzęcych). 

2 

Udział błon komórkowych w transporcie cząsteczek i utrzymaniu gospodarki wodno-
elektrolitowej komórek – plazmoliza. 

2 

Rola cząsteczek adhezyjnych w determinacji morfologicznych różnic komórek. 2 

Przebieg i regulacja cyklu komórkowego. 2 



Starzenie się komórek-zmiany morfologiczne. Śmierć komórek - metody identyfikacji 
umierających komórek (apoptoza i nekroza). 

2 

Mikrotubule, filamenty aktynowe oraz pośrednie jako elementy cytoszkieletu tworzące 
stabilne i labilne struktury komórki.  

2 

Różnice funkcjonalne i morfologiczne komórek w zależności od ilości i struktury 
mitochondriów. 

2 

Receptory i ich udział w przekazywaniu sygnału – analiza wybranych ścieżek sygnalizacyjnych . 2 

Poziomy organizacji materiału genetycznego. 2 

Zadania problemowe dotyczące etapów ekspresji genu. 2 

Różnice morfologiczne komórek wynikające z pełnionej funkcji. 2 

Podziały komórkowe, podłoże i przebieg procesu różnicowania się komórek. 2 

Charakterystyczne cechy komórek układu odpornościowego na przykładzie preparatów z 
rozmazu krwi. Rola zegara biologicznego w utrzymaniu homeostazy wewnątrzkomórkowej na 
przykładzie glukozy. 

2 

Zaliczenie  2 

21. Literatura 

Podstawowa: 
1. Alberts B. i wsp. Podstawy biologii komórki. Cz.1 i cz.2 PWN 2019 
2. Kawiak J. Seminaria z cytofizjologii dla studentów medycyny, weterynarii i biologii. Urban&Partner 

wydanie II, 2014 
3. Kilarski W. Strukturalne podstawy biologii komórki. PWN 2012 
4. Solomon E.P. BIOLOGIA VILLE`GO Multico, wydanie 2020 
5. Fuller G. Podstawy molekularne biologii komórki. PZWL 2005 
 
Uzupełniająca 

1. Madej J. Podstawy cytopatologii. Urban&Partner 2003 
2. Nowak J. Receptory i mechanizmy przekazywania sygnału. PWN 2004  
3. Bal J. Badania molekularne i cytogenetyczne w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. PWN 2016. 
 

22. Kryteria oceny – szczegóły  

 
Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 
 

 



 Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów: Biotechnologia 
medyczna  

2. Poziom kształcenia: I˚ 
3. Forma studiów: stacjonarne 

4. Rok: I 5. Semestr: I 

6. Nazwa przedmiotu: Ekonomia 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
 
Poznanie przez studenta podstawowych zagadnień z zakresu mikro i makroekonomii, w tym zasad 
gospodarki rynkowej.    
 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W39; K1_W40; K1_W41. 
w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U45 
 w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do:  K1_K06, K1_K07 

9. liczba godzin z przedmiotu 15 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 1 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 
Sprawdzian pisemny opisowy z 

pytaniami otwartymi 
* 

W zakresie umiejętności  - * 
W zakresie kompetencji  obserwacja * 

* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym 

poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 

 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

Inne przydatne informacje o przedmiocie 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, ul. Piekarska 18, 
e-mail:ekonomika@sum.edu.pl 
 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
 
dr hab. n. o zarz. i jakości Magdalena Syrkiewicz-Świtała 
 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
 
brak 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć Prezentacja multimedialna 

17. Miejsce odbywania się zajęć Sala wykładowa 

18. Miejsce i godzina konsultacji 
Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Wydział Nauk 
o Zdrowiu w Bytomiu (I piętro, pok. 20)  
Godziny konsultacji znane studentom 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

efektów 

uczenia się 

zatwierdzonych 

przez Senat 

SUM 

P_W01 
posiada wiedzę z zakresu ochrony wartości intelektualnej i 

przemysłowej 
K1_W39 

P_W02 
posiada elementarną wiedzę z zakresu marketingu, ekonomii, 

zarządzania i organizacji przedsiębiorstw 
K1_W40 

P_W03 zna zasady gospodarki rynkowej K1_W41 

20. Formy i tematy zajęć Liczba 
godzin 

20.1. Wykłady  15h 

1.Wprowadzenie do ekonomii 2h 

2. Rynek  - rodzaje rynku   1h 

3. Rynek  - popyt 1h 

4. Rynek  - podaż 1h 

5. Elastyczność popytu i podaży 1h 

6. Teoria wyboru konsumenta 1h 

7. Teoria funkcjonowania przedsiębiorstwa 1h 

8. Rola państwa 1h 

9. Rynek pieniądza -  pieniądz, banki 1h 

10. Rynek pieniądza -  budżet państwa, polityka fiskalna i monetarna 1h 

11. Inflacja 1h 

12. Rynek pracy, bezrobocie 1h 



13.Problemy globalne  2h 

20.2. Seminaria 0h 

20.3. Ćwiczenia 0h 

21. Literatura 

Literatura podstawowa: 
1.Kwiatkowski Eugeniusz, Milewski Roman (red.), Podstawy ekonomii, Wyd. PWN, Warszawa 2015. 
2.Nordhaus William D., Samuelson Paul A., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2017. 
3.Czarny Bogusław, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2010. 
4.Begg David, Fischer Stanley, Dornbusch Rudiger, Ekonomia, PWE, 2007. 
 
Literatura uzupełniająca: 
1. Moroz Ewa, Podstawy mikroekonomii, PWE, Warszawa 2013. 
2. Dach Zofia, Mikroekonomia dla studiów licencjackich, PTE, Kraków 2010. 
3. Dach Zofia, Szopa Bogumiła, Podstawy makroekonomii, PTE, Kraków 2004. 
4. Nasiłowski Mieczysław, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii. Warszawa 2004. 

22. Kryteria oceny – szczegóły  

 
Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 
 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów: biotechnologia 
medyczna 

2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 
3. Forma studiów: stacjonarne 

4. Rok: I 5. Semestr: I 

6. Nazwa przedmiotu: Anatomia i fizjologia człowieka z elementami ergonomii 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
Poznanie budowy i czynności poszczególnych układów i mechanizmów regulacyjnych zapewniających 
homeostazę organizmu. Poznanie celów ergonomii, zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących  w 
układzie człowiek – maszyna, umiejętność oceny uciążliwości pracy fizycznej i psychicznej oraz wpływu na 
organizm człowieka czynników środowiska pracy. 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W02, K1_W07, K1_W11, K1_W12. 
w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U17, K1_U28. 
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K02, K1_K03, K1_K13, K1_K14. 

9. liczba godzin z przedmiotu 60 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 
Sprawozdania z ćwiczeń, sprawdziany 
pisemne, egzamin pisemny z pytaniami 
o charakterze testu wyboru. 

* 

W zakresie umiejętności 
Ocena poprawności wykonywania 
ćwiczeń praktycznych. * 

W zakresie kompetencji Obserwacja, dyskusja. * 

* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym 

poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

 

Inne przydatne informacje o przedmiocie 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych, Sosnowiec ul. Kasztanowa 3, kpnb@sum.edu.pl 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
dr hab. n. farm. Sławomir Wilczyński prof. SUM 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawy biologii 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć 

Instrukcje do ćwiczeń, rzutnik multimedialny, komputer, programy 
multimedialne i prezentacje autorskie, pomoce niezbędne do 
realizacji ćwiczeń takie jak spirometr, cykloergometr, aparaty do 
pomiaru ciśnienia, mikroskopy świetlne, analizator składu ciała 
InBody, kamera termowizyjna i inne. 

17. Miejsce odbywania się zajęć 
Sale ćwiczeniowe i sala seminaryjna przy ulicy Kasztanowej 3 w 
Sosnowcu. 

18. Miejsce i godzina konsultacji 
Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych, Sosnowiec ul 
Kasztanowa 3, czas i miejsce wg grafiku dla poszczególnych 
nauczycieli akademickich. 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

zatwierdzony

ch przez 

Senat SUM 

P_W01 Zna fizyczne uwarunkowania krążenia krwi i limfy, 
wymiany gazowej, przewodzenia impulsów 
nerwowych, transportu przez błony biologiczne. 

 

K1_W02 

P_W02 Zna skutki wpływu czynników środowiska pracy na organizm.  K1_W07 

P_W03 Zna prawidłową budowę anatomiczną organizmu ludzkiego i 
podstawowe zależności między budową i funkcją poszczególnych 
narządów i układów. 

K1_W11 

P_W04 Zna fizjologię poszczególnych narządów i  układów organizmu 
człowieka. 

K1_W12 

P_U01 Potrafi analizować i opisywać zależności między organizmem a 
środowiskiem pracy oraz stosować podstawowe zasady ergonomii. 

K1_U17 

P_U02 
Rozpoznaje zasadnicze struktury ludzkiego ciała oraz umie wskazać 
ich lokalizację. 

K1_U28 

P_K01 Rozumie znaczenie rozwijania własnej wiedzy i kompetencji.  K1_K02 

P_K02 
Ma świadomość korzyści wynikających z propagowania zachowań 
prozdrowotnych.  

K1_K03 

P_K03 
Propaguje zachowania zgodne z zasadami bezpieczeństwa, higieny 
pracy i ergonomii. 

K1_K13 



P_K04 
Podejmuje w sposób odpowiedzialny i zapewniający 
bezpieczeństwo wykonywanie powierzonych mu zadań.  

K1_K14 

20. Formy i tematy zajęć Liczba godzin 

20.1. Wykłady  15 

Układ rozrodczy. Rozród człowieka.  
Budowa zewnętrznych i wewnętrznych narządów rozrodczych. Spermatogeneza, 
tworzenie nasienia, skład nasienia. Oogeneza, cykl miesiączkowy. Endokrynologia układu 
rozrodczego.  

2 

Układ nerwowy. 
Neuron jako jednostka strukturalna i funkcjonalna układu nerwowego. Metabolizm tkanki 
nerwowej. Synapsy - rodzaje i czynność. Mediatory i modulatory synaptyczne. Sumowanie 
w czasie i przestrzeni impulsów nerwowych. Funkcje tkanki glejowej. Istota szara i istota 
biała w ośrodkowym układzie nerwowym. Układ nerwowy ośrodkowy: mózgowie i rdzeń 
kręgowy. Komory mózgu. Opony mózgowia i rdzenia kręgowego. Bariera krew – mózgowie. 
Powstawanie, skład i krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego. Obwodowy układ nerwowy - 
nerwy czaszkowe i rdzeniowe. Autonomiczny układ nerwowy współczulny i 
przywspółczulny. 
Czynność OUN (układ piramidowy, pozapiramidowy, móżdżek, twór siatkowaty, układ 
limbiczny, wzgórze i podwzgórze, rdzeń przedłużony). Czynność kory mózgowej. Czynność 
elektryczna mózgu – podstawy elektroencefalografii. 

5 

Układ wydzielania wewnętrznego. Reakcja stresowa. 
Anatomia topograficzna i podstawy anatomii szczegółowej podwzgórza, przysadki 
mózgowej, szyszynki, tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, trzustki, grasicy, gonad Ogólna 
charakterystyka hormonów. Mechanizm działania hormonów na komórki docelowe. 
Budowa i funkcje hormonów podwzgórza, przysadki mózgowej, szyszynki, tarczycy, 
przytarczyc, nadnerczy, trzustki, grasicy, gonad. Mechanizmy regulujące syntezę i 
uwalnianie hormonów. Pojęcie stresu według Selye’go. Czynność układu nerwowego i 
hormonalnego w reakcji stresowej. 

4 

Termoregulacja. 
Prawidłowa temperatura ciała. Wytwarzanie i utrata ciepła przez organizm. Mechanizmy 
regulujące temperaturę ciała. 

1 

Podstawy embriologii.  
Rozwój zarodkowy – przebieg procesu bruzdkowania i gastrulacji. Czynniki determinujące 
płeć. Zapłodnienie. Implantacja blastocysty w błonę śluzową macicy. Podstawy 
histogenezy i organogenezy. Różnicowanie się narządu skrzelowego. Błony płodowe, 
łożysko, pępowina. Krążenie płodowe. Podstawy diagnostyki prenatalnej. Czynniki 
teratogenne. 

2  

Rytmy biologiczne. 
Natura rytmów biologicznych. Mechanizm zegara biologicznego. Okołodobowa periodyka 
czynności ustrojowych i jej modyfikacja przez czynniki środowiskowe. Dobowy rytm funkcji 
ustrojowych w praktyce klinicznej. 

1  

20.2. Seminaria 15 

Anatomia i fizjologia układu krążenia.  2 

Krew – elementy morfotyczne i osocze. 1 

Anatomia i fizjologia układu oddechowego. 1 

Anatomia i fizjologia układu moczowego. 1 

Anatomia i fizjologia układu pokarmowego. 1 

Anatomia i fizjologia receptorów.  1 

Budowa biernego i czynnego układu ruchu. Fizjologia wysiłków fizycznych. Pojęcie 
wydolności fizycznej. 

1 

Łuk odruchowy. Składowe łuków odruchowych. Fizjologiczna rola łuków odruchowych.  1 



Ergonomia, jej istota, rozwój i znaczenie. Układ człowiek-maszyna. Czynniki środowiska 
pracy. Wysiłek psychiczny i fizyczny na stanowisku pracy. Stanowiska pracy z monitorami 
ekranowymi. Kolorystyka miejsca pracy. 

6 

20.3. Ćwiczenia 30 

Badanie czynności układu krążenia: 

 Pomiar tętna. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Wpływ różnych czynników na częstość 
tętna i wartość ciśnienia tętniczego -  próba Valsalwy, ortostatyczna, oziębiania, 
Martineta, Flacka.  

4 

Badanie krwi: 

 Analiza obrazu krwinek w rozmazie krwi barwionym metodą Pappenheima.  

 Klasyfikacja leukocytów (leukogram) wg. Schillinga.  

2 

Ocena funkcji nerek na podstawie właściwości fizykochemicznych moczu oraz oceny osadu 
moczu.  

3 

Badania spirometryczne: 

 Badanie pojemności życiowej płuc oraz pomiar dynamicznych parametrów 
określających wydolność płuc. 

4 

Ocena czynności przewodu pokarmowego: 

 Prezentacja najnowszych technik oceny czynności przewodu pokarmowego: C13 – testy 
oddechowe, USG, elektrogastrografia (EGG), ocena czasu pasażu żołądkowo-
kątniczego (OCTT) 

4 

Układanie i ocena jadłospisu. 2 

Bilans energetyczny organizmu i jego zaburzenia: 
Metody oceny masy i składu ciała: BMI, masa ciała należna, analiza składu ciała metodą 
pomiaru bioelektrycznej impedancji z zastosowaniem analizatora InBody. 

3 

Badanie odruchów bezwarunkowych monosynaptycznych i polisynaptycznych u 
człowieka: odruch kolanowy, odruch ze ścięgna Achillesa, odruch z mięśnia dwugłowego 
ramienia, odruch z mięśnia trójgłowego ramienia, odruch źreniczny, odruch podeszwowy, 
odruchy z mięśni brzucha, odruchy z błon śluzowych.  

1 

Badanie czynności receptorów: 

 Badanie narządu wzroku: badanie ostrości wzroku za pomocą tablic Snellena, badanie 
zdolności widzenia barw za pomocą tablic Ishihary, wykazanie obecności plamki ślepej 
w doświadczeniu Mariotte’a. 

 Badanie narządu słuchu: badanie ostrości słuchu za pomocą mowy i prób stroikowych.  

 Badanie narządu równowagi  przy pomocy próby obrotowej. 

 Badanie sprawności układu postawy ciała za pomocą testu posturalnego Fukudy. 

 Analiza sensoryczna – metody badania wrażliwości sensorycznej. 

3 

Sposoby oceny wydolności fizycznej: 

 Próby: PWC 150–170, Harvard, Lartigua, Astranda, Ruffiera. 
3 

Biomechaniczna charakterystyka układu ruchu. Badanie stabilności postawy ciała. Ocena 

siły i wytrzymałości mięśni za pomocą dynamometrów. Badanie równowagi przy użyciu 

dwupłytowej platformy posturograficznej. 

1 

21. Literatura 

Podstawowa 
1.Traczyk W.Z.: Fizjologia człowieka w zarysie, PZWL 2016. (lub nowsze) 
2. Gołąb B.K.: Podstawy anatomii człowieka, PZWL 2012. (lub nowsze) 
Uzupełniająca 
1.Traczyk W.Z., Trzebski A.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, PZWL 2015. 
(lub nowsze) 
2. Sokołowska-Pituchowa J.: Anatomia człowieka. PZWL 2008. (lub nowsze) 
3. Kozłowski S., Nazar K.: Wprowadzenie do fizjologii klinicznej, PZWL 1999. (lub nowsze) 



22. Kryteria oceny – szczegóły  

Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 
 

 



 Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów:  biotechnologia 
medyczna 

2. Poziom kształcenia:  studia I stopnia 
3. Forma studiów:  stacjonarne 

4. Rok:  I 5. Semestr:  I 

6. Nazwa przedmiotu:  Biologia zwierząt 

7. Status przedmiotu:  obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
Zapoznanie studentów z szeroko pojętymi aspektami w zakresie fizjologii i anatomii porównawczej 
oraz  behawioru zwierząt. Charakterystyka zwierząt doświadczalnych i laboratoryjnych. Wybrane 
zagadnienia socjobiologii. Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania zwierząt w badaniach 
biomedycznych. 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W01, K1_W11, K1_W30 
w zakresie umiejętności student potrafi:  K1_U28, K1_U14  
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K01 

9. liczba godzin z przedmiotu 45 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 
Sprawdzian pisemny – pytania 
otwarte/testowe 
Zaliczenie na ocenę – pytania otwarte 

* 

W zakresie umiejętności 
Obserwacja i ocena  aktywności 
Sprawdzian pisemny – pytania otwarte 
Zaliczenie praktyczne 

* 

W zakresie kompetencji Obserwacja * 
* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym 

poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 

 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

 

Inne przydatne informacje o przedmiocie 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Katedra i Zakład Toksykologii i Bioanalizy  41-200 Sosnowiec ul. Ostrogórska 30 
Tel : 32 364 13 47     e-mail: bioanaliza@sum.edu.pl   strona  www biotoks.sum.edu.pl 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko   e-mail: jstojko@sum.edu.pl 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Wiedza w zakresie biologii ogólnej, zoologii oraz podstawy fizjologii człowieka i zwierząt. 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć 
Prezentacje poglądowe, materiał biologiczny do ćwiczeń 
praktycznych. 

17. Miejsce odbywania się zajęć 

Wykłady – sala wykładowa Wydziału Nauk Farmaceutycznych                   
w Sosnowcu,  sale seminaryjne Katedry i Zakładu Toksykologii                    
i Bioanalizy Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu,                    
ul. Ostrogórska 30, 41-200 Sosnowiec 

18. Miejsce i godzina konsultacji 
Katedra i Zakład Toksykologii i Bioanalizy Wydziału Nauk 
Farmaceutycznych w Sosnowcu, ul. Ostrogórska 30,                          
41-200 Sosnowiec ,  zgodnie z ustalonym harmonogramem 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

efektów 

uczenia się 

zatwierdzonych 

przez Senat 

SUM 

P_W01 

Wykazuje znajomość organizacji żywej materii. Ma poszerzoną 
wiedzę z zakresu biologicznych,  zoologicznych i hodowlanych 
podstaw funkcjonowania organizmów zwierzęcych. 

K1-W01 

 

P_W02 

Zna prawidłowa budowę anatomiczną organizmu ludzkiego i 
zwierzęcego oraz podstawowe zależności między budową i 
funkcją organizmu w warunkach zdrowia i choroby.   

K1_W11 

 

P_W03 
Posiada znajomość prawnych i etycznych aspektów prowadzenia 
badań eksperymentalnych na zwierzętach. 

K1_W30 

P_U01 
Rozpoznaje zasadnicze struktury anatomiczne ludzkiego ciała i 
zwierząt kręgowych oraz ich lokalizację.   

K1_U28 

P_U02 
Posiada umiejętności i zrozumienie prawnych uwarunkowań 
prowadzenia prac badawczych i eksperymentalnych in vivo na 
zwierzętach laboratoryjnych w biotechnologii. 

K1_U14 

P_K01 Rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się. K1_K01 

20. Formy i tematy zajęć Liczba 
godzin 

20.1. Wykłady  15 

mailto:bioanaliza@sum.edu.pl
mailto:jstojko@sum.edu.pl


Zwierzęta jako modelowy organizm badawczy. 3 

Zasady tworzenia modeli eksperymentalnych. 3 

Tworzenie organizmów transgenicznych. 3 

Wykorzystanie organizmów transgenicznych w medycynie i farmacji. 3 

Choroby odzwierzęce – etiologia, patogeneza. 3 

20.2. Seminaria 15 

Neurofizjologiczne podstawy zachowania się zwierząt. 3 

Etologia. Podstawy socjobiologii i zoosemiotyki. 3 

Zagadnienia fizjologii rozrodu zwierząt. 3 

Mechanizmy termoregulacji u zwierząt. 3 

Układy sensoryczne i klasyfikacja zmysłów w świecie zwierząt. 3 

20.3. Ćwiczenia 15 

Praktyczne aspekty anatomii topograficznej zwierząt laboratoryjnych 3 

Odrębności anatomiczne i fizjologiczne w świecie zwierząt.  3 

Hodowlane parametry wybranych gatunków zwierząt w aspekcie badań doświadczalnych. 3 

Podstawy opracowania i uzyskania nowych wzorców fizjologiczno-hodowlanych zwierząt 
doświadczalnych. 

3 

Biologiczne zagrożenia wynikające z pracy  z organizmem żywym. 3 

21. Literatura 

 Podstawowa 
 1. Krzymowski T.: Fizjologia zwierząt PWRiL 2015. 
 2. Sadowski B.: Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt PWN Warszawa 2012. 
Uzupełniająca 
1 Aktualne publikacje pod patronatem Laboratory Animals. 
2 Opracowania ICLAS oraz Europejskiej Konwencji w sprawie ochrony zwierząt kręgowych 
wykorzystywanych dla celów doświadczalnych i innych celów naukowych.  
3 Sotowska-Brochowska J.: Fizjologia zwierząt – zagadnienia. 
 

22. Kryteria oceny – szczegóły  

 
Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 
 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów: Biotechnologia 
Medyczna 

2. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
3. Forma studiów: stacjonarne 

4. Rok: I 5. Semestr: I 

6. Nazwa przedmiotu: Matematyka 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy  

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
Uzyskanie wiedzy dotyczącej wykorzystania metod matematycznych na przedmiotach: biofizyka, 
chemia fizyczna, analiza instrumentalna, chemia kliniczna, statystyka medyczna, technologia 
informacyjna. Ponadto wypracowanie umiejętności samodzielnego opracowania wyników 
przeprowadzonego eksperymentu, doboru właściwych metod matematycznych, krytycznego 
spojrzenia na otrzymane wyniki oraz ich prezentacji w postaci tabelarycznej i graficznej 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W45 
w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U21, K1_U27, K1_U31, K1_U45 
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do:  K1_K01, K1_K06, K1_K07 

9. liczba godzin z przedmiotu 45 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 
Zaliczenie na ocenę – zadania 
rachunkowe, sprawdzian z zadaniami 
otwartymi 

Kolokwium pisemne – 
60% poprawnych 
odpowiedzi 

W zakresie umiejętności Obserwacja 
Prawidłowa postawa, 
dostateczna aktywność 

W zakresie kompetencji Obserwacja 
Prawidłowa postawa, 
dostateczna aktywność 

* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym 

poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 

 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

 

Inne przydatne informacje o przedmiocie 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej, ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec, 32 364 1580-82 
http://farmacjafizyczna.sum.edu.pl/, farmacjafizyczna@sum.edu.pl 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
dr hab. n. farm. Małgorzata Maciążek-Jurczyk, prof. SUM 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Materiał z przedmiotu matematyka realizowany zgodnie ze standardami nauczania w szkole średniej 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć 
Podręczniki, skrypt, zagadnienia przygotowane przez prowadzącego, 
materiały z wykładów, materiały z platformy e-learningowej 

17. Miejsce odbywania się zajęć Sala seminaryjna, wykładowa 

18. Miejsce i godzina konsultacji 
Pokoje osób prowadzących zajęcia 
(http://farmacjafizyczna.sum.edu.pl/, zakładka konsultacje) 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

efektów 

uczenia się 

zatwierdzonych 

przez Senat 

SUM 

P_W01 
Posiada wiedzę z zakresu oprogramowania użytkowego 
pozwalającego na ich zastosowanie w życiu codziennym  
i zawodowym 

K1_W45 

P_U01 
Posiada podstawowe wiadomości dotyczące pojęć statystycznych  
i obsługi komputera w zakresie analizy statystycznej, obsługi 
arkusza kalkulacyjnego 

K1_U21 

P_U02 

Wykorzystuje opis matematyczny w obliczeniach chemicznych 
stosowane w biotechnologii, potrafi wyznaczać kwasowość bądź 
zasadowość definiowaną jako ujemny logarytm stężenia jonów 
wodorowych, zastosować poznane wzory do rozwiązywania zadań 
rachunkowych i problemowych w chemii fizycznej, posiada 
umiejętność zastosowania całek w przeliczeniach 
fizykochemicznych, potrafi wykorzystywać umiejętność 
rozwiązywania równań różniczkowych z kinetyki reakcji i 
termochemii 

K1_U27 

P_U03 

Dokonuje opisu matematycznego procesów zachodzących  
w przyrodzie, wyprowadza jednostki miar i wielkości fizyczne, 
przekształca wzory definicyjne, wyznacza kwasowość bądź 
zasadowość definiowaną jako ujemny logarytm stężenia jonów 
wodorowych, potrafi zastosować trygonometrię w 
wyprowadzaniu praw optyki geometrycznej, poddawać analizie 
zjawiska i procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne metodami 
matematycznymi 

K1_U31 

http://farmacjafizyczna.sum.edu.pl/
mailto:farmacjafizyczna@sum.edu.pl
http://farmacjafizyczna.sum.edu.pl/


P_U04 

Potrafi opisywać zależności między wielkością mierzoną  
a wskazaniem narzędzia pomiarowego, graficznie przedstawiać 
wyniki pomiarów, interpretować wykresy zależności, weryfikować 
wyniki na podstawie wykresu zależności między danymi 
wielkościami fizycznymi, dokonywać ekstrapolacji, tj. szacowania 
wartości zmiennej zależnej poza obszarem wyznaczonym przez 
pomiary, posługiwać się skalą logarytmiczną opracowując wyniki 
doświadczeń, wydobywać informacje jakościowe z danych 
ilościowych, geometrycznie interpretować pochodną, obliczać 
przybliżone wartości, stosować graficzną metodę wyznaczania 
niepewności pomiarów, oszacowywać niedokładność i czułość 
narzędzia pomiarowego (błąd wskazania), zastosować rachunek 
różniczkowy w rachunku błędów i przybliżonych wartości, 
posługiwać się matematycznym opracowaniem wyników 
pomiarów, krytycznie oceniać otrzymane podczas doświadczenia 
wyniki pomiarów, zastosować metodę najmniejszych kwadratów, 
posiada umiejętność geometrycznego interpretowania całek, 
rozumować matematyczne dowody, identyfikować założenia i 
konkluzje, dokonywać złożonych obliczeń, przedstawiać treści 
matematyczne w mowie i piśmie  

 

K1_U45 

P_U05 
Wyciąga i formułuje wnioski na podstawie danych uzyskanych z 
przeprowadzonych analiz, przedstawia treści matematyczne w 
mowie i piśmie, identyfikuje założenia i konkluzje  

K1_U45 

P_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przedmiotów ścisłych  K1_K01 

P_K02 
Uczestniczy w działaniach grupy prowadzących do zrealizowania 
powierzonych zadań, potrafi pracować w zespole  

M1_K06 
M1_K07 

20. Formy i tematy zajęć Liczba 
godzin 

20.1. Wykłady   

Funkcje jednej zmiennej i ich własności: funkcje potęgowe, wykładnicze i logarytmiczne, 
funkcje elementarne, złożone i odwrotne, funkcje ciągłe, granice funkcji jednej zmiennej 

2 

Rachunek różniczkowy: pochodna funkcji elementarnej i złożonej, różniczka funkcji i jej 
zastosowanie, zastosowanie pochodnych 

2 

Funkcje wielu zmiennych: pochodne cząstkowe, różniczka zupełna i jej zastosowanie 
(termodynamika, wyznaczanie przybliżonej wartości, ocena błędów w obliczeniach)  

2 

Rachunek całkowy: podstawowe wzory i metody całkowania całek nieoznaczonych i 
oznaczonych 

2 

Zastosowanie całek: rozwiązywanie problemów z biofizyki i chemii fizycznej, geometryczna 
interpretacja całek 

2 

Równania różniczkowe - podstawowe określenia, całka ogólna i całka szczególna równania 
różniczkowego 

2 

Równania różniczkowe pierwszego rzędu: podstawowe określenia, równania różniczkowe o 
zmiennych rozdzielonych, jednorodne i liniowe 

2 

Matematyczne metody opracowania wyników 1 

20.2. Seminaria  

20.3. Ćwiczenia  

Pojęcie funkcje jednej i wielu zmiennych i ich własności: funkcje potęgowe, wykładnicze i 
logarytmiczne, elementarne, złożone i odwrotne 

2 

Granice funkcji ciągłej. Iloraz różnicowy i granica ilorazu różnicowego 2 

Rachunek różniczkowy: pochodne funkcji elementarnej, obliczanie pochodnych sumy, różnicy, 
iloczynu, ilorazu, zastosowanie pochodnych, interpretacja geometryczna pochodnych  

2 



Pochodna funkcji złożonych, pochodna logarytmiczna, pochodna funkcji określonej 
parametrycznie 

2 

Punkty przegięcia i kierunki wypukłości krzywej, schemat badania kształtu krzywej, 
zastosowanie rachunku różniczkowego do badania przebiegu zmienności funkcji 

2 

Rachunek różniczkowy: różniczka funkcji i jej zastosowanie, pochodne funkcji wielu 
zmiennych, pochodne cząstkowe pierwszego i wyższych rzędów 

2 

Pojęcie różniczki i jej własności, różniczka zupełna i jej zastosowanie  zastosowanie 
(termodynamika, wyznaczanie przybliżonej wartości, ocena błędów w obliczeniach) 

2 

Wykorzystanie rachunku różniczkowego do opisu zjawisk i procesów fizycznych, chemicznych i 
biologicznych 

2 

Rachunek całkowy: podstawowe wzory i metody całkowania całek nieoznaczonych i 
oznaczonych  

2 

Zastosowanie całek: rozwiązywanie problemów z biofizyki i chemii fizycznej 2 

Geometryczna interpretacja całek 2 

Równania różniczkowe pierwszego rzędu: podstawowe określenia, całka ogólna i szczególna 
równania różniczkowego  

2 

Równania różniczkowe II rzedu, równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych, 
jednorodne i liniowe 

2 

Matematyczne metody opracowania wyników: metoda najmniejszych kwadratów, 
sporządzanie wykresów, papiery funkcyjne 

4 

21. Literatura 

Podstawowa 
1. Chmaj J.: Rachunek różniczkowy i całkowy, teoria, przykłady, ćwiczenia. Podręcznik dla studentów 
farmacji. PZWL, Warszawa 2000 
2. Traczyk T.: Elementy matematyki wyższej. PZWL, Warszawa 1981 
Uzupełniająca 

1. Martin J.: Podstawy matematyki i statystyki dla biologów, lekarzy i farmaceutów. PZWL, Warszawa 1992 
2. Krysicki W., Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I i II. PWN, Warszawa 2003 

22. Kryteria oceny – szczegóły  

Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów:  
Biotechnologia medyczna  

 

2. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
3. Forma studiów: stacjonarne 

4. Rok: I 5. Semestr: I 

6. Nazwa przedmiotu: Chemia Ogólna i Analityczna 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy  

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
Podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej niezbędne do głębszego zrozumienia innych dziedzin nauk 
chemicznych i biologicznych a także zasad oznaczenia i metod postępowania analitycznego 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W08, K1_W32, 
w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U01, K1_U02, K1_U11, K1_U43, 
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K13 

9. liczba godzin z przedmiotu 45 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 

Zaliczenie na ocenę – krótkie 
ustrukturyzowane pytania (SSQ), testy 

wielokrotnego wyboru (MRQ), testy 
wielokrotnej odpowiedzi (MCQ) 

* 

W zakresie umiejętności 
Sprawdzian pisemny – krótkie 
ustrukturyzowane pytania (SSQ),  
Sprawozdanie 

* 

W zakresie kompetencji Obserwacja * 

* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym 

poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

 

Inne przydatne informacje o przedmiocie 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej, ul. Jagiellońska 4, 
Sosnowiec, wbaran@sum.edu.pl, www.chemiaogolna.sum.edu.pl 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
dr hab. Wojciech Baran prof. SUM 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Wiedza teoretyczna z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej w stopniu rozszerzonym na poziomie szkoły 
ponad-gimnazjalnej, umiejętność opisu zachodzących reakcji i formułowania podstawowych wniosków. 
Umiejętność planowania wykonania zadania, świadomość celu uczenia się oraz precyzyjnego wyrażania 
swoich myśli 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć Instrukcje do ćwiczeń, podręcznik elektroniczny 

17. Miejsce odbywania się zajęć Sala wykładowa, sala laboratoryjna, sala seminaryjna 

18. Miejsce i godzina konsultacji 
Miejsce posadowienia Zakładu, zgodnie z harmonogramem 2h 
zegarowe tygodniowo/nauczyciel  

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

efektów 

uczenia się 

zatwierdzonych 

przez Senat 

SUM 

P_W01  Ma ugruntowaną wiedzę z chemii ogólnej i nieorganicznej niezbędną do 
głębszego zrozumienia innych dziedzin nauk chemicznych i 
biologicznych, zasad oznaczenia i postępowania stosowanych w wielu 
dziedzinach analizy chemicznej. Zna podstawy mechanizmów metod 
współczesnej analizy chemicznej wykorzystywanej w naukach 
przyrodniczych i medycznych.  

K1_W08  

P_W02  Potrafi opisać właściwości chemiczne pierwiastków i grup ich związków 
oraz przewidywać zmienność tych własności w oparciu o położenie 
pierwiastka w układzie okresowym (struktura elektronowa, 
elektroujemność). Potrafi przewidywać charakter chemiczny i trwałość 
wiązań w związkach nieorganicznych między pierwiastkami. Potrafi 
scharakteryzować znaczenie pierwiastków i ich związków w procesach 
życiowych. Zna podstawy kinetyki i równowagi chemicznej oraz 
podstawowe prawa termochemii i elektrochemii. Zna podstawy budowy 
jądra atomowego i reakcji jądrowej zwłaszcza rozpadu 
promieniotwórczego. Na podstawie zasad kinetyki i statyki chemicznej 
potrafi przewidzieć kierunek reakcji i opisać jej przebieg.  

K1_W08  
K1_W32  

P_U01  Zna zasady standardowych i niestandardowych metod obliczeń 
chemicznych niezbędnych w dziedzinie biotechnologii, zwłaszcza 
obliczeń związanych ze sporządzaniem, rozcieńczaniem i przeliczaniem 
stężeń wyrażonych w standardowych i niestandardowych jednostkach 
oraz obliczeń związanych z pH roztworów, potencjałami redoks i 

K1_U01  
K1_U02  



iloczynem rozpuszczalności. Zna zasady obliczeń w klasycznej analizie 
ilościowej.  

P_U02  Potrafi wykonać proste analizy jakościowe, polegające na rozdziale i 
identyfikacji mieszanin wieloskładnikowych kształtujące zasady 
wnioskowania oparte na dowodach empirycznych. Potrafi wykonać 
analizy ilościowe metodą miareczkowania klasycznego.  

K1_U01  
K1_U02  
K1_U11  
K1_U43  

P_K01 Wyciąga i formułuje prawidłowe obserwacje i wnioski z 
własnych doświadczeń. Potrafi bezpiecznie i zgodnie z 
zasadami pracować w laboratorium.   

K1_K13 

20. Formy i tematy zajęć Liczba 
godzin 

20.1. Wykłady 15 

1. Energetyczne podstawy chemii.  
Fizyczny sens energetyki cząsteczek chemicznych i ich przemian. Podstawy termodynamiki chemicznej, 
kryteria samorzutności procesów chemicznych.  

1 

2. Układ okresowy pierwiastków.  
Struktura elektronowa atomu. Układ okresowy pierwiastków, prawidłowości w układzie okresowym 
(promienie atomowe i jonowe, elektroujemność i elektrododatniość, wartościowość i stopień 
utlenienia, właściwości metaliczne i niemetaliczne pierwiastków oraz właściwości kwasowe i zasadowe 
tlenków). Budowa atomu i cząsteczki.  
Wiązania chemiczne atomowe, atomowe spolaryzowane, jonowe, koordynacyjne, wodorowe, 
metaliczne, Van der Waalsa. Teoria hybrydyzacji orbitali atomowych i orbitale molekularne.  

2  

3. Kinetyka chemiczna.  
Typy reakcji chemicznych i metody badania ich kinetyki. Związek pomiędzy kinetyką a mechanizmem 
procesu chemicznego.  

2  

4. Statyka chemiczna.  
Prawo działania mas i wnioski z niego wypływające. Równowaga kwasowo - zasadowa: teoria 
protonowa kwasów i zasad, pH.  

2  

5. Związki kompleksowe.  
Związki kompleksowe i ich budowa, otrzymywanie, nazewnictwo i trwałość.  

2  

6. Reakcje w roztworach wodnych.  
Typy reakcji w roztworach wodnych, uwarunkowania energetyczne przebiegu tych reakcji i ich 
planowanie.  

2  

7. Reakcje z przepływem elektronów.  
Reakcje utlenienia i redukcji. Potencjały redoks i wyznaczanie kierunku reakcji redoks. Wybrane 
zagadnienia z elektrochemii. Półogniwa, ogniwa elektrochemiczne, podstawy elektrolizy.  

2  

8. Chemia analityczna ilościowa. Zadania chemii analitycznej, skala metod analitycznych, rodzaj prób i 
ich przygotowanie, elementy walidacji.  
Klasyczne metody w chemii analitycznej; analiza objętościowa alkacymetryczna i redoksymetryczna.  

2  

20.2. Seminaria 15 

1. Stężenie roztworów, część I. Sposoby wyrażania stężeń i przeliczanie stężeń.  2  

2. Stężenie roztworów, część II. Sporządzanie, mieszanie i rozcieńczanie roztworów. Niestandardowe 
formy wyrażania stężeń i ich przeliczanie.  

2  

3. Obliczenia stechiometryczne. Stechiometria reakcji w roztworach, współczynniki stechiometryczne. 
Uzgadnianie równań reakcji redoks.  

2  

4. Iloczyn jonowy wody. pH mocnych kwasów i zasad. pH słabych kwasów i zasad.  2  

5. Roztwory buforowe. Sporządzanie roztworów buforowych i obliczanie ich  
pH. Mieszanie mocnych i słabych kwasów z mocnymi i słabymi zasadami.  
Obliczanie pH w reakcjach zobojętniania. Krzywe miareczkowania alkacymetrycznego.  

2  

6. Obliczenia w analizie objętościowej. Obliczenia za pomocą współczynników stechiometrycznych i 
współczynników równoważności kwasu, zasady, reduktora i utleniacza. Ustalanie miana titranta i 
obliczanie ilości substancji w próbce badanej.  

2  

7. Iloczyn rozpuszczalności. Rozpuszczalność trudno rozpuszczalnych elektrolitów. Wpływ pH i 
wspólnego jonu na rozpuszczalność osadu, efekt solny.  

2  

8. Sprawdzian z tematów 1-7  1  



20.3. Ćwiczenia 15 

Regulamin i przepisy BHP obowiązujące w pracowni chemii nieorganicznej. Technika laboratoryjna w 
pracowni nieorganicznej analizy jakościowej i ilościowej. Określanie odczynu (pH) roztworu. Wytrącanie 
i rozpuszczanie osadów, oddzielanie osadów od roztworów, sączenie i wirowanie. Badanie zabarwienia 
płomienia. Identyfikacja produktu gazowego. Ćwiczenia wykorzystujące elementy klasycznej analizy 
kationów.  

4  

Reakcje grupowe i charakterystyczne (reakcje specyficzne i selektywne) wybranych kationów. 
Identyfikacja wybranych kationów w próbkach.  

3  

Wprowadzenie do ilościowej analizy objętościowej. Alkacymetria. Nastawianie miana roztworu HCl 
(ważenie). Acydymetryczne oznaczanie NaOH.  

4  

Redoksymetria. Nastawianie miana roztworu KMnO4. Manganometryczne oznaczanie żelaza.  3  

Zajęcia podsumowujące  1  

21. Literatura 
1. Bielański A.: Podstawy Chemii Nieorganicznej, PWN, Warszawa 2002.  
2. Sobczak A., Sochacka J. (red): Chemia analityczna jakościowa. Podręcznik dla studentów I roku farmacji i analityki 
medycznej SUM, Katowice, 2010.  
3. Jones L., Atkins P.: Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje. PWN, Warszawa 2006 
4. Minczewski J., Marczenko Z.: Chemia analityczna. Tom I..PWN, Warszawa 2010  
5. Szmal Z.S., Lipiec T.: Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej. PZWL, Warszawa 1995.  
6. Śliwa W., Zelichowicz N.: Nowe nazewnictwo w chemii związków nieorganicznych i organicznych. WSiP, Warszawa 
1994. 
22. Kryteria oceny – szczegóły  

 
Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 
 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów:  Biotechnologia 
medyczna 

2. Poziom kształcenia:  studia I stopnia 
3. Forma studiów: studia stacjonarne 

4. Rok: I 5. Semestr: I 

6. Nazwa przedmiotu: Język angielski 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
 
Przygotowanie do samodzielnej pracy z popularnonaukowym oraz specjalistycznym tekstem z dziedziny 
biotechnologii. Kształtowanie umiejętności aktywnego udziału w dyskusji na wybrane zagadnienia związane 
ze studiowanym kierunkiem. Doskonalenie umiejętności swobodnej komunikacji dla potrzeb zawodowych. 

Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W23, K1_W24 
w zakresie umiejętności student potrafi:  K1_U46, K1_U47, K1_U48, K1_U49 
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K06, K1_K07 

9. liczba godzin z przedmiotu 25 h 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 
Wypowiedź ustna, tłumaczenie tekstu 

specjalistycznego, test pisemny 
sprawdzający znajomość słownictwa 

* 

W zakresie umiejętności 
Tłumaczenie tekstu specjalistycznego, 
wypowiedź ustna i pisemna 

* 

W zakresie kompetencji Wypowiedź ustna * 

*Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

 

Inne przydatne informacje o przedmiocie  

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
 
Studium Języków Obcych Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Jordana 19, 41-800 Zabrze-
Rokitnica, tel. (32) 275 50 30, email: studium@sum.edu.pl 
 

 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
 
Dr n. hum. Julia Makowska-Songin, jmakowska-songin@sum.edu.pl 
 
 

 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
 
Znajomość angielskiego na poziomie  B1 
 
 
 

 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć 
Materiały autorskie lektora 
Kierczak A.W., English for Pharmacists, PZWL, Warszawa 2009 

 

17. Miejsce odbywania się zajęć 
Wydział Nauk Farmaceutycznych, ul. Ostrogórska 30, 41-200 
Sosnowiec. 

18. Miejsce i godzina konsultacji 
Wydział Nauk Farmaceutycznych, ul. Ostrogórska 30, 41-200 
Sosnowiec, godziny ustalane na początku każdego semestru dla 
poszczególnych lektorów. 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

zatwierdzony

ch przez 

Senat SUM 

P_W01 
Absolwent zna psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania 
jednostki w społeczeństwie. 

K1_W23 

P_W02 
Absolwent wykazuje znajomość zasad komunikacji 
interpersonalnej. 

K1_W24 

P_U01 
Absolwent potrafi tworzyć prace pisemne w języku angielskim z 
wykorzystaniem poprawnej terminologii stosowanej w zakresie 
biotechnologii medycznej. 

K1_U46 

P_U02 
Absolwent potrafi przygotować i wygłosić pracę w języku 
angielskim z użyciem terminologii stosowanej w zakresie 
biotechnologii medycznej. 

K1_U47 



P_U03 
Absolwent posiada umiejętność komunikowania się w języku 
angielskim w zakresie niezbędnym dla zawodu i reprezentowanej 
dziedziny nauki. 

K1_U48 

P_U04 
Absolwent potrafi korzystać z obcojęzycznego piśmiennictwa 
zawodowego. 

K1_U49 

P_K01 Absolwent potrafi pracować w zespole. K1_K06, 

P_K02 Absolwent uczestniczy w działaniach grupy wykonującej zadanie. K1_K07 

20. Formy i tematy zajęć Liczba 
godzin 

20.1. Wykłady   

20.2. Seminaria 25 h 

S1 Budowa i funkcje komórki 5 h 

S2 DNA 3 h 

S3 RNA 3 h 

S4 Terapia genowa 4 h 

S5 Klonowanie 4 h 

S6 Podstawy anatomii 6 h 

20.3. Ćwiczenia  

21. Literatura 

Materiały autorskie lektora 
Kierczak A.W., English for Pharmacists, PZWL, Warszawa 2009 
 

22. Kryteria oceny – szczegóły  

 
Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 
 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów: Biotechnologia 
2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 

3. Forma studiów: stacjonarne 

4. Rok: I  5. Semestr: II 

6. Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
Zna wiadomości z zakresu sposobów regulowania masy ciała i modelowania sylwetki.Potrafi 

zmobilizować siebie i innych do postaw prozdrowotnych.  Zna praktyczne umiejętności dotyczące 

utrzymania właściwej postawy ciała przy pomocy metod ruchowych na sali, siłowni, na powietrzu i  w 

wodzie. 

 

Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W02, K1_W07, K1_W28 

w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U26, K1_U28 

w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K01, K1_K02, K1_K03 

 

9. Liczba godzin z przedmiotu 60 

10. Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 

Weryfikacja wiedzy z zakresu anatomii 

i fizjologii pod kątem ćwiczeń 

fizycznych w formie dyskusji 

* 

W zakresie umiejętności 
Prawidłowe wykonywanie ćwiczeń 

fizycznych, ich opis i demonstracja 
* 

W zakresie kompetencji 
Zdolność adaptacji ćwiczeń fizycznych 

do własnej sprawności i wydolności 
* 

* Przedmiot kończy się zaliczeniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta przedmiotu 

 

Cz. 2 

Inne przydatne informacje o przedmiocie 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 

Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu 

 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 

 

mgr Lidia Anton (lanton@sum.edu.pl)     dr Andrzej Szumski (aszumski@sum.edu.pl) 

 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 

 

Podstawowa znajomość budowy ciała i funkcjonowania układów czynnościowych. 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć 

Przyrządy i przybory będące na wyposażeniu siłowni i sali 

gimnastycznej, sprzęt audiowizualny lub przybory do aqua  

aerobiku (makarony, deski, ciężarki) 

17. Miejsce odbywania się zajęć Sala gimnastyczna, siłownia lub basen, Sosnowiec ul. Legionów 

18. Miejsce i godzina konsultacji  

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia 

się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 
efektów uczenia się 

zatwierdzonych 
przez Senat SUM 

P_W01 

Zna metody oceny prawidłowej sylwetki i postawy ciała. 

Potrafi określić cel wybranej formy aktywności ruchowej oraz 

dobrać do niego odpowiednią formę ruchową. 

K1_W02 

K1_W07 

K1_W28 

P_U01 

Rozumie zależność zdrowia od wydolności fizycznej i 

równowagi mięśniowej. Posiada wiedzę i umiejętności w 

zakresie doboru ćwiczeń w kształtowaniu odpowiednich grup 

mięśniowych. Potrafi dobrać odpowiednie ćwiczenia w wodzie 

w zależności  od potrzeby ( wadliwa postawa ciała, dystonia 

mięśniowa, objawy bólowe w obrębie kręgosłupa) 

K1_U26 

K1_U28 

P_K01 Prezentuje oraz promuje zdrowy styl życia. 

K1_K01 

K1_K02 

K1_K03 

20. Formy i tematy zajęć Liczba godzin 

20.3. Ćwiczenia 60 

Przepisy BHP na obiektach sportowych.  Bezpieczne korzystanie ze sprzętu siłowego 

lub regulamin pływalni, ćwiczenia oswajające z wodą. Sprawdzian umiejętności 

pływackich. 

2 

Rozgrzewka izometryczna i zasady stretchingu lub ćwiczenia oswajające z wodą, nauka 

wydechu do wody. Gry i zabawy w wodzie. 
2 

mailto:lanton@sum.edu.pl


Poizometryczna relaksacja mięśni lub nauka leżenia na plecach z deską i bez deski. 

Nauka pracy rąk i nóg w stylu grzbietowym. 
2 

Typy sylwetek. Wskaźniki prawidłowej masy ciała lub nauka pracy rąk i nóg w stylu 

grzbietowym. 
2 

Skład masy ciała i pomiar metodą  BIA lub doskonalenie pływania stylem grzbietowym 

w formie zabawowej 
2 

Trening dla początkujących na siłowni lub doskonalenie pływania stylem grzbietowym 

w formie ścisłej. 
2 

Metody budowy masy mięśniowej i spalania tkanki tłuszczowej na siłowni lub 

ćwiczenia rozciągające mięśnie piersiowe i wzmacniające mięsnie grzbietu w wodzie. 
2 

Ćwiczenia modelujące mięśnie brzucha i grzbietu   z wykorzystaniem urządzeń 

siłowych lub ćwiczenia elongacyjne i antygrawitacyjne ze współćwiczącym w wodzie. 
2 

Ćwiczenia wzmacniająca mięśnie nóg i pośladków z wykorzystaniem urządzeń 

siłowych lub nauka poślizgu na piersiach z wydechem do wody. 
2 

Ćwiczenia wzmacniające i modelujące mięśnie ramion i klatki piersiowej z 

wykorzystaniem urządzeń siłowych lub ćwiczenia pracy rąk i nóg do kraula z deską. 
2 

Testy wydolnościowe i mięśniowe lub ćwiczenia pracy rąk i nóg do kraula bez deski. 2 

Urządzenia cardio. Tętno aerobowe, obliczanie własnego tętna aerobowego lub 

zapoznanie studentów z elementami ratownictwa wodnego. 
2 

Zasady uczestnictwa w zajęciach aerobowych. Trening aerobowy i anaerobowy lub 

elementy ratownictwa wodnego. 
2 

Rola wody w organizmie. Dieta, suplementy i odżywki lub doskonalenie poznanych 

elementów technicznych stylu grzbietowego oraz kraula. 
2 

Zaliczenie. 2 

Ćwiczenia modelujące mięśnie klatki piersiowej i obręczy barkowej   z wykorzystaniem 

wolnych ciężarów lub nauka koordynacji pracy rąk i nóg w kraulu. 
2 

Ćwiczenia wzmacniające i modelujące mięśnie nóg i pośladków z wykorzystaniem 

wolnych ciężarów lub doskonalenie koordynacji pracy rąk i nóg z oddechem w kraulu. 
2 

Muzyczne formy  ułatwiające spalanie tkanki tłuszczowej lub ćwiczenia wzmacniające 

mięsnie grzbietu w wodzie z użyciem przyborów. 
2 

Ćwiczenia wzmacniające i wydolnościowe na stepie. Krótkie układy choreograficzne 

lub nauka techniki pracy rąk w stylu klasycznym. 
2 

Ćwiczenia wzmacniające z taśmami thera band lub nauka techniki pracy nóg w stylu 

klasycznym. 
2 

Ćwiczenia kształtujące i wzmacniające na piłkach fitball  lub koordynacja pracy rąk i 

nóg w stylu klasycznym. 
2 

Ćwiczenia sensomotoryczne i równoważne na dyskach rehabilitacyjnych lub łączenie 

pracy rąk i nóg  z oddechem. 
2 

Joga - ćwiczenia kształtujące, wzmacniające i rozciągające lub rola ćwiczeń 

antygrawitacyjnych w korekcji postawy ciała. 
2 

Pilates – ćwiczenia stabilizujące i kształtujące głębokie partie mięśniowe lub 

doskonalenie pływania stylem klasycznym. 
2 

Zdrowy kręgosłup, prawidłowa postawa, ćwiczenia wzmacniające i rozciągające lub 

nauka poślizgu w stylu klasycznym. 
2 

Kształtowanie postawy ciała w terenie - Nordic walking lub nauka skoku startowego do 

wody. 
2 



Unikanie błędów treningowych powodujących kontuzje lub hydroterapia, jej rola w 

korekcji wad postawy. 
2 

Indywidualne formy kształtowania zdolności motorycznych – siła, szybkość, gibkość, 

koordynacja lub najprostsze sposoby udzielania pomocy tonącemu. 
2 

Sport inwalidów – siatkówka na siedząco, bule, goalball lub doskonalenie poznanych 

stylów pływackich.  
2 

Zaliczenie . 2 

21. Literatura 

1. Bądź sprawny jak lampart,dr Kelly Starrett, Glen Cordoza, Galaktyka, Łódź 2018 

2. F. Delavier. Modelowanie sylwetki : atlas ćwiczeń dla kobiet, PZWL Warszawa 2008, 

3. T. Stefaniak, Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych cz. I i II, Wrocław 2002. 

4.  K. Pietrusik. Pływanie , nauczanie i doskonalenie. Oraz wybrane elementy aquafitness. TKKF,       

Warszawa 2005 

 

22. Kryteria oceny – szczegóły 

 

Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 

Zaliczenie przedmiotu – student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 

Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 

 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów: Biotechnologia Medyczna 
2. Poziom kształcenia: I stopień 
3. Forma studiów:  

4. Rok: I 5. Semestr: I 

6. Nazwa przedmiotu: Fizyka i Biofizyka 

7. Status przedmiotu: Obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
Założeniem kształcenia z przedmiotu Fizyka i biofizyka jest dostarczenie studentom wiedzy dotyczącej 
zastosowania praw fizycznych do opisu zjawisk zachodzących w organizmie niezbędnej do poznania 
funkcjonowania narządów z biofizycznego punktu widzenia, a także wiedzy dotyczącej wpływu zewnętrznych 
czynników fizycznych na organizm.  
Cele kształcenia to: 
●Zdobycie przez studentów wiedzy dotyczącej praw, wielkości fizycznych oraz zjawisk fizycznych 
zachodzących w organizmie.  
● Poznanie właściwości fizycznych komórek i tkanek.  
● Zapoznanie studentów ze zjawiskami biofizycznymi zachodzącymi w tkankach i narządach.  
● Zdobycie wiedzy o podstawach fizycznych opisujących funkcjonowanie narządów.  
● Zdobycie wiedzy o efektach biofizycznych towarzyszące oddziaływaniu zewnętrznych czynników fizycznych 
na organizm.  
● Poznanie zjawisk biofizycznych zachodzących w organizmie podczas diagnostyki medycznej i terapii z 
wykorzystaniem metod fizycznych.  
● Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie eksperymentalnego wyznaczania wybranych wielkości 
fizycznych i biofizycznych. 
 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W01, K1_W02, K1_W03, K1_W07, K1_W09, K1_W12, K1_W29, 
K1_W32 
w zakresie umiejętności student potrafi:  K1_U06, K1_U09, K1_U10, K1_U11, K1_U17, 
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K01, K1_K02, 1_K06, 1_K07 
 

9. liczba godzin z przedmiotu 60 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy Egzamin – test wyboru * 

W zakresie umiejętności Sprawozdanie * 

W zakresie kompetencji Obserwacja * 

* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu przekraczają 

wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu przekraczają 

wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 

 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

 

Inne przydatne informacje o przedmiocie 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Katedra i Zakład Biofizyki, 41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8, bpilawa@sum.edu.pl 
 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa 
 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
● Znajomość definicji oraz jednostek podstawowych wielkości fizycznych.  
● Znajomość podstawowych praw fizyki. 
 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć Tabele wielkości fizycznych i ich jednostek 

17. Miejsce odbywania się zajęć 
Sala wykładowa ul. Jedności 8, Sala ćwiczeń w Katedrze i Zakładzie 
Biofizyki 

18. Miejsce i godzina konsultacji 
Katedra i Zakład Biofizyki pokój nr 05 Godziny konsultacyjne ustalone 
przez studentów z prowadzącym zajęcia 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

efektów 

uczenia się 

zatwierdzonych 

przez Senat 

SUM 

P_W01 
Zna prawa fizyczne mające zastosowanie dla organizmu 
człowieka. 

K1_W02 
K1_W03 

P_W02 Zna właściwości biofizyczne komórek i tkanek. K1_W02 

P_W03 
Potrafi omówić zjawiska biofizyczne w różnych tkankach i 
narządach. 

K1_W01 
K1_W09 

P_W04 
Potrafi wyjaśnić funkcjonowanie narządów z wykorzystaniem 
praw fizycznych. 

K1_W09 
K1_W12 

P_W05 
Potrafi scharakteryzować pozytywne i negatywne efekty 
biofizyczne oddziaływania zewnętrznych czynników fizycznych na 
organizm. 

K1_W07 

P_W06 

Zna bezpieczne parametry fal mechanicznych, promieniowania 
jonizującego, pól elektrycznych i magnetycznych stosowanych w 
diagnostyce i terapii medycznej. 

K1_W29 
K1_W32 

 

P_U01 

Potrafi wyznaczyć z wykorzystaniem aparatury fizycznej wartości 
wybranych wielkości fizycznych i biofizycznych. 

K1_U06 
K1_U09 
K1_U10 
K1_U11 
K1_U17 



20. Formy i tematy zajęć Liczba 
godzin 

20.1. Wykłady  15 

Definicja i jednostki podstawowych wielkości fizycznych. Prawa fizyki oraz ich zastosowanie do 
opisu funkcjonowania narządów. 

2 

Właściwości cieczy. Prawa hydrodynamiki a układ krążenia. 2 

Optyka oka. Wady wzroku i ich korekta. 1 

Fale głosowe. Wrażenia słuchowe: tony, dźwięki, szmery i hałas. Propagacja foli głosowej w 
uchu. Krzywa czułości ucha ludzkiego. Aparaty słuchowe. Ochrona przed hałasem. 

2 

Mechanizm wentylacji płuc a zmiana ciśnień. Histereza objętościowo ciśnieniowa. Właściwości 
sprężyste tkanki płucnej. Wpływ infradźwięków i hiperdźwięków na organizm. 

1 

Przewodnictwo elektryczne komórek i tkanek. Zabiegi elektrolecznicze z prądem stałym. 
Zastosowanie terapeutyczne prądów małej, średniej i wielkiej częstotliwości. 

2 

Lasery: budowa, działanie. Zjawiska biofizyczne zachodzące podczas terapii i diagnostyki 
fotodynamicznej nowotworów. 

1 

Fizyczne podstawy ultrasonografii. Zjawiska fizyczne zachodzące podczas propagacji 
ultradźwięków w tkankach. Rodzaje prezentacji obrazów USG. Artefakty w obrazach USG. 
Wyznaczanie prędkości przepływu krwi metodą USG. Echokardiografia dopplerowska. Zasady 
bezpieczeństwa w diagnostyce ultradźwiękowej. 

2 

Elektroencefalografia. Fale mózgowe. Elektoencefalogramy. 2 

20.2. Seminaria 15 

Wielkości skalarne i wektorowe w biofizyce. 2 

Przyrządy optyczne. 2 

Pole elektryczne i magnetyczne. Obwody z prądem stałym i zmiennym. 2 

Magnetoterapia – aparatura i zabiegi. Efekty biofizyczne oddziaływania pól magnetycznych na 
organizm. Wskazania i przeciwwskazania do magnetoterapii. 

2 

Fale elektromagnetyczne. Zastosowanie laserów w biologii i medycynie. 2 

Fale ultradźwiękowe. Zastosowanie ultradźwięków w terapii. 2 

Wpływ promieniowania jonizującego na organizm. Metody obrazowania rentgenowskiego. 3 

20.3. Ćwiczenia 30 

Wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy za pomocą piknometru. 3 

Wyznaczanie lepkości różnych cieczy z wykorzystaniem wiskozymetru. 3 

Wyznaczanie współczynnika napięcia powierzchniowego cieczy metodą stalagmometryczną. 3 

Wyznaczanie zawartości białka w surowicy z wykorzystaniem refraktometru. 3 

Wyznaczanie kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji w zależności od stężenia roztworu. 3 

Wyznaczanie długości fali promieniowania laserowego z wykorzystaniem siatki dyfrakcyjnej. 3 

Układy optyczne. Wyznaczanie ogniskowej soczewki, układu soczewek i powiększenia obrazu. 3 

Wyznaczanie wpływu naprężeń na właściwości mechaniczne ciał stałych. 3 

Analiza spektroskopowa widma absorpcji optycznej roztworów. 3 

Wyznaczanie koncentracji wolnych rodników w biopolimerach melaninowych. 3 

21. Literatura 

Podstawowa  
B. Pilawa, P. Ramos, Ćwiczenia z fizyki i biofizyki dla studentów biotechnologii medycznej. Wydawnictwo 
SUM, Katowice 2019.  
F. Jaroszyk (red.), Biofizyka. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001  
Z. Jóźwiak, G. Bartosz (red.), Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami. Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2005  
D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa2003 19.2. 
Uzupełniająca  
S. Miękisz, A. Hendrich, Wybrane zagadnienia z biofizyki, Volumed, Wrocław 1998  



A. Z. Hrynkiewicz, E. Rokita, Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2000  
B. Pilawa, P. Ramos, Spektroskopia EPR. Ćwiczenia dla studentów analityki medycznej i medycyny. 
Wydawnictwo SUM, Katowice 2017.  
P. Ramos, B. Pilawa, Zastosowanie spektroskopii EPR do optymalizacji procesów sterylizacji termicznej w 
farmacji i medycynie. Wydawnictwo SUM, Katowice 2018. 

 

22. Kryteria oceny – szczegóły  

 
Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 
 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów: Biotechnologia 
medyczna 

2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 
3. Forma studiów: stacjonarne 

4. Rok: I 5. Semestr: II 

6. Nazwa przedmiotu: chemia organiczna  

7. Status przedmiotu: obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy o nazewnictwie, strukturze, reakcjach i 
właściwościach związków organicznych w takim zakresie, aby móc studiować dalej syntezy, przemiany 
i działanie związków organicznych. Program nauczania chemii organicznej związany jest z potrzebami 
nauczania biochemii, biotechnologii leków i technologii biochemicznych. 
Student po zakończeniu kursu chemii organicznej potrafi obchodzić się z odczynnikami chemicznymi, 
otrzymywać i oczyścić związki organiczne w skali laboratoryjnej, nazwać je, opisać ich strukturę i 
właściwości, zinterpretować wyniki analizy spektroskopowej. 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W03, K1_W08, K1_W32 
w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U01, K1_U02, K1_U43 
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K02, K05, K1_K06 
 

9. liczba godzin z przedmiotu 45 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 
Sprawdzian pisemny wiadomości z 
wykładów – pytania otwarte 
Egzamin pisemny 

* 

W zakresie umiejętności 

Sprawdzian praktyczny – wykonanie 
ćwiczenia 
Sprawozdanie i weryfikacja dziennika 
laboratoryjnego 
Obserwacja 

* 

W zakresie kompetencji Obserwacja * 
* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym 

poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

 

Inne przydatne informacje o przedmiocie 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Katedra i Zakład Chemii Organicznej, 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4, chemorg@sum.edu.p 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
dr hab. Małgorzata Jeleń, prof. SUM 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Znajomość chemii ogólnej w zakresie dotyczącym budowy atomów i cząsteczek, rodzajów wiązań 
chemicznych, pojęć wartościowości i elektroujemności, dysocjacji, hydrolizy oraz kwasów i zasad. 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć 
Instrukcje do ćwiczeń, podręczniki akademickie, bazy danych,  
e-learning 

17. Miejsce odbywania się zajęć 
Sala wykładowa Wydziału Nauk Farmaceutycznych SUM 
Sale seminaryjne Wydziału Nauk Farmaceutycznych SUM 
Sale laboratoryjne Katedry i Zakładu Chemii Organicznej SUM 

18. Miejsce i godzina konsultacji 
Pomieszczenia Katedry i Zakładu Chemii Organicznej SUM 
Indywidualne godziny konsultacji poszczególnych pracowników 
Katedry i Zakładu Chemii Organicznej SUM 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

zatwierdzony

ch przez 

Senat SUM 

P_W01 
Ma wiedzę o budowie związków organicznych, w tym 
węglowodanów, lipidów, kwasów nukleinowych i białek 

K1_W03 

P_W02 Wykazuje znajomość preparatyki i analizy związków organicznych K1_W08 

P_W03 Zna zasady higieny i bezpieczeństwa pracy w laboratorium K1_ W32 

P_U01 

Posiada umiejętność wykonania podstawowych czynności 
laboratoryjnych takich jak ważenie, odmierzanie objętości, 
rozcieńczanie roztworów, sączenie, ekstrakcja, krystalizacja, 
destylacja.  

K1_U01 

P_U02 
Potrafi bezpiecznie korzystać z odczynników chemicznych i wykonać 
proste reakcje. 

K1_U02 

 

P_U03 
Potrafi prowadzić dziennik laboratoryjny z opisem 
przeprowadzonych doświadczeń oraz potrafi wykonywać pisemne 
sprawozdania. 

K1_U43 

P_K01 
Posiada świadomość własnych ograniczeń, korzysta z rad 
opiekunów. 

K1_K02 



P_K02 Jest zdolny do wspomagania w procesie nauki/pracy K1_K05 

P_K03 Potrafi pracować w zespole K1_K06 

20. Formy i tematy zajęć Liczba 
godzin 

20.1. Wykłady  15 

W1. Wprowadzenie. Przedmiot chemii organicznej. Wiązania chemiczne. Orbitale atomowe i 
cząsteczkowe. Hybrydyzacja. Wzory związków. Rezonans (mezomeria). Efekty elektronowe. 
Węglowodory alifatyczne. Nomenklatura. Izomeria alkanów. Konformacje alkanów. Reakcja 
rodnikowego chlorowania alkanów. Budowa przestrzenna cykloalkanów. Struktura 
elektronowa podwójnego i potrójnego wiązania. Izomeria cis-trans i E-Z alkenów. Reakcje 
addycji elektrofilowej alkenów. Reguła Markownikowa. Reakcje polimeryzacji. Własności 
kwasowe α-alkinów. Reakcje addycji alkinów. Reakcje utleniania i redukcji węglowodorów 
alifatycznych. 

2 

W2. Węglowodory aromatyczne. Nomenklatura arenów. Budowa benzenu. Pojęcie 
aromatyczności. Reakcje elektrofilowej substytucji aromatycznej – chlorowcowanie, 
nitrowanie, sulfonowanie, alkilowanie i acylowanie. Wpływ skierowujący podstawników. 
Reakcja rodnikowego chlorowania. Budowa i reakcje bifenylu i naftalenu. 

2 

W3. Fluorowcopochodne węglowodorów. Nomenklatura. Reakcje substytucji nukleofilowej 
wg mechanizmów SN1 i SN2. Nukleofilowość a zasadowość czynnika nukleofilowego. Reakcje 
substytucji nukleofilowej wg mechanizmu SNAr2. Reakcje eliminacji wg mechanizmów E1 i E2. 
Reguły Zajcewa i Hofmanna. Kierunki przemian monofluorowcopochodnych.  
Alkohole i fenole. Nomenklatura. Wiązanie wodorowe. Własności kwasowe i zasadowe 
alkoholi. Reakcje substytucji, dehydratacji, utleniania, eteryfikacji i estryfikacji. Alkohole 
wielowodorotlenowe - reakcje glicerolu. Tłuszcze i lipidy. Własności kwasowe fenoli. Reakcje 
eteryfikacji i estryfikacji fenolanów. Reakcje elektrofilowej substytucji aromatycznej. 

2 

W4. Aldehydy i ketony. Nomenklatura. Struktura elektronowa grupy karbonylowej. 
Tautomeria keto-enolowa. Reakcje addycji. Reakcje kondensacji aldolowej. Reakcja Cannizzaro. 
Reakcja haloformowa. Reakcje redukcji i utlenienia. Rozróżnianie aldehydów od ketonów. 

2 

W5. Kwasy karboksylowe i pochodne. Nomenklatura. Wiązania wodorowe. Kwasy mono- i 
dikarboksylowe Moc kwasów - wpływ podstawników. Reakcje dekarboksylacji i dehydratacji. 
Tworzenie soli. Chlorki i bezwodniki kwasowe. Reakcja acylowania. Reakcja estryfikacji i reakcje 
estrów. Reakcja kondensacji Claisena. Mydła. Amidy. 

2 

W6. Związki optycznie czynne. Chiralność. Związki z asymetrycznym atomem węgla. 
Enancjomery i mieszanina racemiczna. Określenie konfiguracji wg systemu D/L i R/S. Aldehyd 
D(+)-glicerynowy. Diasteroizomery. Związki optycznie czynne bez asymetrycznego atomu 
węgla. Rozdzielanie mieszanin racemicznych.  
Węglowodany. Klasyfikacja i nomenklatura. Monosacharydy - tworzenie osazonów i estrów. 
Konfiguracja D/L, wzory Fischera. D(+)-glukoza, D(-)-fruktoza. Epimeryzacja. Struktury 
pierścieniowe cukrów - wzory Hawortha, anomery. Mutarotacja. Glikozydy. Cukry redukujące i 
nieredukujące. Oligosacharydy - maltoza, laktoza i sacharoza. Polisacharydy - celuloza i skrobia. 

2 

W7. Aminy. Nomenklatura. Zasadowość amin. Tworzenie soli amoniowych. Rozróżnianie 
rzędowości amin. Reakcje acylowania i utleniania. Sole benzenodiazoniowe - reakcje wymiany 
i sprzęgania.  
Aminokwasy. Wzory i nazwy wybranych aminokwasów naturalnych. Jon obojnaczy. Synteza α-
aminokwasów. Reakcje aminokwasów. Peptydy. Oznaczanie sekwencji aminokwasów. Białka. 

2 

W8. Związki heterocykliczne – wybrane zagadnienia. Nomenklatura związków 5- i 6-człono-
wych. Pirol, tiofen, furan, indol. Własności kwasowe pirolu. Reakcje substytucji elektrofilowej. 
Pirydyna i jej pochodne. Własności zasadowe. Reakcje substytucji elektrofilowej i nukleofilo-
wej. Chinolina. Pochodne pirymidyny. Puryny. Kwasy nukleinowe. 

1 

20.2. Seminaria - brak 0 

2.3. Ćwiczenia 30 



C1. Wiadomości wstępne. Organizacja i regulamin laboratorium, przepisy bhp. Pierwsza pomoc. 
Podstawowy sprzęt laboratoryjny. Poznanie technik laboratoryjnych. 

2 

C2. Określanie właściwości fizykochemicznych związków organicznych - oznaczania 
temperatury topnienia i temperatury wrzenia. 

4 

C3. Synteza związku organicznego będącego cieczą. Sprawdzian wiedzy z techniki destylacji.  10 

C4. Synteza związku organicznego będącego ciałem stałym. Sprawdzian wiedzy z techniki 
sączenia i krystalizacji. 

10 

C5. Zastosowanie TLC i metod spektroskopowych (1H NMR, IR, MS) w identyfikacji produktów. 
Sprawdzian wiedzy. 

4 

21. Literatura 

Podstawowa 
1. J. Mc Murry, Chemia organiczna, tom 1-5, PWN, Warszawa, 2017. 
2. H. Hart, L. E. Craine, D. J. Hart, Chemia organiczna, PZWL, Warszawa, 2009. 
3. K. Pluta, S. Boryczka (red.), Zadania seminaryjne z chemii organicznej, SUM, Katowice, 2012. 
4. K. Pluta, S. Boryczka (red.), Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej. Technika i organizacja pracy w 
laboratorium, SUM, Katowice, 2015. 
5. K. Pluta, S. Boryczka (red.), Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej. Chemiczna i spektroskopowa 
analiza związków organicznych, SUM, Katowice, 2014. 
Uzupełniająca 
1. R. Morrison, R. Boyd, Chemia organiczna, tom 1-2, PWN, Warszawa, 2010. 
2. M. Sainsbury, Chemia związków heterocyklicznych, PWN, Warszawa, 2009. 
3. R. Jackson, Mechanizmy reakcji organicznych, PWN, Warszawa, 2008. 
4. P.M. Dewick, Essential of Organic Chemistry. For Students of Pharmacy, Medicinal Chemistry and 
Biological Chemistry, John Wiley & Sons, Chichester, 2006. 
5. A.I. Vogel, Preparatyka organiczna, WNT, Warszawa, 1984. 
6. W. Zieliński, A. Rajca, Metody Spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków 
organicznych, WNT, Warszawa, 2000. 

22. Kryteria oceny – szczegóły  

Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów: Biotechnologia Medyczna 
2. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia  
3. Forma studiów: stacjonarne 

4. Rok: I 5. Semestr: II 

6. Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z chemii fizycznej z zakresu termodynamiki, równowagi 
chemicznej, kinetyki, zjawisk powierzchniowych, dyfuzji, układów dyspersyjnych (koloidy), elektrochemii i 
wybranych technik spektroskopowych stanowiących teoretyczne podstawy pracy w laboratorium analitycznym, 
kontrolnym, diagnostycznym i przemyśle. Umożliwienie oceny właściwości i reaktywności związków, dokonania 
pomiaru lub wyznaczania wielkości fizykochemicznych, interpretacji i opisu fenomenologicznych właściwości 
fizykochemicznych niezbędnych w biotechnologii 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W02, K1_W07, K1_W09, K1_W10, K1_W18, K1_W29, K1_W32 
w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U01, K1_U02, K1_U11, K1_U21, K1_U23, K1_U26, K1_U27, 
K1_U31, K1_U43, K1_U44, K1_U45, K1_U49 
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K01, K1_K02, K1_K04, K1_K05, K1_K06, K1_K07, 
K1_K13, K1_K15  

9. liczba godzin z przedmiotu 45 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 

Sprawdzian pisemny – pytania 
otwarte/zamknięte/test jednokrotnego 
wyboru 
Zaliczenie na ocenę – pytania 
otwarte/zamknięte/test jednokrotnego 
wyboru 

Kolokwium pisemne/test 
(e-learning) – 60% 
poprawnych odpowiedzi 

W zakresie umiejętności 
Sprawozdanie 
Obserwacja 

Prawidłowo sporządzone 
sprawozdanie 

W zakresie kompetencji Obserwacja 
Prawidłowa postawa, 
dostateczna aktywność 

* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu przekraczają 

wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu przekraczają 

wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 

 
 
 
 
 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

 

Inne przydatne informacje o przedmiocie 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej, ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec, 32 364 1580-82 
http://farmacjafizyczna.sum.edu.pl/, farmacjafizyczna@sum.edu.pl 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
dr hab. n. farm. Małgorzata Maciążek-Jurczyk, prof. SUM 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Zaliczenie modułu z matematyki, biofizyki, chemii ogólnej i analitycznej oraz nieorganicznej, umiejętność 
wykonywania podstawowych czynności laboratoryjnych (pipetowanie, miareczkowanie, sączenie) 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć 
Podręczniki, skrypt, zagadnienia przygotowane przez 
prowadzącego, materiały z wykładów, materiały z platformy e-
learningowej 

17. Miejsce odbywania się zajęć Sala laboratoryjna, seminaryjna, wykładowa 

18. Miejsce i godzina konsultacji 
Pokoje osób prowadzących zajęcia 
(http://farmacjafizyczna.sum.edu.pl/, zakładka konsultacje) 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

efektów uczenia 

się 

zatwierdzonych 

przez Senat SUM 

P_W01 
Zna i rozumie podstawowe prawa z zakresu termodynamiki 
chemicznej, równowagi chemiczne, kinetykę, elektrochemię, 
zjawiska powierzchniowe i mechanizmy katalizy 

K1_W02, K1_W07 

P_W02 

Objaśnia znaczenie zjawisk fizykochemicznych w przebiegu 
procesów zachodzących w warunkach in vivo i in vitro z punktu 
widzenia kierunku ich przebiegu, wydajności, szybkości i 
mechanizmu 

K1_W07, K1_W29 

P_W03 
Wyjaśnia wpływ właściwości fizykochemicznych na  jakość, 
trwałość i aktywność biologiczną substancji 

K1_W18 

P_W04 

Rozumie mechanizmy przemian chemicznych oraz relacje 
między zjawiskami i parametrami fizykochemicznymi w 
aspekcie metod analitycznych 

K1_W09, K1_W10 
K1_W32 

P_U01 
Definiuje i wyznacza podstawowe wielkości termodynamiczne, 
kinetyczne oraz fizykochemiczne 

K1_U11, K1_U27 

P_U02 
Prowadzi eksperymenty, posługuje się aparaturą, mierzy, 
interpretuje i opisuje właściwości fizykochemiczne badanych 
substancji oraz oblicza podstawowe wielkości fizykochemiczne 

K1_U01, K1_U02, 
K1_U11, K1_U21 
K1_U23, K1_U26 
K1_U27, K1_U31 
K1_U43, K1_U44 

P_U03 
Sporządza sprawozdanie po każdym przeprowadzonym 
eksperymencie, wyciąga i formułuje wnioski z wykonanych 
pomiarów i własnych obserwacji 

K1_U27, K1_U43 
K1_U45, K1_U49 

http://farmacjafizyczna.sum.edu.pl/
mailto:farmacjafizyczna@sum.edu.pl
http://farmacjafizyczna.sum.edu.pl/


P_K01 

Przeprowadza eksperymenty zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

K1_K01, K1_K02 
K1_K04, K1_K05  
K1_K06, K1_K07  
K1_K13, K1_K15 

20. Formy i tematy zajęć Liczba godzin 

20.1. Wykłady   

Elementy termodynamiki chemicznej: pierwsza zasada termodynamiki, energia 
wewnętrzna i entalpia jako funkcje stanu 

1 

Elementy termodynamiki chemicznej: elementy termochemii (ciepło tworzenia, ciepło 
spalania, prawo Hessa, prawo Kirchhoffa), druga zasada termodynamiki (entropia, 
energia swobodna i entalpia swobodna) 

2 

Równowaga chemiczna: reakcje w stanie równowagi, wpływ temperatury i ciśnienia na 
stan równowagi 

1 

Równowagi fazowe i właściwości roztworów: reguła faz Gibbsa, równowagi fazowe w 
układach jedno-, dwu- i trójskładnikowych 

2 

Równowagi w roztworach elektrolitów: pH 1 

Elementy elektrochemii: przewodnictwo elektryczne roztworów elektrolitów, ogniwa 
galwaniczne 

1 

Zjawiska powierzchniowe: adsorpcja na powierzchni cieczy, równanie Gibbsa, substancje 
powierzchniowo czynne, zjawiska adsorpcji na ciele stałym, adsorpcja fizyczna i 
chemiczna, izotermy adsorpcji 

2 

Układy dyspersyjne: koloidy (otrzymywanie, oczyszczanie, trwałość, właściwości 
optyczne, kinetyczne i elektryczne) 

2 

Metody fizyczne w chemii strukturalnej – wprowadzenie 1 

Kinetyka chemiczna: elementy kinetyki chemicznej (szybkość reakcji chemicznych, 
rzędowość i cząsteczkowość reakcji chemicznych, kinetyka reakcji enzymatycznych), 
mechanizmy reakcji chemicznych  

2 

20.2. Seminaria  

Zastosowanie wybranych działań matematycznych niezbędnych do rozwiązywania zadań 
rachunkowych z chemii fizycznej 

2 

Fizyczne metody badania struktury cząsteczek: refrakcja molowa, polaryzacja molowa i 
moment dipolowy, parachora. Spektroskopia absorpcyjna: prawo Lamberta – Beera, 
molowy współczynnik absorpcji 

2 

Pierwsza zasada termodynamiki, entalpia i energia wewnętrzna jako funkcje stanu. 
Procesy izobaryczne, izochoryczne, izotermiczne, adiabatyczne. Ciepło molowe gazów 

2 

Termochemia: prawo Hessa, prawo Kirchhoffa 2 

Druga zasada termodynamiki: entropia, potencjał termodynamiczny 2 

Szybkość reakcji, rzędowość i cząsteczkowość reakcji, równanie kinetyczne prostych 
reakcji, wyznaczanie rzędu reakcji. Teoria zderzeń aktywnych 

3 

Koloidy (ruchy Browna, dyfuzja, sedymentacja, ciśnienie osmotczne, równowagi 
Donnana )  

2 

20.3. Ćwiczenia  

Omówienie metod wyznaczania wielkości fizykochemicznych z danych doświadczalnych i 

zasad bezpiecznej pracy w laboratorium. Analiza zmian strukturalnych makromolekuł 
techniką różnicowej kalorymetrii skaningowej 

3 

Szybkość inwersji sacharozy 3 

Absorpcjometria – wyznaczanie stałej dysocjacji 3 

Trwałość koloidu hydrofobowego i hydrofilowego 3 

Współczynnik podziału substancji 3 

21. Literatura 



Podstawowa  
1. Hermann T.W. (red.): Farmacja fizyczna. PZWL, Warszawa 1999  
2. Danek A.: Chemia fizyczna. PZWL, Warszawa 1982 
3. Atkins P.W.: Chemia fizyczna. PWN, Warszawa 1999 
Uzupełniająca 
1. Sobczyk L., Kisza A.: Chemia fizyczna dla przyrodników. PWN, Warszawa 1981 
2. Szarawara J.: Termodynamika chemiczna stosowana. WNT, Warszawa 1997 
3. Atkins P.W.: Chemia fizyczna. Zbiór zadań z rozwiązaniami. PWN, Warszawa 2001 

22. Kryteria oceny – szczegóły  

Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów: biotechnologia medyczna 
2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 
3. Forma studiów: stacjonarna 

4. Rok: I 5. Semestr: II 

6. Nazwa przedmiotu: Genetyka ogólna 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
Celem kształcenia w ramach przedmiotu Genetyka ogólna jest przedstawienie istoty informacji genetycznej oraz 
wyjaśnienie sposobu jej przekazywania. Intencją będzie przybliżenie pojęć oraz metod badawczych, którymi operuje 
współczesna genetyka w celu zrozumienia ostatnich odkryć i osiągnięć. Wiedza z genetyki współczesnej będzie 
skonfrontowana z pojęciami genetyki klasycznej i mechanizmem dziedziczenia cech. Właściwie zrealizowany program 
z genetyki ogólnej pozwoli na dalsze samokształcenie w tej dziedzinie i  doskonalenie zdobytej wiedzy opartej na 
dokładnej analizie i zrozumieniu obserwowanych zjawisk. Przekazane informacje z zakresu genetyki ogólnej umożliwią 
studentom wyrobienie własnego poglądu na możliwości wykorzystania wiedzy o genomach oraz przygotują 
studentów do kolejnych przedmiotów opartych o wiedzę z zakresu podstaw genetyki. 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W03; K1_W04; K1_W06; K1_W16; K1_W19 
w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U03; K1_U18; K1_U19; K1_U45 
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K01, K1_K02; K1_K06; K1_K07; K1_K12 

9. liczba godzin z przedmiotu 45 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 
Kolokwium pisemne z pytaniami otwartymi 
i/lub testowymi. Egzamin ustny. 70% poprawnych odpowiedzi 

W zakresie umiejętności 

Kolokwium pisemne z pytaniami otwartymi 
i/lub testowymi. Egzamin ustny. 
Ocena wykonania zadań problemowych i 
stopnia zaangażowania podczas ćwiczeń. 

70% poprawnych odpowiedzi; 

zaleczenie wykonanego 

poprawnie ćwiczenia. 

W zakresie kompetencji 
Ocena wykonania zadań problemowych i 
stopnia zaangażowania podczas ćwiczeń. 

Zaliczenie sprawdzianów 
pisemnych oraz ćwiczeń 
laboratoryjnych. 

* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym 

poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 

 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

Inne przydatne informacje o przedmiocie  

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, 41-200 Sosnowiec, Jedności 8 (kampus B), tel. 32 364 12 
45, genomika@sum.edu.pl; http://genmed.sum.edu.pl 

 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
Prof. dr hab. n. med. Jan Kowalski  
jan.kowalski@sum.edu.pl 

 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawy wiedzy z przedmiotu „Biologia” (program rozszerzony) na poziomie szkoły średniej. 

 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć 

Pokaz multimedialny, pokaz filmowy, bazy internetowe, podręczniki, 
ideogramy, zadania problemowe, preparaty cytogenetyczne 
przedstawiające różne techniki barwienia chromosomów, preparaty 
obrazujące stadia podziału mitotycznego wykonane z merystemów 
wierzchołkowych korzenia cebuli. 

17. Miejsce odbywania się zajęć 
Wydziałowa sala wykładowa, sala seminaryjno-ćwiczeniowa nr 3.32 
w Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej, 41-200 Sosnowiec, 
Jedności 8 (kampus B) 

18. Miejsce i godzina konsultacji 
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, 41-200 Sosnowiec, Jedności 8 
(kampus B), 2 godziny raz w tygodniu (termin dostosowany do 
planu studentów) 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

zatwierdzony

ch przez 

Senat SUM 

P_W01 
Posiada wiedzę dotyczącą ogólnej budowę i struktury oraz 
podstawowych funkcji kwasów nukleinowych, a także 
charakteryzuje budowę i funkcjonowanie genomu człowieka. 

K1_W03 
K1_W04 

P_W02 Charakteryzuje budowę i morfologię chromosomów człowieka. 
K1_W03 
K1_W04 

P_W03 Logicznie opisuje mechanizmy podziałów komórkowych. 
K1_W04 
K1_W06 

P_W04 
Definiuje pojęcia z zakresu cytogenetyki, jak również charakteryzuje 
podstawowe techniki stosowane w cytogenetyce i wskazuje ich 
praktyczne zastosowanie. 

K1_W16 
K1_W19 

P_U01 
Potrafi interpretować mechanizmy i konsekwencje mutagenezy. 
Potrafi wytłumaczyć mechanizmy powstawania najczęściej 
występujących aberracji chromosomowych u człowieka. 

K1_U18 
K1_U19 

P_U02 
Posiada umiejętność prowadzenia obserwacji pod mikroskopem 
świetlnym, oraz potrafi policzyć indeks mitotyczny z preparatu 

K1_U03 

P_U03 
Poznał i rozróżnia podstawowe mechanizmy dziedziczenia 
autosomalnego i niemendlowskiego. Potrafi rozwiązywać zadania 

K1_U18 
K1_U19 



problemowe dotyczące krzyżówek genetycznych. Potrafi 
skonstruować rodowód dziedziczenia danej cechy w rodzinie. 

P_U04 

Poznał i rozróżnia podstawowe mechanizmy dziedziczenia 
sprzężonego z płcią i determinacji płci. Potrafi rozwiązywać zadania 
problemowe dotyczące krzyżówek genetycznych. Potrafi 
skonstruować rodowód dziedziczenia danej cechy w rodzinie. 

K1_U18 
K1_U19 

P_U05 
Poznał i potrafi scharakteryzować oraz zastosować podstawowe 
zagadnienia z zakresu genetyki populacyjnej i ewolucyjnej. 

K1_U19 
K1_U45 

P_K01 

Student ma świadomość konieczności pogłębiania wiedzy 
merytorycznej i praktycznej w oparciu o wykorzystywanie 
wyspecjalizowanych technik informatycznych oraz posiada nawyk i 
umiejętność stałego dokształcania się. 

K1_K01 
K1_K02 

P_K02 
Student potrafi pracować w zespole, a także aktywnie uczestniczy 
w działaniach grupy wykonującej zadanie. 

K1_K06 
K1_K07 

P_K03 
Student potrafi rozwiązywać zadania problemowe związane z 
tematem zajęć. 

K1_K12 

20. Formy i tematy zajęć Liczba 
godzin 

20.1. Wykłady  15 

Budowa i funkcja genomu człowieka. 2 

Podstawy cytogenetyki klasycznej.  2 

Dziedziczenie mendlowskie i niemendlowskie. 2 

Uwarunkowanie genetyczne nowotworów. 2 

Genetyka starzenia i genetyka behawioralna. 2 

Uwarunkowania genetyczne chorób układu odpornościowego. 2 

Podstawy chorób o podłożu genetycznym. 2 

Genetyka populacyjna i ewolucyjna.  1 

20.2. Seminaria 15 

Budowa kwasów nukleinowych. 2 

Ekspresja informacji genetycznej. 2 

Budowa i morfologia chromosomów człowieka. Mitoza i mejoza i ich znaczenie genetyczne. 2 

Mutacje genowe i konsekwencje zmian w materiale genetycznym 2 

Aberracje chromosomowe u człowieka 2 

Dziedziczenie autosomalne i mitochondrialne 2 

Dziedziczenie sprzężone z płcią i determinacja płci u człowieka. 2 

Wybrane techniki cytogenetyczne. 1 

20.3. Cwiczenia 15 

Izolacja DNA z krwi pełnej. 2 



Zadania problemowe dotyczące ekspresji materiału genetycznego. 2 

Zadania problemowe: mitoza i mejoza. Ćw. mikroskopowe - zasady mikroskopowania, indeks 
mitotyczny. 

2 

Zadania problemowe dotyczące mutacji genowych w sekwencji DNA oraz mutagenezy. Analiza 
wyniku z RFLP. 

2 

Zadania problemowe dotyczące mechanizmów powstawania aberracji liczbowych i 
strukturalnych u człowieka. 

2 

Zadania problemowe – dziedziczenie autosomalne. Analiza rodowodów. 2 

Zadania problemowe – dziedziczenie sprzężone z płcią. Analiza rodowodów. 2 

Ćw. mikroskopowe – oglądanie chromosomów barwionych różnymi technikami barwienia. 1 

24. Literatura 

1. Friedman J. M. i in. Genetyka. Urban&Partner 2000 
2. Alberts B. i wsp. Podstawy biologii komórki. PWN 2005 
3. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L. Genetyka. Krótkie Wykłady. PWN 2010. 
4. Drewa G. Ferenc T. Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów. Elsevier Urban & Partner, 

Wrocław 2011, wyd.1. 
5. Bal J. Biologia Molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. PWN 2006. 
6. Jorde L.B., Carey J.C. i in. Genetyka medyczna. Wyd. Czelej, Lublin 2002, wyd.1. 
7. Tobias E.S., Connor M., Ferguson-Smith M. Genetyka medyczna. PZWL, Warszawa 2014. 
8. Passarge E. Genetyka. Ilustrowany przewodnik. PZWL 2004 
9. Connor M i wsp. Podstawy genetyki medycznej. PZWL 1997 
10. Brown T.A. Genomy. PWN 2009 
11. Bal J. Badania molekularne i cytogenetyczne w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. PWN 

1998. 
12. Wybrane artykuły z czasopism: 

Postępy Biologii Komórki i Postępy Biochemii. 

25. Kryteria oceny – szczegóły  

 
Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 
 



 Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów: biotechnologia 
medyczna 

2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 
3. Forma studiów: stacjonarne 

4. Rok: I 5. Semestr: II 

6. Nazwa przedmiotu: Biologia roślin 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
Zdobycie wiadomości teoretycznych z zakresu:  
-budowy komórek, tkanek i organów roślinnych pod kątem umiejscowienia w nich substancji 
biologicznie czynnych   
- podstawy systematyki roślin z uwzględnieniem gatunków użytkowych w tym leczniczych 
- sozologii z uwzględnieniem zagrożeń naturalnych zasobów gatunkowych roślin użytkowych w tym 
leczniczych w Polsce 
Zdobycie praktycznych umiejetności z zakresu:  
- pracy z mikroskopem i innym sprzętem laboratoryjnym 
- sporządzania preparatów mikroskopowych i samodzielne wykazywanie metody ich barwienia i 
wykrywanie podstawowych składników komórki roślinnej  
- rozpoznawanie tkanek roślinnych na preparatach histologicznych  
- rozpoznawanie gatunków roślin, w tym leczniczych i użytkowych, przy użyciu przewodnika do 
oznaczania roślin 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W01; K1_W07; K1_W13; K1_W18; 
w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U03; K1_U17; K1_U29; 
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K01; K1_04; K1_K05; K1_K06; 
K1_K13; 

9. liczba godzin z przedmiotu 45 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 
Sprawdzian pisemny – pytania otwarte 

Zaliczenie na ocenę – test wyboru 
* 

W zakresie umiejętności 
Sprawozdanie 
Obserwacja 

* 

W zakresie kompetencji Obserwacja * 
* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym 

poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

 

Inne przydatne informacje o przedmiocie 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, ul. Ostrogórska 30, 41-200 Sosnowiec, 
botanikasekr@sum.edu.pl;  

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
 
Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Adam Stebel, astebel@sum.edu.pl; dr n. farm. Barbara  Bacler-Żbikowska, 
bbacler@sum.edu.pl;  
 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
 
Podstawowe wiadomości z botaniki na poziomie zakresu rozszerzonego szkoły średniej 
 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć 
Preparaty mikroskopowe, materiały do wykonywania 
samodzielnych preparatów, mikroskop, binokular, składki 
zielnikowe 

17. Miejsce odbywania się zajęć 
Wykłady – ogólnodostępne sale wykładowe seminaryjne Wydziału 
Nauk Farmaceutycznych; seminaria i ćwiczenia – sala ćwiczeń 
Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa 

18. Miejsce i godzina konsultacji 
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa – godziny 
konsultacji uzgadniane z osobami prowadzącymi zajęcia. 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

efektów 

uczenia się 

zatwierdzonych 

przez Senat 

SUM 

P_W01 
wykazuje znajomość  budowy i funkcjonowania komórek 
roślinnych  

K1_W01 

P_W02 charakteryzuje wpływ czynników fizycznych środowiska na rośliny K1_W07 

P_W03 
zna główne szlaki metaboliczne u roślin i ich powiązania oraz 
mechanizmy utrzymania homeostazy 

K1_W13 

P_W04 
wykazuje zrozumienie możliwości wykorzystania roślinnego 
materiału biologicznego w biotechnologii  

K1_W18 

P_U01 

posiada umiejętność wykonywania prostych preparatów 
mikroskopowych  z tkanek roślin, prowadzenia obserwacji pod 
mikroskopem świetlnym i obserwacji makroskopowych oraz 
wykonywania dokumentacji obserwowanych roślin 

K1_U03 

P_U02 
potrafi analizować i opisywać zależności między roślinami  a 
środowiskiem 

K1_U17 

P_U03 
rozpoznaje roślinne tkanki i organy w preparatach 
mikroskopowych 

K1_U29 

mailto:botanikasekr@sum.edu.pl
mailto:astebel@sum.edu.pl
mailto:bbacler@sum.edu.pl


P_K01 
rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się i zdobywania wiedzy 
z zakresu biologii roślin 

K1_K01 

P_K02 
jest zdyscyplinowany, okazuje szacunek wobec 
współpracowników i troskę o wspólne dobro 

K1_K04 

P_K03 jest gotowy do wspomagania innych w procesie nauki i pracy K1_K05 

P_K04 potrafi pracować w zespole K1_K06 

P_K05 
dba o powierzone stanowisko pracy, posiada umiejętność 
wprowadzania zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii 

K1_K13 

20. Formy i tematy zajęć Liczba 
godzin 

20.1. Wykłady  15 h 

W1. Budowa komórki roślinnej 2 h  

W2. Histologia roślin  2 h  

W3. Anatomia roślin 2 h  

W4. Morfologia roślin 2 h  

W5. Wybrane elementy fizjologii roślin – gospodarka mineralna roślin 1 h 

W6. Wybrane elementy fizjologii roślin – hormony roślinne 1 h 

W7. Systematyka roślin – wprowadzenie, przyczyny zmienności roślin 2 h 

W8. Przegląd systematyczny grzybów i roślin – grzyby, glony, mszaki, paprotniki 1 h 

W9. Przegląd systematyczny roślin nasiennych 2 h 

20.2. Seminaria 15 h 

S1. Zajęcia organizacyjne. Przepisy BHP. Zasady mikroskopowania 1 h 

S2. Budowa komórki roślinnej 1 h 

S3. Techniki barwienia elementów komórkowych 1 h 

S4. Budowa i funkcje tkanek okrywających i wydalniczo-wydzielniczych 1 h 

S5. Budowa i funkcje tkanek twórczych miękiszowych, przewodzących i wzmacniających 1 h 

S6. Anatomia i morfologia korzenia, łodygi i liścia 1 h 

S7. Anatomia i morfologia organów generatywnych roślin 1 h 

S8. Grzyby – charakterystyka grupy systematycznej 1 h 

S9. Rośliny zarodnikowe – glony, porosty, mszaki 1 h 

S10. Przegląd paprotników i roślin nagonasiennych 1 h 

S11. Okrytozalążkowe – charakterystyka wybranych rodzin botanicznych cz. 1 1 h 

S11. Okrytozalążkowe – charakterystyka wybranych rodzin botanicznych cz. 2 1h 

S11. Okrytozalążkowe – charakterystyka wybranych rodzin botanicznych cz. 3 1h 

S14. Podstawy identyfikacji taksonomicznej roślin, budowa klucza 1 h 

S15. Odrabianie zaległych ćwiczeń 1 h 

20.3. Ćwiczenia 15 h 

C1. Budowa mikroskopu i innych przyrządów optycznych 1 h 

C2. Składniki komórki roślinnej. Kariokineza mitotyczna i mejotyczna 1 h 

C3. Elementy ergastyczne, barwienie składników komórki roślinnej 1 h 

C4. Przegląd tkanek okrywających i wydalniczo-wydzielniczych 1 h 

C5. Przegląd tkanek twórczych, miękiszowych, przewodzących i wzmacniających 1 h 

C6. Przegląd anatomicznych i morfologicznych typów korzeni, łodyg i liści 1 h 

C7. Przegląd wybranych typów kwiatów, nasion i owoców 1 h 

C8. Przegląd wybranych przedstawicieli grzybów 1 h 

C9. Przegląd wybranych roślin zarodnikowych – glony , porosty, mszaki 1 h 

C10. Przegląd paprotników i roślin nagonasiennych 1 h 

C11. Okrytozalążkowe – przegląd gatunków użytkowych w tym leczniczych z wybranych rodzin 
botanicznych: Berberidaceae, Papaveraceae, Betulaceae, Hypericaceae, Ericaceae, 
Salicaceae,  Brassicaceae, Malvaceae,   

1 h 



C12. Okrytozalążkowe – przegląd gatunków użytkowych w tym leczniczych z wybranych rodzin 
botanicznych: Cannabaceae, Rosaceae, Linaceae, Fabaceae, Rutaceae, Araliaceae,  
Apiaceae, Gentianaceae,  

1 h 

C13. Okrytozalążkowe – przegląd gatunków użytkowych w tym leczniczych z wybranych rodzin 
botanicznych: Apocynaceae, Solanaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Liliaceae, Colchicaceae, 
Poaceae, Orchidaceae, 

1 h 

C14. Podstawy identyfikacji taksonomicznej roślin – oznaczanie gatunków przy pomocy klucza 1 h 

C15. Odrabianie zaległych zajęć - zaliczenie  

21. Literatura 

21.1. Podstawowa 
 

1. Kopcewicz J.: Podstawy biologii roślin. Wyd. Nauk. PWN 2012. 
2. Szweykowska A, Szweykowski J.: Botanika, tom 1 i 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2019 
3. Broda B.: Zarys botaniki farmaceutycznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011. 
4. Broda B., Mowszowicz J.: Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000. 
5. Dingermann T., Kreis W., Rimpel H., Zündorf I.: Biologia farmaceutyczna. MedFarm Polska 2012. 

21.2. Uzupełniająca 
 

1. Kopcewicz J., Lewak S. (red.): Fizjologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.   
2. Hejnowicz Z.: Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. Organy wegetatywne. 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.   
3. Cebrat J.: Atlas anatomii roślin. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 

2007.  
 

22. Kryteria oceny – szczegóły  

 
Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Forma studiów: stacjonarne  

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Rok studiów: II 



Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów: biotechnologia 
medyczna 

2. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
3. Forma studiów: stacjonarne 

4. Rok: II 5. Semestr: III 

6. Nazwa przedmiotu: Biochemia 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
Celem nauczania jest zapoznanie studentów z przemianami chemicznymi związanymi z życiem 
komórki w warunkach fizjologicznych. Zakres nauczania obejmuje zagadnienia związane z budową 
ważnych biologicznie molekuł, mechanizmem działania enzymów, przebiegiem szlaków 
metabolicznych i współzależnościami między nimi oraz z mechanizmami regulującymi przepływ 
metabolitów przez te szlaki. 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W03, K1_W13, K1_W44 
w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U01, K1_U02, K1_U10, K1_U11, K1_U20, K1_U21, 
K1_U23, K1_U26, K1_U27, K1_U43, K1_U44, K1_U45 
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K06, K1_K07 

9. liczba godzin z przedmiotu 75 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 

Kolokwium pisemne – test z pytaniami 
otwartymi i zamkniętymi;  
Sprawdzian ustny; 
Egzamin pisemny  – pytania otwarte, 
zamknięte; 
Egzamin ustny; 

* 

W zakresie umiejętności 

Kolokwium pisemne – testy z zadaniami 
otwartymi i zamkniętymi; 
Sprawdzian ustny; 
Sprawozdanie pisemne i ustne z 
przeprowadzonych analiz; 
Obserwacja; 

* 

W zakresie kompetencji Obserwacja * 

* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym 

poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

 

Inne przydatne informacje o przedmiocie 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Katedra i Zakład Biochemii, Sosnowiec, ul. Jedności 8, tel. 32 3641260, www.biochemia.sum.edu.pl 
 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
dr hab. n.med. Małgorzata Kapral 
 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Posiada ogólną wiedzę dotyczącą biologii komórki i jej chemicznych składników. Posiada wiedzę z zakresu 
chemii organicznej. Potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym. Zna zasady 
podstawowych obliczeń stosowanych w chemii. 
 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć Dostępne na stronie www.biochemia.sum.edu.pl 

17. Miejsce odbywania się zajęć 

wykłady – sala wykładowa Wydziału Nauk Farmaceutycznych w 
Sosnowcu 
ćwiczenia laboratoryjne – sala ćwiczeń Katedry i Zakładu Biochemii 
seminaryjne – ogólnodostępne sale seminaryjne Wydziału Nauk 
Farmaceutycznych w Sosnowcu 

18. Miejsce i godzina konsultacji 
Katedra i Zakład Biochemii WNF w Sosnowcu, 2 godziny konsultacji 
każdej z osób prowadzących zajęcia podane na stronie internetowej 
Katedry (www.biochemia.sum.edu.pl) w zakładce Konsultacje 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

efektów 

uczenia się 

zatwierdzonych 

przez Senat 

SUM 

P_W01 
Zna budowę, właściwości fizyko-chemiczne i funkcje biologiczne 
aminokwasów, białek, węglowodanów, lipidów, nukleotydów 

K1_W03 

P_W02 
Zna główne szlaki metaboliczne i ich wzajemne powiązania, 
mechanizmy ich regulacji i utrzymania homeostazy  

K1_W13 
K1_W44 

P_W03 Zna mechanizmy działania i regulacji enzymów K1_W13 
 

P_U01 
Potrafi stosować wiedzę biochemiczną do analizy i oceny 
procesów fizjologicznych 

K1_U20 

P_U02 

Potrafi wykonać pomiary lub wyznaczyć wielkości fizyczne i 
parametry biochemiczne komórek, identyfikować biomolekuły i 
oceniać ich właściwości fizyko-chemiczne 

K1_U01 
K1_U02 
K1_U10 
K1_U11 
K1_U26 

http://www.biochemia.sum.edu.pl/


P_U03 

Potrafi prowadzić dziennik laboratoryjny z opisem obserwacji 
przeprowadzanych doświadczeń/analiz oraz potrafi wykonywać 
pisemne sprawozdania z przeprowadzonych oznaczeń. Potrafi 
przedstawić problemy badawcze w formie ustnej i pisemnej 

K1_U21 
K1_U23 
K1_U27 
K1_U43 
K1_U44 
K1_U45 

P_K01 Potrafi pracować w grupie K1_K06 
K1_K07 

20. Formy i tematy zajęć Liczba 
godzin 

20.1. Wykłady  15  

Budowa i funkcja aminokwasów, peptydów i białek 1 

Enzymy – zarys ich właściwości, kinetyki i mechanizmów regulacji 1  

Koenzymy i grupy prostetyczne enzymów 2 

Metabolizm węglowodanów 2  

Cykl Krebsa i utlenianie biologiczne 2  

Metabolizm lipidów i związków sterydowych 3  

Metabolizm aminokwasów białkowych 2  

Metabolizm nukleotydów purynowych i pirymidynowych 1  

Ważne biologicznie związki pochodne aminokwasów 1  

20.2. Seminaria 15  

Enzymy – podstawowe informacje o mechanizmie działania, inhibicji, kontroli aktywności. 
Klasyfikacja enzymów. Izoenzymy. 

2  

Koenzymy i witaminy 2  

Szlaki kataboliczne i anaboliczne węglowodanów 2  

Amfiboliczna rola cyklu Krebsa i łańcuch oddechowy 2  

Utlenianie i biosynteza kwasów tłuszczowych i lipidów prostych. Metabolizm ciał ketonowych. 
Glicerolipidy i sfingolipidy – struktura, rola i podstawy ich metabolizmu. 

2  

Metabolizm cholesterolu i jego pochodnych. 1  

Katabolizm aminokwasów. Biologicznie ważne pochodne aminokwasów. 2  

Nukleotydy purynowe i pirymidynowe – struktura, rola i ich przemiany. 1  

Struktura i zarys metabolizmu hemu. 1  

20.3. Ćwiczenia 45  

Zajęcia organizacyjne. 1  

Analiza jakościowa i identyfikacja aminokwasów. 4  

Badanie właściwości fizykochemicznych białek. 4  

Badanie właściwości katalitycznych wybranych enzymów trawiennych. 4  

Wpływ wybranych czynników fizyko-chemicznych na aktywność enzymów trawiennych. 4  

Wpływ stężenia substratu i enzymu na szybkość reakcji przez nie katalizowanych. Wpływ 
aktywatorów i inhibitorów na aktywność fosfataz. 

4  

Inhibicja kompetycyjna dehydrogenazy bursztynianowej. Oznaczanie stężeniach kwasu 
askorbinowego w materiale pochodzenia roślinnego. 

4  

Analiza jakościowa i identyfikacja węglowodanów. 4  

Metabolizm glikogenu w homogenacie wątroby 4  

Badanie właściwości fizykochemicznych tłuszczów. 4  

Oznaczanie końcowych produktów katabolizmu związków azotowych.  4  

Izolowanie DNA z materiału biologicznego. 4  

21. Literatura 

1. Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Victor W. Rodwell. Biochemia Harpera. Wydanie III-VII. PZWL 
Warszawa 2008-2018 



2. Bańkowski E. Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Wydanie i-III. Edra Urban & 
Partner Wrocław 2009, 2016, 2017 
3. Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych z biochemii dla studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem 
Medycyny Laboratoryjnej, pod red. Węglarz L., Wydawnictwo Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, 
Katowice, 2017 
4. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. Biochemia. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2009-2019 

5. Koolman J, Rohm KH. Biochemia. Ilustrowany przewodnik. PZWL Warszawa 2005 
6. Hames D, Hooper N. Biochemia Krótkie wykłady. PWN Warszawa 2010 
7. Ćwiczenia z biochemii. Pod red. Kłyszejko-Stefanowicz L.. PWN Warszawa 2005 
8. Kędryna T., Gałka-Walczak M., Ostrowska B. Wybrane zagadnienia z biochemii ogólnej z ćwiczeniami. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2001 
 

22. Kryteria oceny – szczegóły  

 
Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 
 

 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów: biotechnologia 
medyczna 

2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 
3. Forma studiów: stacjonarne 

4. Rok:  II 5. Semestr:  III 

6. Nazwa przedmiotu: MIKROBIOLOGIA OGÓLNA 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
Celem kształcenia w ramach przedmiotu jest zdobycie najnowszej wiedzy z zakresu mikrobiologii i 
wirusologii; rozumienie roli mikroorganizmów w przebiegu podstawowych procesów w środowisku 
naturalnym, utrzymaniu równowagi biologicznej środowiska oraz możliwości wykorzystania ich 
właściwości, m.in. w biotechnologii, ochronie środowiska, produkcji żywności, itd.  Zdobycie umiejętności 
pracy w laboratorium mikrobiologicznym, wykonywania preparatów mikrobiologicznych, prowadzenia 
hodowli mikrobiologicznych. 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W01, K1_W06, K1_W07, K1_W18, K1_W19, K1_W29, 
K1_W32, K1_W35, K1_W36, K1_W37 i K1_W44 
w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U01, K1_U03, K1_U04, K1_U07, K1_U08, K1_U10, K1_U11, 
K1_U17, K1_U30, K1_U39, K1_U43 i K1_U45 
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K01, K1_K02, K1_K06 i K1_K07 

9. liczba godzin z przedmiotu 90 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 6 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy Sprawdzian pisemny – pytania otwarte 60% 

W zakresie umiejętności 
Sprawdzian praktyczny 

 Obserwacja 
60% 

W zakresie kompetencji Obserwacja 60% 
* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym 

poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 

 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

Inne przydatne informacje o przedmiocie 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii 
ul. Jagiellońska 4 
41-200 Sosnowiec 
e-mail: mikrob@sum.edu.pl 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
Prof. dr hab. n. med. Tomasz J. Wąsik 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
- podstawy biochemii, immunologii i biologii mikroorganizmów 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć 
Prezentacja, wykład na platformie e-learningowej, rzutnik 
multimedialny 

17. Miejsce odbywania się zajęć 
Sala seminaryjna, wykładowa oraz ćwiczeniowa WNF w Sosnowcu 
lub platforma e-learningowa zgodnie z harmonogramem zajęć 

18. Miejsce i godzina konsultacji 
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii WNF w Sosnowcu 
zgodnie z planem konsultacji dostępnym na stronie 
www.mikrowir.sum.edu.pl 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

efektów uczenia 

się 

zatwierdzonych 

przez Senat SUM 

P_W01 Zna budowę i funkcjonowanie komórki bakteryjnej i wirusów. K1_W01 

P_W02 
Wykazuje zrozumienie podstawowych zasad przepływu informacji 
genetycznej jak i mechanizmów regulacji ekspresji genów 
w komórkach prokariotycznych. 

K1_W06 

P_W03 
Charakteryzuje wpływ czynników fizycznych środowiska na 
mikroorganizmy. 

K1_W07 

P_W04 
Wykazuje zrozumienie możliwości wykorzystania materiału 
mikrobiologicznego w biotechnologii. 

K1_W18 

P_W05 Zna zasady prowadzenia diagnostyki mikrobiologicznej. K1_W19 

P_W06 
Rozumie mechanizmy działania czynników fizycznych 
i chemicznych, w tym mutagenów, na mikroorganizmy . 

K1_W29 

P_W07 zna zasady pracy w laboratorium analiz mikrobiologicznych. K1_W32 

P_W08 
Ma wiedzę w zakresie hodowli bakteryjnych i wirusowych oraz zna 
zasady prowadzenia procesów biosyntezy i biotransformacji pod 
kątem produkcji biofarmaceutyków. 

K1_W35 

P_W09 
Zna i rozumie analityczne aspekty biotechnologii dotyczące kontroli 
procesu, sposobu prowadzenia bioprocesów, etapów procesu, 
procesów okresowych, półciągłych i ciągłych, zna ich zalety i wady. 

K1_W36 

P_W10 
Wie, jakie są metody pozyskiwania i ulepszania produkcyjnych 
szczepów drobnoustrojów. 

K1_W37 



P_W11 
Wykazuje znajomość szlaków metabolicznych prowadzących do 
syntezy wybranych metabolitów pierwotnych i wtórnych. 

K1_W44 

P_U01 
Posiada umiejętność wykonania podstawowych czynności 
laboratoryjnych – ważenie, odmierzanie objętości, wykonywanie 
zawiesin. 

K1_U01 

P_U02 

Posiada umiejętność: wykonania prostych preparatów 
mikroskopowych, prowadzenia obserwacji pod mikroskopem 
świetlnym oraz wykonania dokumentacji obserwowanych 
obiektów. 

K1_U03 

P_U03 
Posiada umiejętność przygotowania, zakładania, prowadzenia 
i monitorowania hodowli drobnoustrojów na podłożach płynnych 
i zestalonych. 

K1_U04 

P_U04 
Posiada umiejętność postępowania z materiałem 
mikrobiologicznym. 

K1_U07 

P_U05 
Potrafi wykonać preparaty i analizy w warunkach aseptycznych i 
wybrać metodę wyjaławiania. 

K1_U08 

P_U06 Przeprowadza obserwacje w laboratorium mikrobiologicznym. K1_U10 

P_U07 
Potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą 
stosowanymi w laboratorium mikrobiologicznym. 

K1_U11 

P_U08 
Potrafi analizować i opisywać oddziaływania pomiędzy 
mikroorganizmami oraz mikroorganizmami a roślinami, 
zwierzętami i człowiekiem. 

K1_U17 

P_U09 

Potrafi badać wrażliwość drobnoustrojów na środki dezynfekcyjne 
i antyseptyczne, ocenić skuteczność prowadzonych procesów 
dezynfekcji i sterylizacji oraz potrafi stosować podstawowe metody 
kontroli mikrobiologicznej bioproduktów. 

K1_U30 

P_U10 
Umie identyfikować drobnoustroje na podstawie cech 
morfologicznych oraz właściwości biochemicznych, antygenowych i 
hodowlanych. 

K1_U39 

P_U11 
Potrafi prowadzić dziennik laboratoryjny z opisem obserwacji 
przeprowadzanych doświadczeń/analiz oraz potrafi wykonywać 
pisemne sprawozdania z przeprowadzonych oznaczeń. 

K1_U43 

P_U12 
Wykazuje umiejętności oceny wyników badań i wnioskowania na 
podstawie uzyskanych danych. 

K1_U45 

 
P_K01 

Systematycznie aktualizuje i poszerza swoją wiedzę zawodową z 
zakresu mikrobiologii oraz kształtuje swoje umiejętności, dążąc do 
profesjonalizmu.  

 
K1_K01 

P_K02 W ocenie pracy własnej zachowuje postawę ̨rzeczową i krytyczną.  K1_K02 

P_K03 Potrafi pracować w zespole. K1_K06 

P_K04 Uczestniczy w działaniach grupy wykonującej zadanie. K1_K07 

20. Formy i tematy zajęć Liczba godzin 

20.1. Wykłady  15 

Czynniki ryzyka chorób zakaźnych 2 

Klasyfikacja, budowa i znaczenie bakterii 2 

Podstawy metabolizmu oraz genetyki bakterii 3 

Mechanizmy patogenezy chorób bakteryjnych 2 

Mikrobiom   ̶ komensalna i  patogenna mikroflora człowieka 2 

Wirusy jako komórkowe patogeny obligatoryjne, budowa i klasyfikacja 2 

Mechanizmy patogenezy chorób wirusowych  2 

20.2. Seminaria 15 

Sterylizacja i dezynfekcja 2 



Morfologia i cytologia bakterii/Techniki mikroskopowania/Metody barwienia 2 

Hodowla drobnoustrojów/Metabolizm drobnoustrojów/Źródła węgla i azotu 
wykorzystywane przez bakterie 

2 

Biosynteza metabolitów specyficznych 2 

Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje oraz wzajemne 
oddziaływania pomiędzy drobnoustrojami 

2 

Gleba jako środowisko życia mikroorganizmów/Badanie aktywności mikrobiologicznej 2 

Interpretacja wyników w analizie mikrobiologicznej i jej metody walidacji 2 

Zasady funkcjonowania akredytowanego laboratorium mikrobiologicznego 1 

20.3. Ćwiczenia 60 

Organizacja laboratorium mikrobiologicznego 2 

Sterylizacja i dezynfekcja 4 

Technika mikroskopowania. Metody barwienia. Morfologia i cytologia bakterii 4 

Kolokwium I 2 

Metody hodowli drobnoustrojów  4 

Metabolizm drobnoustrojów. Badanie właściwości glikolitycznych bakterii 4 

Metabolizm drobnoustrojów. Badanie właściwości proteolitycznych, lipolitycznych i 
oksydo-redukcyjnych bakterii 

4 

Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje / Kolokwium II 4 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy drobnoustrojami 4 

Powietrze jako środowisko życia mikroorganizmów. Mikrobiologiczne badanie 
powietrza i powierzchni płaskich  

4 

Gleba jako środowisko życia mikroorganizmów. Badanie aktywności mikrobiologicznej 
gleby / Kolokwium III 

4 

Analiza sanitarna gleby 4 

Woda jako środowisko życia mikroorganizmów. Analiza sanitarna wody  6 

Żywność jako środowisko życia mikroorganizmów / Kolokwium IV 4 

Sprawdzian umiejętności praktycznych 4 

Poprawa kolokwiów/sprawdzianu praktycznego/zaliczenie ćwiczeń 2 

21. Literatura 

1. Murray P., Rosenthal K., Pfaller M. Mikrobiologia. Elsevier, Urban and Partner, 2018. 
2. Różalski A.: Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Wyd. UŁ, Łódź 2014. 
3. Kayser F., Bienz K., Eckert J., Zinkernagel R. Mikrobiologia lekarska. PZWL, 2007 
4. Schlegel H.G.: Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa 2005. 
5. Singelton P. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa 2000. 
6. Libudzisz Z., Kowal K.: Mikrobiologia techniczna. Tom I i II. Wydaw. Politech. Łódzkiej, Łódź 2009. 
7. Salyers A.A., Whitt D.D.: Mikrobiologia: różnorodność, chorobotwórczość i środowisko.  PWN, 

Warszawa 2005. 

22. Kryteria oceny – szczegóły 

Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów: Biotechnologia 
2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 
3. Forma studiów: stacjonarne 

4. Rok: II 5. Semestr: III 

6. Nazwa przedmiotu: Immunologia 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi budowy i funkcji układu 
odpornościowego. Poznanie procesów zachodzących w układzie odpornościowym w warunkach 
fizjologicznych. Ponadto poznanie procesów patologicznych, które towarzyszą chorobom zakaźnym, 
nowotworowym, niedoborom odporności, chorobom alergicznym czy sprzyjają powstawaniu chorób 
autoimmunologicznych. Zwraca się także uwagę na podstawy immunologii transplantacyjnej oraz 
immunoprofilaktykę i immunoterapię.  
 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W02, K1_W11, K1_W12, K1_W13, K1_W14, K1_W15 
K1_W19. 
w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U01, K1_U02, K1_U03, K1_U07, K1_U11, K1_U16, K1_U29, 
K1_U40.  
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K01, K1_K02, K1_K04, K1_K05, K1_K06, 
K1_K10, K1_K13.  

9. liczba godzin z przedmiotu 60 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 
Sprawdzian pisemny 
Egzamin teoretyczny * 

W zakresie umiejętności 
Sprawozdanie 
Obserwacja * 

W zakresie kompetencji Obserwacja * 

* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym 

poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 

 

Karta przedmiotu 



Cz. 2 

Inne przydatne informacje o przedmiocie  

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Katedra i Zakład Immunologii i Serologii 
Jedności 8 41-200 Sosnowiec 
www.immunologia.sum.edu.pl     seroimm@sum.edu.pl 

 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
Dr hab. n. med. Aleksandra Mielczarek- Palacz 

 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Znajomość podstawowych pojęć dotyczących budowy układu odpornościowego oraz 
podstawowych zagadnień z zakresu anatomii i fizjologii.  
Umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym. 

 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć Instrukcje do ćwiczeń, protokoły i wyniki badań 

17. Miejsce odbywania się zajęć 
Wykłady: ustalane przez Dziekanat 
Ćwiczenia: sale ćwiczeń Katedry i Zakładu Immunologii i Serologii 
Jedności 8 Sosnowiec 

18. Miejsce i godzina konsultacji 
Ustalone indywidualnie z prowadzącymi zajęcia  
Katedra i Zakład Immunologii i Serologii Jedności 8 Sosnowiec 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

zatwierdzony

ch przez 

Senat SUM 

P_W01 
Zna budowę i funkcje komórek układu odpornościowego. Potrafi 
wymienić i omówić mechanizmy odporności nieswoistej i swoistej. 

K1_W02 
K1_W11 
K1_W12 
K1_W13 
K1_W19 

P_W02 
Zna mechanizmy odpowiedzi typu humoralnego i komórkowego. 
Potrafi omówić budowę i funkcję przeciwciał. Zna mechanizmy 
cytotoksyczności komórkowej. 

K1_W02 
K1_W11 
K1_W12 
K1_W19 

P_W03 
Zna budowę układu HLA, jego funkcje i zasady doboru dawcy i 
biorcy. 

K1_W02 
K1_W11 
K1_W12 
K1_W19 

P_W04 

Potrafi scharakteryzować  zaburzenia funkcjonowania układu 
odpornościowego. Zna mechanizmy powstawania nadwrażliwości i 
chorób autoimmunizacyjnych. Wykazuje się znajomością  
zagadnień dotyczących niedoborów odporności oraz immunologii 
nowotworów. 

K1_W02 
K1_W11 
K1_W12 
K1_W14 
K1_W15 
K1_W19 

P_U01 

Potrafi wymienić, scharakteryzować oraz wykonać reakcje 
immunologiczne służące do wykrywania antygenów lub przeciwciał 
w płynach biologicznych, a także wymienić i scharakteryzować oraz 
wykonać testy oceniające stężenie antygenów i przeciwciał. 

K1_U01 
K1_U02 
K1_U07 
K1_U11 

http://www.immunologia.sum.edu.pl/


Wykorzystuje w badaniach surowice odpornościowe i przeciwciała 
monoklonalne. 

K1_U16 
K1_U29 
K1_U40 

P_U02 

Zna i potrafi omówić metody izolacji komórek układu 
odpornościowego.  Potrafi przeprowadzić izolację limfocytów i 
monocytów. Ocenia gęstość i żywotność wyizolowanych komórek. 
Potrafi wymienić, zastosować i wykonać testy służące do  oceny 
aktywności limfocytów B. Potrafi wymienić, zastosować i wykonać 
testy służące do oceny funkcji limfocytów T cytotoksycznych i 
komórek NK. 

K1_U01 
K1_U02 
K1_U03 
K1_U07 
K1_U11 
K1_U29 
K1_U40 

P_U03 

 
 
 
Potrafi zastosować, wykonać i zinterpretować wyniki testów 
służących do typowania HLA. 

K1_U01 
K1_U02 
K1_U03 
K1_U07 
K1_U11 
K1_U29 
K1_U40 

P_U04 

 
 
 
Opisuje, potrafi zastosować i wykonać poznane badania 
immunologiczne w diagnostyce niedoborów odporności, alergii, 
chorób autoimmunologicznych i nowotworów. 

K1_U01 
K1_U02 
K1_U03 
K1_U07 
K1_U11 
K1_U16 
K1_U29 
K1_U40 

P_K01 
Rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się, korzysta z rad 
opiekunów oraz okazuje szacunek wobec współpracowników i 
troskę o ich wspólne dobro. 

K1_K01 
K1_K02 
K1_K04 

P_K02 
Jest zdolny do wspomagania innych w procesie nauki/pracy oraz 
potrafi pracować w zespole i prowadzić dialog partnerski 

K1_K05 
K1_K06 
K1_K10 

P_K03 
Posiada umiejętność wprowadzania zasad bezpieczeństwa, higieny 
pracy i ergonomii 

K1_K13 
 

20. Formy i tematy zajęć Liczba 
godzin 

20.1. Wykłady  15 

W1 Budowa i funkcje układu odpornościowego. 1 

W2 Układ odporności wrodzonej. 1 

W3 Nabyta odpowiedź immunologiczna. 1 

W4 Immunologia transplantacyjna. 2 

W5 Niedobory odporności. 1 

W6 Reakcje nadwrażliwości. 2 

W7 Choroby autoimmunizacyjne. 2 

W8 Cytokiny. 2 

W9 Immunologia nowotworów i immunoterapia. 2 

W10 Modulacja układu odpornościowego. 1 

20.2. Seminaria 0 

20.3. Ćwiczenia 45 

C1 Podstawowe pojęcia immunologiczne. 2 

C2 Metody jakościowe służące do wykrywania antygenów i przeciwciał. Aglutynacja szkiełkowa 
i probówkowa. Testy lateksowe. 

4 



C3 Metody izolacji komórek układu odpornościowego. Ocena żywotności. 6 

C4 Metody badania komórek układu odpornościowego. 6 

C5 Metody oceny apoptozy. 3 

C6 Metody oceny HLA. 3 

C7 Hodowla komórek układu odpornościowego. Test cytotoksyczności. 6 

C8 Metody służące do oznaczania stężenia antygenów i przeciwciał w płynach biologicznych. 
Metodyka i wykonanie testów immunoenzymatycznych. Ocena stężenia immunoglobulin i 
składowych układu dopełniacza. 

6 

C9 Metody immunofluorescencyjne. Zastosowanie immunofluorescencji pośredniej w 
diagnostyce chorób autoimmunizacyjnych. 

6 

C10 Diagnostyka alergii. 3 

21. Literatura 

21.1. Podstawowa 
1. Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T.: Immunologia. PWN, Warszawa 2017. 
2. Solnica B, Sztefko K. Medyczne laboratorium diagnostyczne. Metodyka i aparatura. PZWL. 

2015. 
3. Bryniarski K. (red.): Immunologia. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017. 

21.2. Uzupełniająca 
1. Abbas A.K., Lichtman A.H., Pillai S. (red. wyd. pol. Żeromski J.): Immunologia – funkcje i  

zaburzenia układu immunologicznego. Edra Urban & Partner, Wrocław 2015. 
2. Vollmar A, Zundorf I., Dingermann T.: Immunologia i immunoterapia. MedPharm 2015. 

22. Kryteria oceny – szczegóły  

 
Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 
 

 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów: biotechnologia 
medyczna 

2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 
3. Forma studiów: stacjonarne 

4. Rok: II 5. Semestr: III 

6. Nazwa przedmiotu:  Analiza instrumentalna 

7. Status przedmiotu:  obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
Poznanie podstaw teoretycznych i metodycznych technik spektroskopowych (spektrofotometria UV-
Vis, spektrofotometria w podczerwieni, techniki fluorescencyjne, absorpcyjna i emisyjna 
spektrometria atomowa), elektroanalitycznych (potencjometria, konduktometria), 
chromatograficznych (chromatografia gazowa, wysokosprawna chromatografia cieczowa) i 
spektrometrii mas, zasad działania przyrządów pomiarowych stosowanych w tych technikach oraz 
możliwości zastosowania technik instrumentalnych do identyfikacji i ustalania struktury związków 
organicznych, oznaczania pierwiastków i związków chemicznych, rozdzielania i oczyszczania 
bioproduktów. Kształtowanie umiejętności posługiwania się aparaturą pomiarową oraz 
wykonywania analiz ilościowych i jakościowych metodami instrumentalnymi w zakresie niezbędnym 
w biotechnologii. 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie:  K1_W08, K1_W10, K1_W36 
w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U05, K1_U11, K1_U26, K1_U43 
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K01, K1_K02, K1_K06, K1_K07 

9. liczba godzin z przedmiotu 60 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 
Sprawdzian (ustny lub pisemny)  – 
pytania otwarte 

* 

W zakresie umiejętności 
Praktyczne wykonanie analiz 
Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych 
Obserwacja 

* 

W zakresie kompetencji Obserwacja * 
* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym 

poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

Inne przydatne informacje o przedmiocie 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Zakład Analizy Instrumentalnej Katedry Analizy Instrumentalnej, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec 
analizainstrumentalna@sum.edu.pl  

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Trzepietowska-Stępień  

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Podstawowe wiadomości o konfiguracji elektronowej i właściwościach pierwiastków oraz związków 
chemicznych; umiejętność wykonywania obliczeń chemicznych i podstawowych czynności analitycznych 
(ważenie, pipetowanie, sporządzanie i rozcieńczanie roztworów); obsługa komputera, znajomość 
programów Word i Excel. 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć 

Regulamin przedmiotu, instrukcje do ćwiczeń, wzory sprawozdań, 
zagadnienia do ćwiczeń oraz inne materiały dostępne są w siedzibie 
Zakładu Analizy Instrumentalnej oraz na stronie internetowej 
Zakładu (analizainstrumentalna.sum.edu.pl) 

17. Miejsce odbywania się zajęć 

Ćwiczenia laboratoryjne - sala ćwiczeń Zakładu Analizy 
Instrumentalnej, Sosnowiec, ul. Jedności 8. 
Wykłady - zgodne z harmonogramem ustalonym przez Dziekanat 
Wydziału Nauk Farmaceutycznych SUM. 

18. Miejsce i godzina konsultacji 
Zakład Analizy Instrumentalnej, 2 godz. tygodniowo; dni i godziny 
konsultacji ustalane ze studentami na początku semestru. 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

efektów 

uczenia się 

zatwierdzonych 

przez Senat 

SUM 

P_W01 

Student zna klasyfikację instrumentalnych technik analitycznych, 
opisuje podstawy fizykochemiczne technik spektroskopowych, 
elektroanalitycznych, chromatograficznych i spektrometrii mas, 
oraz wskazuje ich zastosowania w biotechnologii 

K1_W10 
K1_W08 

P_W02 
Zna metody analizy jakościowej i analizy ilościowej stosowane w 
technikach instrumentalnych 

K1_W08 
K1_W10 
K1_W36 

P_W03 
Zna zasady funkcjonowania aparatów stosowanych w technikach 
spektroskopowych, elektroanalitycznych, chromatograficznych i 
spektrometrii mas 

K1_W10 

P_U01 
Potrafi posługiwać się aparaturą pomiarową stosowaną w 
instrumentalnych technikach analitycznych 

K1_U11 
K1_U26 

P_U02 

Identyfikuje związki organiczne oraz oznacza pierwiastki i związki 
chemiczne metodami instrumentalnymi, opracowuje wyniki 
pomiarów i wykonuje pisemne sprawozdania z wykonanych 
analiz  

K1_U05 
K1_U43 



P_K01 

Pracuje w zespole uczestnicząc w działaniach grupy wykonującej 
określone zadanie analityczne, korzystając z rad opiekuna 

K1_K01 
K1_K02 
K1_K06 
K1_K07 

20. Formy i tematy zajęć Liczba 
godzin 

20.1. Wykłady  15 

1. Klasyfikacja instrumentalnych technik analitycznych i ich ogólna charakterystyka. 
Wprowadzenie do technik spektroskopowych. 

1 

2. Spektrofotometria w zakresie widzialnym i nadfiolecie: budowa i zasada działania 
spektrofotometrów UV-Vis, analiza ilościowa w spektrofotometrii UV-Vis (dobór optymalnych 
warunków oznaczania, metody oznaczania pojedynczego składnika); elektronowe widmo 
absorpcyjne - mechanizm powstawania, parametry charakteryzujące pasmo absorpcyjne; 
chromofory, auksochromy; wpływ pH i polarności rozpuszczalnika na widmo UV-Vis; analiza 
jakościowa w spektrofotometrii UV-Vis; przykłady zastosowania spektrofotometrii UV-Vis w 
biotechnologii. 

2 

3. Spektrofotometria w podczerwieni: podstawy teoretyczne, elementy składowe i zasada 
działania dyspersyjnych spektrofotometrów IR i spektrometrów IR z transformacją Fouriera; 
zastosowanie spektrofotometrii w podczerwieni do identyfikacji i określania struktury 
związków organicznych. 
Techniki fluorescencyjne: mechanizm powstawania fluorescencji; widmo wzbudzenia i widmo 
emisji fluorescencji; wydajność kwantowa fluorescencji; fluorofory; wygaszanie fluorescencji; 
budowa i zasada działania spektrofluorymetru; analiza ilościowa w spektrofluorymetrii; 
znaczniki fluorescencyjne i sondy fluorescencyjne oraz ich wykorzystanie w analizie związków 
biologicznie czynnych. 

2 

4. Absorpcyjna spektrometria atomowa: podstawy absorpcji atomowej; budowa i zasada 
działania spektrofotometru absorpcji atomowej, źródła promieniowania, atomizery 
płomieniowe i bezpłomieniowe; analiza ilościowa; interferencje w AAS i metody ich eliminacji. 
Emisyjna spektrometria atomowa z indukcyjnie sprzężoną plazmą: zasada metody; palnik ICP; 
schemat spektrometru emisyjnego ICP i zasada jego działania; analiza ilościowa. 

2 

5. Techniki chromatograficzne: podstawy chromatografii; mechanizmy rozdzielania w 
chromatografii podziałowej, adsorpcyjnej, jonowymiennej, wykluczania, powinowactwa; 
chromatografia kolumnowa - parametry retencji; sprawność i zdolność rozdzielcza kolumn 
chromatograficznych. 

2 

6. Wysokosprawna chromatografia cieczowa: fazy stacjonarne w HPLC; chromatografia w 
normalnym i odwróconym układzie faz; chromatograf cieczowy -elementy składowe, zasada 
działania, typy detektorów; elucja izokratyczna, elucja gradientowa; analiza jakościowa i 
ilościowa w HPLC; chromatografia jonowa; ultra-wysokosprawna chromatografia cieczowa. 

2 

7. Chromatografia gazowa: aparatura do chromatografii gazowej – gaz nośny, układ dozowania 
próbki, kolumny pakowane i kolumny kapilarne, fazy stacjonarne, typy detektorów; 
chromatografia izotermiczna i chromatografia z programowaniem temperatury; identyfikacja 
rozdzielonych związków i metody analizy ilościowej w GC; derywatyzacja. 

2 

8. Spektrometria mas: podstawy spektrometrii mas; widmo mas; zasada działania 
spektrometru mas, techniki jonizacji; analizatory mas; Techniki łączone GC/MS i HPLC/MS - 
zastosowanie w biotechnologii medycznej 

2 

20.2. Seminaria - nie dotyczy  

20.3. Ćwiczenia 45 

1. Regulamin laboratorium i przepisy BHP. Omówienie sposobu sporządzania sprawozdań z 
wykonanych ćwiczeń i warunków zaliczenia. 
Rodzaje i przyczyny błędów w analizie instrumentalnej. Metody kalibrowania 
instrumentalnych metod analitycznych; wzorce i materiały odniesienia. 

4 



2. Oznaczanie białka metodą spektrofotometrii w świetle widzialnym (metoda krzywej 
kalibracyjnej). 

4 

3. Identyfikacja i oznaczanie wybranych substancji biologicznie czynnych metodą 
spektrofotometrii UV. 

4 

4. Oznaczanie izotiocyjanianu fluoresceiny (FITC) metodą spektrofluorymetryczną. 4 

5. Identyfikacja benzylopenicyliny prokainowej na podstawie widma w podczerwieni. 4 

6. Oznaczanie metali metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. 4 

7. Potencjometryczny pomiar pH roztworów buforowych. Wyznaczanie przewodnictwa 
elektrolitów metodą konduktometryczną. 

4 

8. Dobór warunków rozdzielania kofeiny i kwasu benzoesowego techniką RP-HPLC. 4 

9. Analiza ilościowa kofeiny metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. 4 

10. Analiza składu kwasów tłuszczowych w lecytynie żółtka jaja metodą chromatografii 
gazowej. 

4 

11. Identyfikacja naturalnych terpenów i terpenoidów techniką chromatografii gazowej 
sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS). Wykorzystanie biblioteki widm mas. 

4 

12. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.  

21. Literatura 

Podstawowa 
1. Skoog D. A., West D. M., Holler F.J., Crouch S. R.: Podstawy chemii analitycznej. Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2007. 
2. Szczepaniak W.:  Metody instrumentalne w analizie chemicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2002 (lub nowsze wydania). 
Uzupełniająca 
1. Minczewski J., Marczenko Z.: Chemia analityczna. T.2. PWN, Warszawa 2008 (wyd. dziesiąte) 
2. Silverstein R.M., Webster F.X., Kiemle D.J.: Spektroskopowe metody identyfikacji związków 
organicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 (przekład z języka angielskiego). 
3. Suder P., Bodzoń-Kułakowska A., Silberring J. (red.): Spektrometria mas. Wydawnictwa AGH, Kraków 
2016. 
4. Stepnowski P., Synak B., Szafranek B., Kaczyński Z.: Techniki separacyjne. Wyd. Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2010. Książka dostępna on-line: 
http://www.chem.univ.gda.pl/analiza/dydaktyka/skrypty/Techniki separacyjne 
5.Schalkhammer T. (Ed.): Methods and Tools in Biosciences and Medicine. Analytical Biotechnology. 
Birkhäuser Verlag Basel 2002. 

22. Kryteria oceny – szczegóły  

 
Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 
 



Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów:  
BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA 

2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 
3. Forma studiów: stacjonarne 

4. Rok: II 5. Semestr: III 

6. Nazwa przedmiotu: PODSTAWY HISTOLOGII 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
Poznanie prawidłowej struktury histologicznej człowieka.  
Zdobycie umiejętności identyfikacji mikroskopowej struktury tkanek i narządów.  
Poznanie metod analizy cytofizjologicznych aspektów funkcjonowania tkanek. 
Poznanie czynników wywołujących nieprawidłowości w zakresie budowy histologicznej 
 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W01, K1_W11, K1_W12, K1_W15 
w zakresie umiejętności student potraf: K1_U03, K1_U28, K1_U29 
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K01, K1_K05 
 

9. liczba godzin z przedmiotu 30 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 
Sprawdzian pisemny – pytania otwarte, 

testy wielokrotnego wyboru 

*Zgodnie z niżej 
przedstawionym 
kryterium 

W zakresie umiejętności 
Obserwacja 
kolokwium praktyczne 

*Zgodnie z niżej 
przedstawionym 
kryterium 

W zakresie kompetencji Obserwacja 
*Zgodnie z niżej 
przedstawionym 
kryterium 

* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym 

poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 

 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

 

Inne przydatne informacje o przedmiocie 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Katedra i Zakład Patologii, 41-200 Sosnowiec, ul Ostrogórska 30, farpat@sum.edu.pl 
 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
Dr hab. n. biol. Krzysztof Jasik 
Katedra i Zakład Patologii, 41-200 Sosnowiec, ul Ostrogórska 30, kjasik@sum.edu.pl 
 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
 
znajomość anatomii i fizjologii człowieka, umiejętność mikroskopowania 
 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć 
prezentacje multimedialne, przeźrocza, filmy edukacyjne, preparaty 
histologiczne 

17. Miejsce odbywania się zajęć Katedra i Zakład Patologii, 41-200 Sosnowiec, ul Ostrogórska 30 

18. Miejsce i godzina konsultacji 
Miejsce konsultacji: Katedra i Zakład Patologii. 
Terminy konsultacji ustalane są w trakcie pierwszego wykładu, 
ponieważ zależą od harmonogramu zajęć 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

efektów 

uczenia się 

zatwierdzonych 

przez Senat 

SUM 

P_W01 Wykazuje znajomość organizacji żywej materii K1_W01 

P_W02 
zna prawidłową budowę histologiczną organizmu ludzkiego 
i podstawowe zależności między budową i funkcją komórek 
i tkanek w warunkach zdrowia i choroby 

K1_W11 

P_W03 wykazuje znajomość fizjologii układów organizmu człowieka K1_W12 

P_W04 
wykazuje znajomość budowy tkanek prawidłowych i rozumie 
mechanizmy rozwoju zmian nowotworowych 

K1_W15 

P_U01 

posiada umiejętność: wykonania prostych preparatów 
mikroskopowych, prowadzenia obserwacji pod mikroskopem 
świetlnym oraz wykonania dokumentacji obserwowanych 
obiektów i zjawisk 

K1_U03 

P_U02 
rozpoznaje zasadnicze struktury ludzkiego ciała na poziomie 
mikroskopowym oraz ich lokalizację 

K1_U28 

P_U03 rozpoznaje tkanki i narządy w preparatach mikroskopowych K1_U29 

P_K01 rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się K1_K01 

P_K02 
potrafi formułować opinie dotyczące zasadności prowadzonych 
prac badawczych w zakresie biotechnologii medycznej 

K1_K05 

mailto:farpat@sum.edu.pl
mailto:kjasik@sum.edu.pl


20. Formy i tematy zajęć Liczba 
godzin 

20.1. Wykłady  15 

Rutynowe techniki analiz histologicznych 2 

Niestandardowe metody badan histologicznych 3 

Komórkowa budowa organizmów żywych. Podziały komórkowe – różnicowanie 
ontogenetyczne tkanek 

2 

Budowa histologiczna narządów ruchu 2 

Histologiczna budowa układu pokarmowego 2 

Histologiczna budowa układu wydalniczego 2 

Histologiczna budowa układu nerwowego i endokrynowego 2 

20.2. Seminaria 0 

20.3. Ćwiczenia 15 

Tkanki nabłonkowe 2 

Tkanki łączne właściwe 2 

Krew i Limfa 2 

Tkanki chrzęstne i kostna 2 

Tkanki mięśniowe 2 

Tkanka nerwowa, narządy sensoryczne 2 

Gruczoły endokrynowe 2 

Repetytorium praktyczne 1 

21. Literatura 

 M. Zabel (ed) – Histologia. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013 

 T. Cichocki, Litwin J. A., Mirecka J. Kompendium histologii. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2009  

 B. Young, J.S. Lowe, A. Stevens, J.W. Heath – Histologia. Podręcznik i atlas. Wheater wyd. I 
polskie,  
red. J. Malejczyk  

22. Kryteria oceny – szczegóły  

 
Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 
 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów: biotechnologia 

medyczna 

2. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

3. Forma studiów: stacjonarne 

4. Rok: II 5. Semestr: III 

6. Nazwa przedmiotu: PRAWNE ASPEKTY BIOTECHNOLOGII 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
Zrozumienie uwarunkowań prawnych i społecznych poprzez poznanie form i procedur 

legislacyjnych obowiązujących w obszarach związanych z biotechnologią, prowadzeniem prac 

badawczych i eksperymentalnych, ochroną własności przemysłowej i intelektualnej. Predykcja w 

aspekcie korzyści i zagrożeń związanych z wykorzystaniem i modyfikowaniem informacji 

genetycznej organizmów w biotechnologii. 

Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W30; K1_W31; K1_W33; K1_W39 

w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U07; K1_U08; K1_U13; K1_U14; K1_U33; K1_U47 

w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K06; K1_K07; K1_K11; K1_K13; 

K1_K15; K1_K16 

 

9. liczba godzin z przedmiotu 30 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 

Sprawdzian pisemny – pytania otwarte i 

zamknięte 

Zaliczenie na ocenę – test wyboru i 

pytania otwarte 

* 

W zakresie umiejętności 
Prezentacja tematu 

Obserwacja 
* 

W zakresie kompetencji Obserwacja * 

* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym 

poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 

 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

 

Inne przydatne informacje o przedmiocie 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 

Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec 

http://biotechnologia.sum.edu.pl 

 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 

dr hab. n. med. Ilona Bednarek 

 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 

Podstawowe wiadomości z nauk biologicznych 

 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć 
wybrane materiały w formie elektronicznej umieszczane są na stronie 

internetowej Zakładu. 

17. Miejsce odbywania się zajęć Wykłady i seminaria: ustalane przez Dziekanat 

18. Miejsce i godzina konsultacji 
Ustalane indywidualnie z prowadzącym zajęcia (informacje na stronie 

internetowej Zakładu) 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesien

ie do 

efektów 

uczenia 

się 

zatwierdz

onych 

przez 

Senat 

SUM 

P_W01 

Wie, na czym polega ochrona bioróżnorodności gatunków i zasobów 

genowych. Zna podstawy prawne ochrony różnorodności biologicznej. 

K1_W30; 

K1_W31; 

K1_W33; 

K1_W39 

P_W02 Zna akty prawne dotyczące pracy z organizmami genetycznie 

modyfikowanymi. Posiada wiedzę na temat aspektów prawnych w 

zakresie procesów klonowania oraz transgenezy. 

K1_W30; 

K1_W31; 

K1_W33; 

K1_W39 

P_W03 Zna prawa własności przemysłowej. Rozumie istotę prawa patentowego 

oraz praw autorskich. Zna standardy patentowania wynalazków 

biotechnologicznych.  

K1_W30; 

K1_W31; 

K1_W33; 

K1_W39 

P_W04 Wykazuje znajomość prawnych aspektów prowadzenia badań 

przedklinicznych i klinicznych. 

K1_W30; 

K1_W31; 

K1_W33; 

K1_W39 

P_W05 Zna akty prawne dotyczące pobierania tkanek i narządów oraz ich 

przechowywania. 

K1_W30; 

K1_W31; 



K1_W33; 

K1_W39 

P_W06 Posiada znajomość aktów prawnych prowadzenia eksperymentów na 

zwierzętach. Ma świadomość ochrony zwierząt laboratoryjnych. Zna 

zasady eutanazji zwierząt doświadczalnych. 

K1_W30; 

K1_W31; 

K1_W33; 

K1_W39 

P_U01 Wyróżnia rodzaje bioróżnorodności.  
K1_U13 

K1_U33 

P_U02 

Potrafi wyjaśnić zasady ochrony praw własności przemysłowej i 

intelektualnej. 

K1_U13 

K1_U14 

K1_U07 

K1_U33 

K1_U47 

P_U03 

Wskazuje różnice w badaniach klinicznych poszczególnych faz. 

K1_U14 

K1_U07 

K1_U33 

K1_U08 

K1_U47 

P_U04 

Potrafi przedstawić znaczenie unormowań prawnych w rozwoju nauk 

biologicznych i wykorzystania zdobyczy współczesnej biotechnologii. 

K1_U13 

K1_U14 

K1_U07 

K1_U33 

K1_U47 

P_U05 
Potrafi wymienić dopuszczalne metody eutanazji zwierząt 

laboratoryjnych. 

K1_U13 

K1_U14 

K1_U07 

P_K01 Student potrafi pracować w zespole wykazując się kreatywnością 
K1_K11 

K1_K15 

P_K02 

Student posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do 

wyszukiwania i selekcjonowania informacji na tematy prawne z zakresu 

biotechnologii, potrafi formułować opinie dotyczące różnych aspektów 

działalności zawodowej. 

K1_K06, 

K1_K07, 

K1_K13, 

K1_K16 

20. Formy i tematy zajęć Liczba 

godzin 

20.1. Wykłady  15 

Legislacja w biotechnologii. 2 

Ochrona bioróżnorodności gatunków i zasobów genowych. Ochrona wiedzy tradycyjnej. 2 

Ochrona praw własności przemysłowej. 2 

Wynalazki biotechnologiczne – geneza ochrony wynalazków biotechnologicznych . 2 

Ochrona własności intelektualnej, prawa autorskie, zapożyczenia, cytaty. 2 

Badania kliniczne, badania naukowe, doświadczenia na zwierzętach. Wymogi stawiane 

pracownikom zatrudnianym w centrach medycyny doświadczalnej i zwierzętarniach, gdzie 

prowadzone są doświadczenia na zwierzętach. 

3 

Człowiek - standardy w zakresie bioetyki i biotechnologii (aspekty prawne)  2 

20.2. Seminaria 15 

Prawa własności przemysłowej w biotechnologii. Prawo patentowe. 2 

Zagadnienia prawne w odniesieniu do żywności i organizmów modyfikowanych genetycznie. 2 

Prawne aspekty klonowania, transgenezy, pobierania tkanek i narządów, ich przechowywania. 5 

Doświadczenia na zwierzętach, ochrona zwierząt laboratoryjnych. 2 

Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii. Początek życia, prawa reprodukcyjne. 

Klauzula sumienia; Badania prenatalne i diagnostyka genetyczna płodu. Koniec życia; 

Eutanazja i wspomagane samobójstwo. Zaprzestanie uporczywej terapii  
4 

20.3. Ćwiczenia 0 



21. Literatura 

PRAWA CZŁOWIEKA WOBEC ROZWOJU BIOTECHNOLOGII. redakcja naukowa: Lena Kondratiewa-

Bryzik, Katarzyna Sękowska-Kozłowska. Wolters Kluwer Polska SA, 2013 

Prawo wobec medycyny i biotechnologii: Zbiór orzeczeń z komentarzami. Autorzy Marek Safjan. . Wolters 

Kluwer Polska SA, 2011 

Artykuły naukowe z zakresu tematyki przedmiotu 

CZŁOWIEK I PRAWNE ASPEKTY INŻYNIERII GENETYCZNEJ. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i 

Socjologiczny, 1998, nr 2, s. 77-92 

Organizmy genetycznie modyfikowane: aspekty prawne i doświadczenia z procesu implementacji prawa o 

GMO na terytorium Polski. Paweł Połaniecki. Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN 2/2011: 25–85 

Etyczne i prawne aspekty doświadczeń na zwierzętach. Michał Walczak, Zbigniew Bonczar. Wiadomości 

Zootechniczne, R. LIII (2015), 4: 147–154 

Biogospodarka, biotechnologia i nowe techniki inżynierii genetycznej. Sławomir Sowa, Tomasz 

Twardowski, Janusz Zimny. NAUKA 4/2015 • 137-143.  

Dokumenty prawne z zakresu tematu dostępne na stronach: 

http://dziennikustaw.gov.pl/; Urząd Patentowy RP - http://www.uprp.pl; http://eur-lex.europa.eu 
22. Kryteria oceny – szczegóły  

 

Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 

Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 

Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 

 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów: biotechnologia 
medyczna 

2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 
3. Forma studiów: stacjonarne 

4. Rok: II 5. Semestr: IV 

6. Nazwa przedmiotu: Biologia molekularna z elementami diagnostyki molekularnej 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
 
Opanowanie przez studenta wiedzy z zakresu biologii molekularnej i metodyki badań wykonywanych w 
diagnostyce molekularnej. Opanowanie umiejętności w zakresie planowania i przeprowadzania badań 
laboratoryjnych metodami biologii molekularnej wraz z interpretacją uzyskanych wyników oraz 
korzystania z biomedycznych baz danych. 
 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W01, K1_W03, K1_W04, K1_W05, K1_W06, K1_W07, 
K1_W08, K1_W13, K1_W16, K1_W29, K1_W33,   
w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U01, K1_U02, K1_U10, K1_U11  
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K01, K1_K02, K1_K06, K1_K07  

9. liczba godzin z przedmiotu 90 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 6 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 

Prezentacje i wystąpienia indywidualne 
i zespołowe 
Sprawdzian pisemny – test wyboru, 
pytania otwarte 
Egzamin– test wyboru, pytania otwarte 

* 

W zakresie umiejętności 
Sprawozdanie 
Obserwacja * 

W zakresie kompetencji Obserwacja * 

* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym 

poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

 

Inne przydatne informacje o przedmiocie  

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Zakład Biologii Molekularnej Katedry Biologii Molekularnej, ul. Jedności 8, 41-206 Sosnowiec, 
tel. (0-32) 364 12 34, e-mail: biolmolfarm@sum.edu.pl, http://www.biolmol.sum.edu.pl 

 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
dr hab. Joanna Gola, prof. SUM; jgola@sum.edu.pl 
 

 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Wiedza z zakresu: biologii komórki, chemii i biochemii. 

Umiejętności: umiejętność wykonywania podstawowych czynności laboratoryjnych 

Inne kompetencje: umiejętność rozwiązywania najczęstszych problemów związanych z 
wykonywaniem pracy zawodowej 
 

 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć instrukcje do ćwiczeń, materiały źródłowe, materiały wykładowe 

17. Miejsce odbywania się zajęć 
Zakład Biologii Molekularnej Katedry Biologii Molekularnej, ul. 
Jedności 8, 41-206 Sosnowiec 

18. Miejsce i godzina konsultacji 
Zakład Biologii Molekularnej Katedry Biologii Molekularnej, ul. 
Jedności 8, 41-206 Sosnowiec  
wg  ustalonego harmonogramu 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

zatwierdzony

ch przez 

Senat SUM 

P_W01 

Potrafi scharakteryzować organizację żywej materii. Wykazuje 
znajomość  budowy kwasów nukleinowych. Rozumie mechanizm 
rekombinacji kwasów nukleinowych. Zna podstawy genetyki 
molekularnej. Potrafi scharakteryzować mechanizmy przepływu 
informacji genetycznej w komórce. 

K1_W01 
K1_W03 
K1_W04 
K1_W05  
K1_W06 

P_W02 

Potrafi scharakteryzować wpływ czynników fizycznych środowiska 
na organizmy żywe, ze szczególnym zwróceniem uwagi na proces 
mutagenezy i naprawy DNA oraz molekularne mechanizmy 
utrzymania homeostazy. 

K1_W07 
K1_W13 
K1_W29 

P_W03 Zna zasady pracy w pracowni biologii molekularnej oraz 
podstawowe metody badania genomu, transkryptomu i proteomu.  

K1_W08 
K1_W16 
K1_W33 

P_U01 Potrafi posługiwać się podstawowymi metodami biologii 
molekularnej, interpretuje wyniki badań 
 

K1_U01, 
K1_U02, 



K1_U10, 
K1_U11 

P_K01 Ma świadomość konieczności ustawicznego uczenia się, zna własne 
ograniczenia, aktywnie pracuje w zespole 

K1_K01, 
K1_K02, 
K1_K06, 
K1_K07 

20. Formy i tematy zajęć Liczba 
godzin 

20.1. WYKŁADY  15 

Genomika. Struktura i funkcja DNA i RNA od A-Z.  2 

Replikacja DNA w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych. 
2 

Mechanizmy powstawania mutacji i polimorfizmów. Mechanizmy naprawy DNA. 
Rekombinacja transpozycja 

2 

Transkryptomika. Molekularne mechanizmy transkrypcji 
2 

Eukariotyczne czynniki transkrypcyjne. 
2 

Modyfikacje potranskrypcyjne - Dojrzewanie i redagowanie RNA. 
2 

Proteomika. Synteza białek jako końcowy etap ekspresji genów. 
2 

Diagnostyka kliniczna w terapii molekularnie ukierunkowanej. 
1 

20.2. SEMINARIA 15 

Struktura fizyczna i genetyczna genomów prokariotycznych i eukariotycznych.  2 

Powielanie materiału genetycznego in vivo i in vitro – różnice i podobieństwa 2 

Metody analizy mutacji i polimorfizmów 
2 

miRNA w regulacji ekspresji genów 
2 

Zastosowanie interferencji RNA w diagnostyce i terapii niektórych chorób człowieka. Strategie 
antygenu, antysensu i aptamery w regulacji ekspresji genów. 

2 

Transkryptomika w biotechnologii i diagnostyce molekularnej 
2 

Potranslacyjne modyfikacje białek i ich losy w komórce. Proteoliza i jej rola w utrzymaniu 
homeostazy.  

2 

Przykłady zastosowania technik biologii molekularnej w diagnostyce molekularnej. 1 

20.3. ĆWICZENIA 60 

Regulamin postępowania i podstawowe wyposażenie pracowni biologii molekularnej. Zasady 
pobierania i przechowywania materiału biologicznego do analizy molekularnej. 

4 

Metody ekstrakcji DNA. 
4 

Analiza ilościowa i jakościowa ekstraktów DNA.  Projektowanie reakcji PCR. 
4 

Amplifikacja kwasów nukleinowych techniką PCR.  
4 

Ocena specyficzności reakcji PCR. Wyznaczanie długości amplimerów empirycznie oraz in 
silico. 

4 



Sekwencjonowanie w poszukiwaniu mutacji i polimorfizmów 
4 

Analiza długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP) w detekcji polimorfizmów i mutacji.  
4 

Metody ekstrakcji RNA. 
4 

qPCR i RT-qPCRw czasie rzeczywistym. Projektowanie starterów, projektowanie warunków 
chemicznych oraz termicznych reakcji. 

4 

Amplifikacja kwasów nukleinowych metodą RT-qPCR w czasie rzeczywistym: przygotowanie 
mieszaniny reakcyjnej 

4 

RT-qPCR w czasie rzeczywistym. Analiza wyników reakcji ilościowej.  
Wyznaczanie TM amplimerów. 

4 

Metody ekstrakcji białek. 
4 

Analiza proteomu.  
4 

Hybrydyzacja kwasów nukleinowych. Techniki detekcji kwasów nukleinowych in situ.  
Hybrydyzacja w diagnostyce molekularnej. 

4 

Techniki screeningowe i wysokoprzepustowe w diagnostyce. 4 
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22. Kryteria oceny – szczegóły  

 
Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 
 



 Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów: biotechnologia 
medyczna 

2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 
3. Forma studiów: stacjonarne 

4. Rok: II 5. Semestr: IV 

6. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE BIOCHEMICZNE 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
Poznanie i zrozumienie możliwości wykorzystania organizmów żywych w biotechnologii – zarówno 
całych organizmów, jak i produktów ich metabolizmu. Charakterystyka potencjału produkcyjnego 
organizmów. Zastosowanie podstawowych technik do projektowania, prowadzenia i ewaluacji 
bioprocesów (w skali laboratoryjnej). Wykorzystanie różnych typów technologii (np. biosyntezy, 
biotransformacji itp.) do uzyskiwania bioproduktu danego typu. 
 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W01, K1_ W03, K1_W07, K1_W17, K1_W18, K1_W22, 
K1_W25, K1_W32, K1_W34, K1_W35, K1_W36, K1_W37, K1_W43, K1_W44 
w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U01, K1_U02, K1_U04, K1_U05, K1_U06, K1_U08, 
K1_U10, K1_U11, K1_U25, K1_U26, K1_U30, K1_U32, K1_U34, K1_U35, K1_U36 K1_U41 K1_U43 
K1_U44 K1_U45  
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K01, K1_K05, K1_K06, K1_K07, 
K1_K12, K1_K14, K1_K16 

9. liczba godzin z przedmiotu 90 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 6 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 
Kolokwia pisemne. 
Egzamin – pytania testowe i otwarte. 

* 

W zakresie umiejętności Sprawozdanie, obserwacja * 
W zakresie kompetencji Sprawozdanie, obserwacja * 

* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym 

poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 

 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

 

Inne przydatne informacje o przedmiocie 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej 
ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec 
ibednarek@sum.edu.pl 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
dr hab. Ilona Bednarek 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności z następujących dziedzin: mikrobiologii, biochemii, 
biologii komórki, analizy instrumentalnej, chemii ogólnej. Powinien znać i rozumieć zasady budowy i 
funkcjonowania organizmów żywych oraz biomolekuł (kwasów nukleinowych, białek enzymatycznych i 
strukturalnych, lipidów, cukrów itd.); znać podstawy budowy, systematyki, fizjologii, biochemii i biologii 
molekularnej drobnoustrojów (bakterii i grzybów); znać i umieć stosować podstawowe zasady i techniki 
mikrobiologii oraz metody chemicznej i instrumentalnej analizy bioproduktów (sporządzanie roztworów 
wzorcowych i buforowych, rozcieńczenia, analiza miareczkowa i wagowa, spektrofotometria UV-VIS, 
chromatografia itp.). Wymagana jest również umiejętność wykonania podstawowych obliczeń 
chemicznych (stężenia roztworów) oraz samodzielnego wykonania ćwiczeń na podstawie otrzymanej 
instrukcji oraz pracy w zespole. 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć 
Materiały w formie elektronicznej umieszczane są na stronie 
internetowej Zakładu (biotechnologia.sum.edu.pl) oraz znajdują się 
w podręcznikach, których spis podano w punkcie 24. 

17. Miejsce odbywania się zajęć 
Wykłady i seminaria: ustalane przez Dziekanat. 
Ćwiczenia: sala ćwiczeń Zakładu Biotechnologii i Inżynierii 
Genetycznej. 

18. Miejsce i godzina konsultacji Informacje dostępne na stronie internetowej Zakładu 

19. Efekty uczenia się 

Numer 
przedmiotowego 
efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie  
do efektów 
uczenia się 

zatwierdzonych 
przez Senat 

SUM 

P_W01 

Zdolność scharakteryzowania grup drobnoustrojów o znaczeniu 
biotechnologicznym: systematyki, morfologii, wymagań 

troficznych, typu wzrostu, środowisk bytowania, specyfiki 
fizjologicznej i biochemicznej. Znajomość źródeł i metody 

ich pozyskiwania, selekcji i przechowywania. 

K1_W01 
K1_W07 
K1_W17 
K1_W18 
K1_W34 
K1_W37 
K1_W43 

P_W02 
Znajomość szlaków metabolicznych prowadzących  

do uzyskiwania bioproduktów – zarówno metabolitów 
pierwotnych jak i wtórnych. 

K1_ W03 
K1_W18 
K1_W25 
K1_W32 
K1_W34 



K1_W35 
K1_W43 
K1_W44 

P_W03 

Znajomość typowych biotechnologii przemysłowych:  
założeń mikrobiologicznych, biochemicznych  

i technologicznych, metod izolacji bioproduktów  
oraz mechanizmów regulacyjnych bioprocesów. 

K1_W18 
K1_W22 
K1_W25 
K1_W34 
K1_W35 
K1_W36 
K1_W44 

P_U01 

Umiejętność zakładania (projektowania) i prowadzenia typowych 
hodowli drobnoustrojów wykorzystywanych w biotechnologii - 

 na podłożach płynnych i zestalonych;  
znajomość warunków hodowli in vitro oraz przechowywania 

komórek zwierzęcych i ludzkich (w skali laboratoryjnej). 

K1_U04 
K1_U08 
K1_U10 
K1_U25 
K1_U26 
K1_U30 
K1_U34 
K1_U35 
K1_U36 
K1_U41 
K1_U43 
K1_U44 
K1_U45  

P_U02 
Zdolność przeprowadzenia detekcji i analizy ilościowej produktów 
prowadzonych przez siebie bioprocesów (w skali laboratoryjnej). 

K1_U01 
K1_U02 
K1_U05 
K1_U10 
K1_U11 
K1_U32 
K1_U43  

P_U03 

Umiejętność modelowania procesów biotechnologicznych 
na podstawowym poziomie: znajomość sposobów regulacji 
metabolizmu drobnoustrojów, indukowania nadprodukcji 

produktów metabolizmu podstawowego, podstawowych technik 
modyfikowania szczepów dla potrzeb biotechnologii. 

K1_U06, 
K1_U36 
K1_U41 
K1_U44 

P_K01 
Umiejętność współdziałania w zespole badawczym 

w odpowiedzialny i bezpieczny sposób.  

K1_K01 
K1_K05 
K1_K06 
K1_K07 
K1_K12 
K1_K14 
K1_K16 

20. Formy i tematy zajęć 
Liczba 
godzin 

20.1. Wykłady  15 

Definicja i zakres technologii biochemicznych 1 

Charakterystyka drobnoustrojów przemysłowych 1 

Typy hodowli. Ocena żywotności hodowli bioreaktorowych 1 

Skala procesów biotechnologicznych. Charakterystyka przebiegu bioprocesu i metody 
prowadzenia bioprocesów 

2 

Formy bioproduktów. Wyodrębnianie i oczyszczanie bioproduktów 2 



Produkcja biomasy mikroorganizmów jako przykład bioprocesu 2 

Wybrane technologie biochemiczne: fermentacje, biotransformacje, biosyntezy 4 

Integracja metabolizmu a strategie prowadzenia bioprocesów 2 

20.2. Seminaria 15 

Hodowle komórkowe w biotechnologii, media hodowlane, sterylizacja, techniki 
pracy aseptycznej. 

1 

Izolacja, selekcja i przechowywanie szczepów przemysłowych. 1 

Udział drobnoustrojów glebowych w obiegu węgla, azotu i siarki w przyrodzie. 1 

Drobnoustroje w procesach bioremediacji. Szlaki biodegradacji ksenobiotyków.  1 

Bioługowanie i oporność drobnoustrojów na metale ciężkie. 1 

Technologiczne podstawy hodowli drobnoustrojów. Kinetyka wzrostu mikroorganizmów. 1 

Charakterystyka i znaczenie biotechnologiczne bakterii z rodzaju Bacillus. 1 

Fermentacja alkoholowa i jej regulacja u drożdży. Zastosowanie drożdży w piekarnictwie, 
gorzelnictwie i winiarstwie. 

1 

Metaboliczne uwarunkowania nadprodukcji aminokwasów. 1 

Grzyby strzępkowe i bakterie octowe: biotechnologiczna produkcja kwasów organicznych. 1 

Biotechnologie przemysłu spożywczego: fermentacja mlekowa, masłowa i propionowa. 1 

Biodegradowalne polimery bakteryjne - biosynteza i zastosowanie 1 

Metody przechowywania i immobilizacji biokatalizatorów i bioproduktów.  
Banki i kolekcje komórkowe. 

1 

Metody ulepszania cech produkcyjnych szczepów przemysłowych. 1 

Wybrane metody analityczne w detekcji bioproduktów (spektrofotometria, TLC, 
miareczkowanie, metody biologiczne). 

1 

20.3. Ćwiczenia 60 

Skrining drobnoustrojów w środowisku naturalnym.  
Mikroorganizmy o znaczeniu przemysłowym w biotechnologii. 

4 

Izolacja drobnoustrojów zdolnych do metabolizowania ksenobiotyków o budowie 
aromatycznej (technologie bioremediacyjne).  

4 

Izolacja drobnoustrojów zdolnych do wzrostu w środowisku narażonym na metale ciężkie 
(technologie bioługowania). 

4 

Selekcja laseczek przetrwalnikujących z rodzaju Bacillus sp. Badanie przydatności 
biotechnologicznej wyizolowanych szczepów – ocena zdolności produkcji enzymów 
pozakomórkowych 

4 

Badanie aktywności amylaz i proteaz pozakomórkowych w hodowlach Bacillus cereus 4 

Procesy biosyntezy w biotechnologii: produkcja dekstranu przez bakterie Leuconostoc 
mesenteroides 

4 

Produkcja kwasów organicznych: oznaczanie zawartości kwasu cytrynowego w hodowlach 
Aspergillus niger 

4 

Technologie biotransformacyjne: badanie właściwości ketogennych bakterii Gluconobacter 
suboxydans (produkcja kwasu glukonowego i octowego) 

4 

Technologie fermentacyjne: fermentacja etanolowa w produkcji piwa i wina 4 

Immobilizacja komórek drożdży i jej praktyczne wykorzystanie  4 

Hodowla i analiza mikroskopowa drożdży piwnych, winnych i piekarskich 4 

Technologie przemysłu spożywczego: znaczenie fermentacji mlekowej, masłowej i 
propionowej w produkcji fermentowanych produktów spożywczych 

4 

Biosynteza i nadprodukcja aminokwasów w hodowli Corynebacterium glutamicum 4 

Metody przechowywania szczepów drobnoustrojów przemysłowych oraz eukariotycznych linii 
komórkowych. Zastosowanie krioprotektantów 

4 

Doskonalenie cech produkcyjnych drobnoustrojów na drodze mutagenezy (mutagenizacja 
chemiczna i fizyczna drożdży, wykorzystanie mutagenezy do zwiększania produkcyjności 

4 



szczepów bakteryjnych wytwarzających amylazy, wyznaczanie dawki letalnej czynników 
mutagennych) 

21. Literatura 
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2. Bednarek I., Matczyńska D., Sypniewski D. (red.). Technologie biochemiczne. Wybrane technologie 
produkcji biofarmaceutyków i biokosmeceutyków. Wydawnictwo SUM, Katowice 2016. 

3. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. (red.) Mikrobiologia techniczna. Tom 1 i 2. PWN, Warszawa 2019 
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Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2016. 

22. Kryteria oceny – szczegóły  

Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 

 



 Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów:  
Biotechnologia medyczna 

2. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
3. Forma studiów: stacjonarne 

4. Rok: II 5. Semestr: IV 

6. Nazwa przedmiotu: Wstęp do biotechnologii leków 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systematyką leków,  podziałem na podstawowe grupy pod 
względem farmakologiczno-chemicznym, zależnością pomiędzy budową substancji leczniczych i ich 
aktywnością biologiczną, mechanizmem działania leków i ich metabolizmem, jak również z podstawowymi 
informacjami z zakresu bioprocesów i bioreaktorów. Ponadto celem przedmiotu jest wykształcenie 
umiejętności stosowania klasycznych i instrumentalnych metod analitycznych w analizie jakościowej i 
ilościowej substancji leczniczych. 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W26, K1_W32, K1_W34, K1_W36, K1_W42  
w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U01, K1_U02, K1_U11, K1_U43 
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K01, K1_K02, K1_K04, K1_K06, K1_K07 

9. liczba godzin z przedmiotu 60 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 
Sprawdzian pisemny – pytania otwarte 
i/lub testowe 
Sprawdzian ustny  

* 

W zakresie umiejętności 
Sprawozdanie 
Obserwacja * 

W zakresie kompetencji Obserwacja * 

* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym 

poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 

 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

Inne przydatne informacje o przedmiocie 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków, ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec, tel. (32) 364 16 11, 
tel. (32) 364 16 12, e-mail: chemlek@sum.edu.pl,  strona internetowa: chemialekow.sum.edu.pl 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
Prof. dr hab. n. farm. Dorota Wrześniok, email: dwrzesniok@sum.edu.pl 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Wiedza z zakresu fizjologii człowieka na poziomie podstawowym. Znajomość zasad pracy w laboratorium. 
Podstawowa wiedza o strukturze i właściwościach związków organicznych. 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć Literatura, instrukcje do ćwiczeń 

17. Miejsce odbywania się zajęć 
Sala seminaryjna WNF w Sosnowcu; Sala ćwiczeń Katedry i Zakładu 
Chemii i Analizy Leków 

18. Miejsce i godzina konsultacji Dostępne na stronie internetowej: chemialekow.sum.edu.pl 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

zatwierdzony

ch przez 

Senat SUM 

P_W01 
Zna podstawowe zagadnienia z zakresu mechanizmów działania 
leków, losów leku w ustroju oraz zależności między budową 
chemiczną a działaniem farmakologicznym 

K1_W26 

P_W02 
Wykazuje znajomość zasad pracy w laboratorium analizy substancji 
leczniczych 

K1_W32 

P_W03 

Posiada podstawową wiedzę z zakresu procesów 
biotechnologicznych wykorzystywanych w biotechnologii 
medycznej. Rozumie aspekty biotechnologii dotyczące kontroli 
procesu i sposobu prowadzenia bioprocesów 

K1_W34 
K1_W36 
K1_W42 

P_U01 

Potrafi przeprowadzić analizę jakościową  i ilościową wybranych 
substancji leczniczych i opracować pisemnie otrzymane wyniki 

K1_U01 
K1_U02 
K1_U11 
K1_U43 

P_K01 

Wykazuje: szacunek do pracy własnej i innych ludzi oraz do 
powierzonego sprzętu; efektywność działań według wskazówek; 
zdolność do pracy w zespole; potrzebę aktualizowania własnej, 
profesjonalnej wiedzy 

K1_K01 
K1_K02 
K1_K04 
K1_K06 
K1_K07 

20. Formy i tematy zajęć Liczba 
godzin 

20.1. Wykłady  15 

Definicja leku 
Podział farmakologiczno-chemiczny leków 

2 

Rola receptorów w mechanizmach działania leków 2 

Metody otrzymywania, dawki, postacie, mechanizmy działania leków 2 



Losy leków w ustroju (LADME) 
Mechanizmy transportu leków przez błony 
Rodzaje interakcji leków 

2 

Antybiotyki – podział,  mechanizmy działania, mechanizmy oporności drobnoustrojów na 
antybiotyki, wpływ podstawników na aktywność biologiczną na przykładzie antybiotyków  β-
laktamowych 

2 

Niesteroidowe leki przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe – podział, mechanizm 
działania, zastosowanie i działania niepożądane 

2 

Wstęp do biotechnologii przemysłowej. Elementy procesu technologicznego – jednostkowe 
procesy chemiczne, jednostkowe operacje fizyczne 

2 

Podstawowe informacje z zakresu bioprocesów i bioreaktorów 1 

20.2. Seminaria 15 

Cukrzyca – punkty uchwytu działania leków 2 

Mechanizmy działania leków stosowanych w terapii choroby Parkinsona i Alzheimera 2 

Mechanizmy działania leków przeciwpadaczkowych 2 

Leki przeciwnowotworowe wpływające na syntezę i stabilność genomu 2 

Leki przeciwnowotworowe wpływające na transdukcję sygnału 2 

Biosymilary a oryginalne leki biotechnologiczne 2 

Fluorochinolony – nowy pomysł na stare leki 3 

20.3. Ćwiczenia 30 

Sprawdzenie tożsamości kofeiny, sulfanilamidu i kwasu acetylosalicylowego 6 

Oznaczanie kwasu askorbowego metodą jodometryczną 4 

Oznaczanie izoniazydu metodą bromianometryczną 4 

Oznaczanie tlenku cynku metodą kompleksometryczną 4 

Oznaczanie kwasu acetylosalicylowego metodą alkacymetryczną  4 

Oznaczanie paracetamolu metodą spektrofotometryczną UV 4 

Oznaczanie streptomycyny metodą spektrofotometryczną VIS 4 

21. Literatura 

Podstawowa  
1. Zejc A., Gorczyca M.: Chemia leków. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019 
2. Zając M., Pawełczyk E., Jelińska A.: Chemia leków dla studentów farmacji i farmaceutów. 

Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej, Poznań 2006 
3. Farmakopea Polska 
4. Aktualne artykuły naukowe wskazane przez prowadzącego 

Uzupełniająca 
1. Podlewski J.K., Chwalibogowska-Podlewska A.: Leki Współczesnej Terapii. Wyd. XXI, Warszawa 2017 
2.  Steinhilber D., Schubert-Zsilavecz M., Roth H.J.: Chemia Medyczna. Medpharm, Wrocław 2012 

22. Kryteria oceny – szczegóły  

Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów: Biotechnologia 
medyczna 

2. Poziom kształcenia: studia Io 

3. Forma studiów:  

4. Rok: II 5. Semestr: IV 

6. Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna 

7. Status przedmiotu: Obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu technologii 
informacyjnej (włącznie ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem używanym do tworzenia, 
zapisywania i przesyłania informacji), tworzeniem baz danych w podstawowym zakresie oraz korzystaniem 
z internetu do wyszukiwania potrzebnych informacji.  
Studenci zostaną zapoznani z metodologią analizy i przetwarzania informacji oraz przedstawiania wyników 
doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych pracom licencjackim.  
Przedstawione zostaną także kompetencje z zakresu obsługi systemów teleinformatycznych SUM,  
ze uwzględnieniem platformy e-learningowej.  
 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie:  K1_W45 
w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U21, K1_U22, K1_U23 
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K01 
 

9. liczba godzin z przedmiotu 30 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy Ocena aktywności na zajęciach * 

W zakresie umiejętności 
Kolokwia praktyczne z wykorzystaniem 
sprzętu komputerowego i stosownego 

oprogramowania 
* 

W zakresie kompetencji Ocena aktywności na zajęciach * 

* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym 

poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

 

Inne przydatne informacje o przedmiocie  

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu  
Zakład Statystyki Katedry Analizy Instrumentalnej 
ul. Ostrogórska 30, 41-200 Sosnowiec 

 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
dr hab. n. farm. Elżbieta Chełmecka 

 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Znajomość matematycznego opisu zjawisk fizycznych oraz chemicznych 
Kompetencje z zakresu technologii informacyjnych objętem programem nauczania szkół 
średnich. 
 

 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć Udostępniane instrukcje do ćwiczeń  

17. Miejsce odbywania się zajęć Pracownie komputerowe WNF  

18. Miejsce i godzina konsultacji Zakład Statystyki, godziny do ustalenia z prowadzącymi zajęcia 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

zatwierdzony

ch przez 

Senat SUM 

P_W01 

Zna podstawy technik informatycznych oraz zasady pracy z 

edytorami tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi i programami 

graficznymi 
K1_W45 

P_U01 

Posiada znajomość obsługi komputera w zakresie edycji tekstu, 

przygotowania prezentacji, gromadzenia informacji, analizy 

statystycznej, obsługi arkusza kalkulacyjnego, podstaw grafiki 

komputerowej 

K1_U21 

P_U02 
Potrafi korzystać z podstaw technik informatycznych K1_U22 

P_U03 

Potrafi wykorzystać technologie informacyjne do wyszukiwania 

potrzebnych informacji oraz do samodzielnego i twórczego 

rozwiązywania problemów 

K1_U23 

P_K01 Rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się K1_K01 

  



20. Formy i tematy zajęć Liczba 
godzin 

20.1. Wykłady   

20.2. Seminaria  

20.3. Ćwiczenia  

Zapoznanie z regulaminem dydaktycznym przedmiotu, regulaminem pracowni komputerowej 
oraz przepisami BHP. Podstawy obsługi komputera i ergonomii. Operacje na plikach - 
kopiowanie i przenoszenie. 

1 

MS Excel – Ogólna konstrukcja programu, tworzenie plików, modyfikacja w obrębie arkuszy, 
podstawowe pojęcia dotyczące składni formuł, odwołania względne/bezwzględne/mieszane, 
formatowanie komórek 

1 

MS Excel – Podstawowe operacje i obliczenia z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych. 
Opracowanie oraz graficzna prezentacja wyników badania  

3 

MS Excel – Tworzenie złożonych funkcji; funkcje =jeżeli(), =jeżeli(oraz()),=jeżeli(lub()), 
formatowanie warunkowe komórek 

3 

MS Excel – Zaawansowana składnia formuł, wyznaczanie wartości funkcji 
trygonometrycznych, wyznaczanie miary łukowej kąta 

2 

MS Excel - Formatowanie, opisywanie i edycja wykresów dla danych różnego typu za pomocą 
wykresów kołowych, słupkowych, liniowych, punktowych 

2 

ChemSketch – Przedstawienie programu, podstawowe funkcje programu 2 

ChemSketch – Zaawansowane funkcje programu, generowanie identyfikatorów chemicznych, 
nazw oraz właściwości fizyko-chemicznych cząsteczek 

2 

ChemSketch – Elementy graficzne programu, generowanie struktur trójwymiarowych 
cząsteczek, tworzenie rycin z zakresu szkła laboratoryjnego  

2 

MS Word – Przedstawienie środowiska pracy, Tworzenie i zapisywanie plików, modyfikacje 
czcionki, generowanie i formatowanie obiektów, tabel i równań. 

2 

MS Word – Formatowanie dokumentu tekstowego. Modyfikacja ustawień dokumentu, 
generowanie spisów obiektów oraz spisu treści. 

4 

MS PowerPoint - Przygotowywanie prezentacji multimedialnej. Tworzenie slajdów. 
Uatrakcyjnienie prezentacji, wprowadzenie animacji, rycin i schematów 

4 

Tworzenie sprawozdania doświadczenia – Wykorzystanie narzędzi środowiska MS Office  
i programu ChemSketch 

2 

21. Literatura 

1. Wróblewski P. ABC komputera. Wydanie XI,  Helion, 2017  
2. Tomaszewska A. ABC Word 2016 PL, Helion, 2017 
3. Walkenbach J. Excel 2016 PL. Biblia. Helion, 2016 
4. Instrukcja oprogramowania Chemsketch ze strony producenta ACDLabs 

22. Kryteria oceny – szczegóły  

Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 
 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów:  Biotechnologia Medyczna 
2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 
3. Forma studiów:  stacjonarne 

4. Rok: II 5. Semestr:  IV 

6. Nazwa przedmiotu:  PRAKTYKA ZAWODOWA 

7. Status przedmiotu:  obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
 
Czynne uczestnictwo w specyficznych zadaniach realizowanych przez zakład pracy, w którym zastosowanie mają 
wiedza i umiejętności z zakresu nauk biologicznych (w tym m.in. biotechnologia, biologia molekularna, mikrobiologia 
lub analityka medyczna). W szczególności student na początku praktyki powinien zapoznać się ze strukturą, 
funkcjonowaniem oraz specyficznymi przepisami BHP obowiązującymi w zakładzie. Następne cele kształcenia 
obejmują realizowanie zadań zlecanych przez bezpośredniego opiekuna w miejscu realizacji praktyki, kształtowanie 
umiejętności pracy w zespole, budowanie poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania oraz umiejętność 
praktycznego zastosowania różnorodnych technik   i metod pracy stosowanych w danym zakładzie. 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W01, K1_W03, K1_W07, K1_W08, K1_W10, K1_W16, K1_W18, 
K1_W22, K1_W24, K1_W32, K1_W45, K1_W46 
w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U01, K1_U02, K1_U07, K1_U10, K1_U11, K1_U22, K1_U23, K1_U27, 
K1_U39, K1_U43, K1_U49  
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K01, K1_K02, K1_K04, K1_K08, K1_K13, K1_K14  

9. liczba godzin z przedmiotu 160 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 

pozytywna opinia opiekuna praktyki w miejscu prowadzenia 

praktyki, 

wypełniony dziennik praktyki z opisem wykonanych prac 

oraz udokumentowanym czasem pracy w wymiarze min. 160 

godz., 

sporządzone przez studenta sprawozdanie z przebiegu 

praktyki, 

pozytywna opinia opiekuna praktyk z ramienia uczelni, 

wypełnienie ankiety dotyczącej oceny praktyki zawodowej 

* 

W zakresie umiejętności 
obserwację studenta przez opiekuna praktyk w zakładzie 
pracy 

* 

W zakresie kompetencji 
Obserwację studenta przez opiekuna praktyk w zakładzie 
pracy 

* 

* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu przekraczają 

wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu przekraczają 

wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 



 

Karta przedmiotu 

Cz. 2 

 

Inne przydatne informacje o przedmiocie  

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec; 
azielinska@sum.edu.pl 
 

 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
 
dr n. med. Aleksandra Zielińska 
 

 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
 
Umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym. Posiadanie 
podstawowych wiadomości z dziedziny wiedzy powiązanej  tematycznie z zakresem działalności 
zakładu pracy/instytucji, w którym realizowana jest praktyka. 
 

 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć 
Dokumentacja oraz bieżące informacje związane z odbywaniem 
i zaliczeniem praktyk na stronie: http://genmed.sum.edu.pl 

17. Miejsce odbywania się zajęć 
Zakład pracy wybrany przez studenta zgodnie z wytycznymi 
regulaminu praktyki 

18. Miejsce i godzina konsultacji 
Konsultacje odbywają się na bieżąco w miejscu prowadzenia 
praktyki w zakresie i terminach określonych przez bezpośredniego 
opiekuna praktyki w miejscu jej prowadzenia 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

zatwierdzony

ch przez 

Senat SUM 

P_W01 

 wykazuje znajomość organizacji żywej materii, 

 zna budowę i funkcje biologiczne białek, kwasów nukleinowych, 
węglowodanów, lipidów, hormonów i witamin, 

 charakteryzuje wpływ czynników fizycznych środowiska na organizmy 
żywe, 

 wykazuje znajomość preparatyki związków organicznych i metod 
analizy związków organicznych i nieorganicznych, 

 zna klasyfikację instrumentalnych technik analitycznych, jest w stanie 
objaśnić ich podstawy teoretyczne i metodyczne, 

 zna podstawowe metody badania genomu, transkryptomu, 
proteomu, 

 wykazuje zrozumienie możliwości wykorzystania materiału 
biologicznego w biotechnologii, 

K1_W01, 
K1_W03, 
K1_W07, 
K1_W08, 
K1_W10, 
K1_W16, 
K1_W18, 
K1_W22, 
K1_W24, 
K1_W32, 
K1_W45, 
K1_W46 

http://genmed.sum.edu.pl/


 zna zasady prowadzenia diagnostyki genetycznej, mikrobiologicznej, 
immunodiagnostyki i diagnostyki nowotworów, 

 zna zasady higieny i bezpieczeństwa pracy, 

 wykazuje znajomość zasad komunikacji interpersonalnej, 

 zna zasady pracy w laboratorium analiz chemicznych, fizycznych i 
instrumentalnych, 

 posiada świadomość miejsca biotechnologii medycznej w ramach 
organizacji systemu ochrony zdrowia jak i znaczenia biotechnologii 
medycznej w dziedzinie nauk medycznych, 

 zna podstawy technik informatycznych oraz zasady pracy z edytorami 
tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi i programami graficznymi, 

 wykazuje znajomość tworzenia baz danych oraz korzystania z 
internetowych baz danych 

P_U01 

 posiada umiejętność wykonania podstawowych czynności 
,laboratoryjnych – ważenie, odmierzanie objętości, wykonywanie 
roztworów o ustalonym stężeniu, rozcieńczanie roztworów, sączenie, 
ekstrakcja, ustalanie pH środowiska, miareczkowanie, 

 potrafi bezpiecznie korzystać z odczynników chemicznych, wykonać 
samodzielnie proste reakcje analityczne, 

 posiada umiejętność postępowania z materiałem zakaźnym, 

 przeprowadza obserwacje w laboratorium badawczym, 

 potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą 
stosowanymi w laboratorium chemicznym, analitycznym, 
mikrobiologicznym, molekularnym, 

 potrafi korzystać z podstaw technik informatycznych, 

 potrafi wykorzystać technologie informacyjne do wyszukiwania 
potrzebnych informacji oraz do samodzielnego i twórczego 
rozwiązywania problemów, 

 potrafi wykonać podstawowe obliczenia chemiczne stosowane 
w biotechnologii, 

 umie identyfikować drobnoustroje na podstawie cech 
morfologicznych oraz właściwości biochemicznych, antygenowych i 
hodowlanych, 

 potrafi prowadzić dziennik laboratoryjny z opisem obserwacji 
przeprowadzanych doświadczeń/analiz oraz potrafi wykonywać 
pisemne sprawozdania z przeprowadzonych oznaczeń, 

 potrafi korzystać z obcojęzycznego piśmiennictwa zawodowego 

K1_U01, 
K1_U02, 
K1_U07, 
K1_U10, 
K1_U11, 
K1_U22, 
K1_U23, 
K1_U27, 
K1_U39, 
K1_U43, 
K1_U49 

P_K01 

 rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się, 

 posiada świadomość własnych ograniczeń, korzysta z rad opiekunów, 

 okazuje szacunek wobec współpracowników i troskę o ich wspólne 
dobro, 

 potrafi postępować zgodnie z zasadami etycznymi i uregulowaniami 
prawnymi związanymi z wykonywanym zawodem, 

 posiada umiejętność wprowadzania zasad bezpieczeństwa, higieny 
pracy i ergonomii, 

 podejmuje w sposób odpowiedzialny i zapewniający bezpieczeństwo 
wykonywanie zadań zawodowych 

K1_K01, 
K1_K02, 
K1_K04, 
K1_K08, 
K1_K13, 
K1_K14 

20. Formy i tematy zajęć Liczba 
godzin 

20.1. Wykłady  0 

20.2. Seminaria 0 

20.3. Ćwiczenia 160 
C1: Zasady BHP obowiązujące w zakładzie pracy 5 

C2: Organizacja zakładu pracy 10 

C3: Systemy informatyczne w zakładzie pracy 10 



C4: Materiał biologiczny 10 

C5: Zasady archiwizacji wyników badań 5 

C6: Aktywności zlecone przez opiekuna praktyki w zakładzie pracy 120 

21. Literatura 

 
Zalecona przez opiekuna praktyki w zakładzie pracy/instytucji i związana z profilem prowadzonej 
działalności tegoż zakładu pracy. 
 

22. Kryteria oceny – szczegóły  

 
Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma studiów: stacjonarne  

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Rok studiów: III 



Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów: Biotechnologia 
Medyczna 

2. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
3. Forma studiów: stacjonarne 

4. Rok: III 5. Semestr: V 

6. Nazwa przedmiotu: Enzymologia i chemia białek 

7. Status przedmiotu: : obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
Celem nauczania jest pogłębienie wiedzy z zakresu budowy białek, mechanizmów regulacji 
enzymów oraz wpływu ich kofaktorów, aktywatorów i inhibitorów na przebieg reakcji 
enzymatycznych. Zakres nauczania obejmuje techniki izolacji, rozdziału i identyfikacji białek oraz 
badania ich struktury i aktywności. Celem nauczania jest zapoznanie studentów z możliwością 
praktycznego wykorzystania enzymów w przemyśle, medycynie, farmakologii. 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W03, K1_W08, K1_W13, K1_W16 
w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U01, K1, U02, K1_U10, K1_U11, K1_U21, K1_U22, 
K1_U23, K1_U26, K1_U27, K1_U43, K1_U44, K1_U45, K1_U46, K1_U47 
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K02, K1_K06, K1_K07 

9. liczba godzin z przedmiotu 30 h 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 

Kolokwium pisemne – test z pytaniami otwartymi i 
zamkniętymi;  
Sprawdzian ustny; 
Referat pisemny na zadany temat 
Zaliczenie na ocenę – pytania otwarte, zamknięte; 

* 

W zakresie umiejętności 

Kolokwium pisemne – testy z zadaniami otwartymi i 
zamkniętymi; 
Sprawdzian ustny; 
Sprawozdanie pisemne i ustne z przeprowadzonych 
analiz; 
Prezentacja ustna na zadany temat 
Obserwacja; 

* 

W zakresie kompetencji Obserwacja * 
* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym 

poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

 

Inne przydatne informacje o przedmiocie 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Katedra  i Zakład Biochemii, Sosnowiec, ul. Jedności 8, tel. 32 3641260, www.biochemia.sum.edu.pl 
 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
dr hab. n. med. Małgorzata Kapral 
 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Student powinien posiadać ogólną wiedzą dotyczącą mechanizmy działania i regulacji enzymów. Powinien 
znać ogólną budowę, właściwości fizyko-chemiczne i funkcje biologiczne aminokwasów, białek Student 
powinien znać główne szlaki metaboliczne, mechanizmy ich regulacji oraz współzależności. 
 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć Dostępne na stronie: www.biochemia.sum.edu.pl 

17. Miejsce odbywania się zajęć 
wykłady – sala wykładowa WNF w Sosnowcu 
ćwiczenia laboratoryjne – sala ćwiczeń Katedry i Zakładu Biochemii 
seminaria – ogólnodostępne sale seminaryjne WNF w Sosnowcu 

18. Miejsce i godzina konsultacji 
Katedra i Zakład Biochemii WNF w Sosnowcu, 2 h konsultacji każdej 
z osób prowadzących zajęcia podane na stronie internetowej 
Katedry (www.biochemia.sum.edu.pl) w zakładce Konsultacje 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

efektów 

uczenia się 

zatwierdzonych 

przez Senat 

SUM 

P_W01 
Zna budowę, właściwości fizyko-chemiczne i funkcje biologiczne 
aminokwasów, białek 

K1_W03 

P_W02 

Zna mechanizmy działania i regulacji enzymów. Umie wykonać 
badania kinetyki reakcji enzymatycznych. Rozumie rodzaje i 
mechanizmy inhibicji enzymów przez substancje egzogenne (leki) 
oraz możliwość wykorzystania enzymów w medycynie, 
farmakologii i biotechnologii 

K1_W13 
 

P_W03 
Wykazuje znajomość preparatyki związków organicznych i metod 
ich analizy. Zna podstawowe metody badania proteomu 

K1_W08 
K1_W16 

P_U01 

Potrafi wykonać pomiary lub wyznaczyć wielkości fizyczne i 
parametry biochemiczne komórek, identyfikować biomolekuły i 
oceniać ich właściwości fizyko-chemiczne 

K1_U01 
K1_U02 
K1_U10 
K1_U11 
K1_U26 

P_U02 
Potrafi prowadzić dziennik laboratoryjny z opisem obserwacji 
przeprowadzanych doświadczeń/analiz oraz potrafi wykonywać 

K1_U21 
K1_U22 
K1_U27 



pisemne sprawozdania z przeprowadzonych oznaczeń. Potrafi 
przedstawić problemy badawcze w formie ustnej i pisemnej 

K1_U43 
K1_U44 
K1_U45 

P_U03 
potrafi wykorzystać technologie informacyjne do wyszukiwania 
potrzebnych informacji oraz do samodzielnego i twórczego 
rozwiązywania problemów 

K1_U23 
K1_U46 
K1_U47 

P_K01 
Potrafi pracować w grupie K1_K02 

K1_K06 
K1_K07 

20. Formy i tematy zajęć Liczba 
godzin 

20.1. Wykłady   

20.2. Seminaria 15 h 

Zaburzenia konformacji białek. Modyfikacje potranslacyjne białek i metody ich badania. 2 h 

Zróżnicowanie strukturalne enzymów. Mechanizmy katalizy enzymatycznej. 3 h 

Kinetyka reakcji katalizowanych enzymatycznie (kinetyka zgodna z założeniami teorii 
Michaelisa-Menten i kinetyka reakcji katalizowanych przez enzymy allosteryczne).  

2 h 

Strategie regulacji aktywności enzymatycznej (regulacja ilości białka enzymatycznego i 
regulacja sprawności katalitycznej). 

3 h 

Wykorzystanie enzymów w biotechnologii, medycynie, farmacji, kosmetologii i przemyśle. 2 h 

Enzymy niekanoniczne. 1 h 

Techniki izolacji, rozdziału i identyfikacji białek oraz badania ich struktury i aktywności. 2 h 

20.3. Ćwiczenia 15 h 

Widmo białka w zakresie UV i jego wykorzystanie do oznaczania stężenia białka. Metody 
ilościowego oznaczania białka w laboratoriach biochemicznych. 

3 h 

Metody rozdziału i oczyszczania białek. 3 h 

Praktyczne wykorzystanie testu Warburga do oznaczania aktywności enzymów 
(aminotransferazy alaninowej i asparaginianowej, dehydrogenazy alkoholowej) i oznaczanie 
stężenia glukozy metodą heksokinazową. 

3 h 

Wyznaczanie stałej Michaelisa dla reakcji hydrolizy sacharozy katalizowanej przez inwertazę 
drożdżową w obecności i bez inhibitora. 

3 h 

Wizualizacja informacji strukturalnej białek i przewidywanie  punktów uchwytu ligandów 
organicznych technikami in silico. 

3 h 

21. Literatura 

1. Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Victor W. Rodwell. Biochemia Harpera. PZWL Warszawa 2008-2018 
2. Bańkowski E. Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Elsevier Urban & Partner 
Wydanie I-III, Wrocław 2004, 2009, 2016 
3. Strumiło S., Tylicki A. Enzymologia. Podsyawy. PWN Warszawa 2020 
4. Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych z biochemii dla studentów Wydziału Farmaceutycznego pod red. 
Węglarz L. Wydawnictwo SUM, Katowice 2017 
5. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. Biochemia. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2009-2019 
6. Ćwiczenia z biochemii. Pod red. Kłyszejko-Stefanowicz L.. PWN Warszawa 2005 
7. Kędryna T., Gałka-Walczak M., Ostrowska B. Wybrane zagadnienia z biochemii ogólnej z ćwiczeniami. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2001 
8. Artykuły naukowe dotyczące tematyki seminariów i ćwiczeń 
 

22. Kryteria oceny – szczegóły  

Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 



 

Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów: biotechnologia 
medyczna 

2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 
3. Forma studiów: stacjonarne 

4. Rok: III 5. Semestr: V 

6. Nazwa przedmiotu: Epigenetyka 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
Zapoznanie się z mechanizmami regulacji ekspresji genów z udziałem czynników epigenetycznych. 
Zrozumienie zjawisk epigenetycznych i ich znaczenia w biotechnologii i medycynie. Opanowanie 
umiejętności w zakresie planowania, przeprowadzania i interpretacji badań oceniających metylację DNA 
 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W03, K1_W06, K1_W16, K1_W19,  
w zakresie umiejętności student potrafi:  K1_U01, K1_U02, K1_U10, K1_U11, K1_U45 

w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K01, K1_K06, K1_K07, K1_K13, K1_K15 K1_K16 
 

9. liczba godzin z przedmiotu 30 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 

Sprawdzian pisemny – test wyboru, 
pytania otwarte 
Zaliczenie na ocenę – test wyboru, 
pytania otwarte 

* 

W zakresie umiejętności 
Sprawozdanie 
Obserwacja 

* 

W zakresie kompetencji Obserwacja * 

* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym 

poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 

 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

Inne przydatne informacje o przedmiocie  

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail:  
Zakład Biologii Molekularnej Katedry Biologii Molekularnej, ul. Jedności 8, 41-206 Sosnowiec, 
tel. (0-32) 364 12 34, e-mail: biolmolfarm@sum.edu.pl, http://www.biolmol.sum.edu.pl 
 

 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
dr hab. Joanna Gola, prof SUM; jgola@sum.edu.pl 
 

 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Wiedza z zakresu: biologii molekularnej z elementami diagnostyki molekularnej. 
Umiejętności: planowanie i przeprowadzanie badań technikami biologii molekularnej. 
Inne kompetencje: rozwiązywanie najczęstszych problemów związanych z wykonywaniem 
pracy zawodowej. 

 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć  

17. Miejsce odbywania się zajęć 
Zakład Biologii Molekularnej Katedry Biologii Molekularnej, ul. 
Jedności 8, 41-206 Sosnowiec 

18. Miejsce i godzina konsultacji 
Zakład Biologii Molekularnej Katedry Biologii Molekularnej, ul. 
Jedności 8, 41-206 Sosnowiec 
wg harmonogramu 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

zatwierdzony

ch przez 

Senat SUM 

P_W01 
Potrafi przedstawić złożone zasady przepływu informacji 
genetycznej oraz scharakteryzować epigenetyczne mechanizmy 
regulacji ekspresji genów 

K1_W03 
K1_W06 

 

P_W02 Zna techniki biologii molekularnej wykorzystywane w badaniu 
epigenetycznej regulacji ekspresji genów 

K1_W16 
K1_W19 

P_U01 

Samodzielnie wykonuje badania, analizuje i interpretuje wyniki 
badań 

K1_U01, 
K1_U02, 
K1_U10, 
K1_U11 
K1_U45 

P_K01 

Potrafi pracować w zespole, dbając o bezpieczeństwo podczas 
pracy. Rozumie potrzebę stałego dokształcania się. Rozumie 
konieczność propagowania wyników badań naukowych. 

K1_K01, 
K1_K06, 
K1_K07, 
K1_K13, 
K1_K15 
K1_K16 

20. Formy i tematy zajęć Liczba 
godzin 

20.1. Wykłady  15 



Metylacja DNA w epigenetycznej kontroli ekspresji genów  2 

Dziedziczenie epigenetyczne i genomowy imprinting 2 

Modyfikacje histonów  i ich wpływ na  strukturę chromatyny. Kompleksy białek remodelujące 
chromatynę 

2 

Epigenetyczna regulacja ekspresji genów na poziomie RNA 2 

Metody badania zmian epigenetycznych 2 

Modyfikacje epigenetyczne w komórkach rozrodczych i macierzystych 2 

Choroby o podłożu epigenetycznym 2 

Epigenetyka roślin 1 

20.2. Seminaria  

  

20.3. Cwiczenia 15 

Wyznaczanie wysp CpG sekwencji promotorowych genów 3 

Konwersja cytozyny do uracylu w regionie promotorowym wybranego genu 3 

Wyznaczanie profilu metylacji (MS-PCR) 3 

Badanie metylacji w sekwencjach promotorowych wybranych  genów technikami 
elektroforetycznymi 

3 

Analiza i interpretacja wyników oceny profilu metylacji DNA 3 

21. Literatura 

21.1. Literatura obowiązkowa 
1. Alberts B. i wsp. Podstawy Biologii Komórki. PWN, Warszawa, 2019 
2. Brown TA. Genomy. PWN, Warszawa, 2019 
3. Bal J. Genetyka medyczna i molekularna. PWN, Warszawa, 2017 
21.2. Literatura uzupełniająca 

1. Semik-Gurgul E., Ząbek T. Metylacja DNA w procesie nowotworzenia i metody jej detekcji. Med. Weter. 
2019, 75 (1), 19-23.  

2. Chmielewska  N., Szyndler J. , Maciejak P., Płaźnik A. Mechanizmy epigenetyczne stresu i depresji. 
Psychiatr. Pol. 2019; 53(6): 1413–1428. 

3. Stelmaszyk A., Dworacka M. Znaczenie czynników epigenetycznych w diagnostyce i leczeniu cukrzycy 
typu 2. Diabetologia Praktyczna 2018; 4, 3: 177-183. 

4. Pawlicka K, Perrigue P, Barciszewski J. Epigenetyczna kontrola procesów komórkowych. Nauka. 2018; 
2:115-128. 

5. Poczęta M., Nowak E., Bieg D., Bednarek I. Modyfikacje epigenetyczne a ekspresja genów w 
nowotworzeniu. Ann. Acad. Med. Siles. (online) 2018; 72: 80–89. 

6. Kolarz B, Majdan M. Epigenetyczne uwarunkowania reumatoidalnego zapalenia stawów: wpływ 
metylacji DNA i modyfikacji białek histonowych. Postepy Hig Med Dosw (online), 2017; 71: 1070-1079 

7. Sawicki W, i wsp. Starzenie: mechanizmy epigenetyczne i genetyczne. Gerontologia Polska 2015, 2, 
47-00 

8. Kulczycka A, i wsp. Modyfikacje epigenetyczne jako potencjalne cele terapii antynowotworowych. 
Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2013, 67(3):201-208 

9. Grabowska I, Bem J. Alchemia epigenetycznej regulacji pluripotencji. Postępy Biochemii 2013, 
59(2):144-156 

10. Rzeszutek J, i wsp. Zmiany epigenetyczne spowodowane ekspozycją na pestycydy. Probl Hig Epidemiol  
2014, 95(3): 561-567  

11. Gruber B. Epigenetyka a etiologia chorób neurodegeneracyjnych. Postepy Hig Med Dosw (online), 
2011; 65: 542-551 

22. Kryteria oceny – szczegóły  

 
Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 



 Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów: Biotechnologia 
2. Poziom kształcenia: I stopień 
3. Forma studiów: stacjonarne 

4. Rok: III 5. Semestr: V 

6. Nazwa przedmiotu: Biotechnologia leków 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
Kształtowanie wiedzy i umiejętności w zakresie otrzymywania leków z użyciem metod 
biotechnologii klasycznej (technologie biosyntezy i biotransformacji) oraz molekularnej 
(otrzymywanie biofarmaceutyków), a także zastosowania metod biotechnologicznych do 
modelowania metabolizmu i projektowania nowych leków. 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W25, K1_W33, K1_W34, K1_ W35 
w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U06, K1_U36, K1_U37, K1_U41, K1_U43, K1_U45 
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K06, K1_K07, K1_K13, K1_K16 

9. liczba godzin z przedmiotu 75 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 7 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 

Egzamin pisemny weryfikujący wiedzę i 
umiejętności teoretyczne; zaliczenie 
każdego ćwiczenia laboratoryjnego na 
podstawie wykonania praktycznego i 
przygotowania sprawozdania. 

Co najmniej 60% 
poprawnych odpowiedzi 
w teście i kolokwiach; 
komplet prawidłowo 
wykonanych 
sprawozdań 

W zakresie umiejętności 

Egzamin pisemny weryfikujący wiedzę i 
umiejętności teoretyczne; kolokwia w 
trakcie ćwiczeń; zaliczenie każdego 
ćwiczenia laboratoryjnego na podstawie 
wykonania praktycznego i 
przygotowania sprawozdania. 

Co najmniej 60% 
poprawnych odpowiedzi 
w teście i kolokwiach; 
komplet prawidłowo 
wykonanych 
sprawozdań 

W zakresie kompetencji 
Obserwacja pracy w trakcie ćwiczeń i 
seminariów 

Poprawnie wykonane 
ćwiczenia 

* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu przekraczają 

wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu przekraczają 

wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

Inne przydatne informacje o przedmiocie 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec 
http://biotechnologia.sum.edu.pl 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
Dr hab. n. med. Ilona Bednarek 

Treści programowe kursu wykorzystują wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie kształcenia na I i II roku 
studiów, w tym przede wszystkim na następujących przedmiotach: technologie biochemiczne, 
mikrobiologia, biochemia, biologia molekularna, analiza instrumentalna, chemia organiczna. 

Ponadto student powinien potrafić samodzielnie wykonać ćwiczenie na podstawie otrzymanej instrukcji 
oraz pracować samodzielnie i w zespole. 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć 
Instrukcje do ćwiczeń i wybrane materiały w formie elektronicznej 
umieszczane są również na stronie internetowej Zakładu. 

17. Miejsce odbywania się zajęć 

Wykłady: ustalane przez Dziekanat 

Ćwiczenia i seminaria: sala ćwiczeń Zakładu Biotechnologii i 
Inżynierii Genetycznej 

18. Miejsce i godzina konsultacji 
Ustalane indywidualnie z prowadzącymi zajęcia (informacje na 
stronie internetowej Zakładu) 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

efektów 

uczenia się 

zatwierdzonych 

przez Senat 

SUM 

P_W01 
Stundent zna podstawowe zagadnienia związane z 
pozyskiwaniem, działaniem i losami leku w organizmie. 

K1_W25, 
K1_W33, 

P_W02 

Stundent potrafi opisać i stosować metody biotechnologiczne w 
otrzymywaniu leków oraz w poszukiwaniu nowych substancji 

czynnych. 

K1_W34 
K1_W35 

P_U01 
Student potrafi zastosować metody biotechnologii molekularnej 

w produkcji leków i modyfikacji szczepów produkcyjnych. 

K1_U06, 
K1_U36, 
K1_U37, 
K1_U41, 
K1_U43, 
K1_U45,  

P_U02 

Student potrafi przeprowadzić detekcję i analizę leku (technikami 
fizykochemicznymi, instrumentalnymi i biologicznymi) 

otrzymanego metodami biotechnologii klasycznej i molekularnej. 

K1_U43, 
K1_U45 



P_K01 

Student potrafi analizować treść zadania, dokonać analizy i 
interpretacji uzyskanych wyników (zarówno samodzielnie, jak i w 

grupie). Pracuje w sposób staranny i zapewniający 
bezpieczeństwo, zgodnie z zasadami aseptyki i BHP 

K1_K06, 
K1_K07, 
K1_K13, 
K1_K16 

20. Formy i tematy zajęć Liczba 
godzin 

20.1. Wykłady   

Podstawowe pojęcia związane z działaniem i farmakokinetyką leków Oporność na leki - 
molekularne aspekty oporności. 

2 

Proces zapalny, otrzymywane metodami biotechnologicznymi leki stosowane w modulacji i 
kontroli procesu zapalnego. 

4 

Surowice, szczepionki, adiuwanty otrzymywane metodami biotechnologicznymi; nowe strategie 
immunoterapii. 

2 

Produkcja hormonów białkowych. Insuliny jako leki biotechnologiczne. 2 

Peptydomimetyki i białka rekombinantowe w diagnostyce i terapii. 2 

Biotechnologiczne leki przeciwnowotworowe. 3 

Łącznie 15 

20.2. Seminaria  
Antybiotyki: definicja, podział i metody produkcji. 2 
Metody oznaczania aktywności antybiotyków. Mechanizmy działania i zastosowanie antybiotyków. 2 
Grzyby strzępkowe jako producenci antybiotyków. Antybiotyki β-laktamowe; szlaki biosyntezy i kierunki 
modyfikacji. 

2 

Znaczenie promieniowców w biotechnologii leków.  
Szlak poliketydowy jako źródło antybiotyków 

2 

Biosynteza i produkcja aminoglikozydów, linkozamidów i chloramfenikolu. 2 
Produkcja i zastosowanie tetracyklin.  2 
Biologia bakterii z rodzaju Bacillus. Otrzymywanie antybiotyków polipeptydowych. 2 
Antybiotyki i chemioterapeutyki o aktywności przeciwgrzybiczej. 2 
Biotechnologia witamin. 2 
Wykorzystanie procesów biotransformacji w produkcji steroidów. 2 
Glikokortykosteroidy – właściwości, zastosowanie, działania niepożądane, produkcja biotechnologiczna.  2 
Produkcja i zastosowanie probiotyków w profilaktyce i terapii. 2 
Cytokiny i czynniki wzrostowe jako leki biotechnologiczne – działanie, zastosowanie 2 
Produkcja szczepionek i adiuwantów. 2 
Losy leku w ustroju. Podstawy farmakokinetyki. 2 

Łącznie 30 

20.3. Ćwiczenia  
Zajęcia wprowadzające: regulamin ćwiczeń, zasady BHP. Podstawowe pojęcia i obszar biotechnologii 

leków.  Przygotowanie materiału glebowego na kolejne zajęcia. Wykrywanie i oznaczanie aktywności 

penicyliny w hodowlach grzybów Penicillium chrysogenum.  
5 

Miareczkowanie penicyliny metodą biologiczną. Skrining ze środowiska naturalnego: selekcja 

promieniowców zdolnych do produkcji antybiotyków    5 

Izolacja czystych kultur promieniowców glebowych.  Biosynteza i analiza chromatograficzna antybiotyków 

aminoglikozydowych, linkozamidów oraz chloramfenikolu.  5 



 Testowanie zdolności do syntezy antybiotyków przez wyselekcjonowane szczepy promieniowców (A – 

przygotowanie płytek do oceny metodą biologiczną). Oznaczanie zawartości oksytetracykliny w hodowli 

promieniowców Streptomyces rimosus. 
5 

Testowanie zdolności do syntezy antybiotyków przez wyselekcjonowane szczepy promieniowców (B – 
posiew szczepów wzorcowych). Biologiczne metody oznaczania aktywności antybiotyków: oznaczanie 
tetracykliny metodą cylinderkową 

5 

Analiza makrolidów i antybiotyków polipeptydowych. Biologiczne metody badania aktywności 
antybiotyków: wyznaczanie aktywności przeciwbakteryjnej maści z antybiotykami. 

5 

Wykrywanie antybiotyków o aktywności przeciwgrzybiczej w hodowli promieniowców Streptomyces 

coelicolor. Analiza mikrobiologiczna wybranych preparatów farmaceutycznych zawierających probiotyki 

(A).  
5 

Wykorzystanie biotransformacji sorbitolu przez bakterie Gluconobacter oxydans w produkcji witaminy C.  
Analiza mikrobiologiczna wybranych preparatów farmaceutycznych zawierających probiotyki (B). 

5 

Biotransformacja korteksolonu do hydrokortyzonu w hodowli Curvularia lunata. Analiza 
chromatograficzna związków steroidowych. Detekcja hydrokortyzonu w hodowli Curvularia lunata. 

5 

Łącznie 45 

Łączna liczba godzin z przedmiotu 90 

21. Literatura 

24.1. Podstawowa 
1. Technologie biochemiczne. Wybrane technologie biofarmaceutyków i biokosmeceutyków. Pod red. I. 
Bednarek, D. Matczyńskiej i D. Sypniewskiego. Wydawnictwo SUM, Katowice 2016. 
2. Bednarek I (red.). Podstawowe zagadnienia z obszaru biotechnologii farmaceutycznej. Wydawnictwo 
SUM, Katowice 2007. 
3. „Mikroorganizmy w procesach biotechnologicznych i technikach molekularnych” pod redakcją I. 
Bednarek, D. Matczyńskiej i D. Sypniewskiego. 2019. 
4. Chmiel A, Grudziński S. Biotechnologia i chemia antybiotyków. PWN, Warszawa 1998. 
 5. Kayser O., Muller R. (red.). Biotechnologia farmaceutyczna. PZWL, Warszawa 2003. 

24.2. Uzupełniająca 
1. Chmiel A. Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. PWN, Warszawa 1998. 
2. „Farmakopea Polska” wyd. VII i VIII. 
3. Kieć-Kononowicz K.Wybrane zagadnienia z metod poszukiwania i otrzymywania środków leczniczych. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego., Kraków 2000. 
 4. Długoński J. Biotechnologia mikrobiologiczna. Ćwiczenia i pracownie specjalistyczne. Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997. 

22. Kryteria oceny – szczegóły  

 
Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 
 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów: Biotechnologia 
medyczna 

2. Poziom kształcenia: I stopień 
3. Forma studiów: stacjonarne 

4. Rok: III 5. Semestr: V 

6. Nazwa przedmiotu: Inżynieria genetyczna 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się  

Wykształcenie umiejętności i kompetencji w aspekcie pracy w laboratoriach posługujących się 
technikami inżynierii genetycznej, nabycie umiejętności bezpiecznej pracy w aspekcie prowadzenia 
manipulacji genowych, od ich zaprojektowania do weryfikacji.  
 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W04, K1_W05, K1_W06, K1_W08, K1_W09, K1_W10, 
K1_W16, K1_W18, K1_W22, K1_W32, K1_W38 
w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U04; K1_U21; K1_U22, K1_U23, K1_U24, K1_U25, 
K1_U27, K1_U38, K1_U43, K1_U44, K1_U45, K1_U49 
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do K1_K06, K1_K07, K1_K11, K1_K15, K1_K16 

9. liczba godzin z przedmiotu 75 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 6 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 
Egzamin pisemny, kolokwia w trakcie 
zajęć. 

* 

W zakresie umiejętności 
Sprawozdanie 
Obserwacja  

* 

W zakresie kompetencji Obserwacja * 
* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym 

poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 

 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

 

Inne przydatne informacje o przedmiocie 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec 

http://biotechnologia.sum.edu.pl 
 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
Dr hab. n. med. Ilona Bednarek 
 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Treści programowe przedstawionego kursu inżynierii genetycznej stanowią rozszerzenie wiedzy 
studentów z zakresu biologii molekularnej i nowoczesnych technologii genowych, stąd bazują na wiedzy i 
umiejętnościach studentów zdobytych w ramach przedmiotów: biologia komórki, genetyka ogólna, 
biochemia, biologia molekularna. 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć 
Instrukcje do ćwiczeń i wybrane materiały w formie elektronicznej 
umieszczane są również na stronie internetowej Zakładu. 

17. Miejsce odbywania się zajęć 

Wykłady: ustalane przez Dziekanat 

Ćwiczenia: sala ćwiczeń Zakładu Biotechnologii i Inżynierii 
Genetycznej 

18. Miejsce i godzina konsultacji 
Ustalane indywidualnie z prowadzącymi zajęcia (informacje na 
stronie internetowej Zakładu) 

19. Efekty uczenia się 

Numer 
przedmiotowego 
efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 
efektów 

uczenia się 
zatwierdzonych 

przez Senat 
SUM 

P_W01 

Znajomość zasad klonowania submolekularnego, metod 
wprowadzania DNA do komórek. Wiedza dotycząca typów 

wektorów molekularnych, budowy wektorów ekspresyjnych oraz 
znajomość ich praktycznego zastosowania. 

K1_W04 
K1_W05 
K1_W06 
K1_W16 
K1_W18 
K1_W38 

P_W02 
Znajomość i umiejętność doboru odpowiedniej techniki 

ilościowej i jakościową służącej do analizy kwasów nukleinowych. 

K1_W04 
K1_W06 
K1_W08 
K1_W09 
K1_W10 
K1_W16 
K1_W22 
K1_W32 

http://biotechnologia.sum.edu.pl/


P_U01 
Umiejętność samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia 

i interpretacji wyników analizy kwasów nukleinowych (PCR, 
rtPCR, hydroliza enzymami restrykcyjnymi, ligacja, elektroforeza). 

K1_U04 
K1_U21 
K1_U22 
K1_U27 
K1_U38 
K1_U44 

P_U02 
Zdolność przeprowadzania procedury klonowania 

submolekularnego wraz z oceną jego poprawności. 

K1_U24 
K1_U25 
K1_U27 
K1_U38 
K1_U43 
K1_U44 

P_U03 

Umiejętność korzystania z podstawowych aplikacji 
umożliwiających porównanie sekwencji nukleotydowej, 

zaplanowania analizy restrykcyjnej czy projektowania starterów 
reakcji PCR i rtPCR. 

K1_U22 
K1_U23 
K1_U45 
K1_U49 

P_K01 

Zrozumienie możliwości wykorzystania i zastosowania materiału  
biologicznego w biotechnologii (w tym organizmów 

modyfikowanych genetycznie) oraz znajomość korzyści i zagrożeń 
wynikających z takiego działania. 

K1_K06 
K1_K07 
K1_K11 
K1_K15 
K1_K16 

20. Formy i tematy zajęć Liczba 
godzin 

20.1. Wykłady  10 

W1 Genomowe i pozagenomowe DNA bakterii. Plazmidy – charakterystyka. Izolacja 
genomowego i plazmidowego DNA bakterii. 

2 

W2 Bakterie kompetentne w inżynierii genetycznej. Transformacja bakterii 2 

W3 Restryktazy jako narzędzia inżynierii genetycznej 2 

W4 Ligazy. Ligacja w inżynierii genetycznej 2 

W5 PCR –, przygotowanie materiału do badań, optymalizacja warunków reakcji PCR. 
Zapobieganie kontaminacji w PCR 

2 

W6 PCR półilościowy i ilościowy. Techniki detekcji zmian polimorficznych. 2 

W7 Sekwencjonowanie DNA. Sekwencjonowanie nowej generacji 2 

W8 Enzymy wykorzystywane w technikach inżynierii genetycznej 1 

20.2. Seminaria 0 

20.3. Ćwiczenia 60 

C1 

Wprowadzenie do ćwiczeń, omówienie poszczególnych etapów projektu, w tym: 
właściwości kwasów nukleinowych ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki 
DNA i RNA w aspekcie strategii klonowania. Wprowadzenie do molekularnych baz 
danych. Opracowanie fragmentu sekwencji, primerów i wektora do klonowania 
molekularnego.  

5 

C2 
Izolacja materiału genetycznego z komórek eukariotycznych – dobór matrycy do 
klonowania. Sposoby detekcji kwasów nukleinowych.  Analiza jakościowa i ilościowa 

5 



– ocena spektrofotometryczna i elektroforetyczna kwasów nukleinowych w żelu 
agarozowym. Amplifikacja fragmentu kwasów nukleinowych techniką PCR/RTPCR – 
strategie etapu odwrotnej transkrypcji.  

C3 

Analiza jakościowa i ilościowa produktów amplifikacji. Komputerowa analiza 
elektroforegramów. Techniki ekstrakcji i precypitacji cDNA z mieszanin reakcyjnych i 
preparatyka cDNA z żelu agarozowego. Izolacja i oczyszczanie produktów PCR -
insertów do klonowania molekularnego. Charakterystyka enzymów restrykcyjnych w 
aspekcie doboru do linearyzacji wektora i klonowania wstawki.  
Klonowanie molekularne – linearyzacja wektora.  

5 

C4 
Elektroforeza agarozowa zlinearyzowanego wektora, jego izolacja i oczyszczanie. 
Ocena stężenia klonowanego DNA metodą płytek agarozowych. 

5 

C5 
Przygotowanie, konstrukcja i oczyszczanie T-vectora. Ligacja wektora i produktu 
amplifikacji z wykorzystaniem tępych/lepkich końców. Przygotowanie płytek ze 
stałym podłożem LB do selekcji transformantów. Geny selekcyjne i markerowe. 

5 

C6 
Transformacja komórek kompetentnych Escherichia coli (DH5α) metodą szoku 
cieplnego. 

5 

C7 
Analiza rekombinantów, ocena wydajności transformacji, izolacja kolonii i kultywacja 
pojedynczych klonów.  

5 

C8 
Ekstrakcja DNA plazmidowego (metoda mini-prep). Ocena czystości i stężenia 
plazmidowego DNA. 

5 

C9, 
C10, 
C11 

Weryfikacja poprawności klonowania poprzez analizę restrykcyjną konstruktu DNA 
oraz amplifikację klonowanej sekwencji w reakcji PCR z użyciem uniwersalnych 
primerów flankujących miejsce wklonowania sekwencji. Elektroforeza 
poliakrylamidowa produktów PCR i hydrolizy enzymatycznej plazmidu. 

15 

C12 Interpretacja protokołu klonowania; analiza uzyskanych wyników; zaliczenie ćwiczeń 5 

21. Literatura 

21.1. Podstawowa 

1. Lewandowska-Ronnegren A. Techniki laboratoryjne w biologii molekularnej. Medpharm, Wrocław 
2018 

2. Bednarek I. (red.) Inżynieria genetyczna i terapia genowa. Zagadnienia podstawowe i aspekty 
praktyczne. SUM Katowice 2008  

3. Bednarek I. (red.) Wybrane zagadnienia naukowo-badawcze inżynierii genetycznej i terapii genowej. 
Wydawnictwo SUM, Katowice 2009. 

 21.2. Uzupełniająca 

1. Kłyszejko – Stefanowicz L. (red.): Ćwiczenia z biochemii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2003. 

2. Węgleński P. (red.) Genetyka molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
3. Brown T.A. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012. i nowsze wydania 
4. Słomski R. (red.) Analiza DNA teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu, Poznań 2008. 
5. Sambrook J, Russell D.W. Molecular Cloning: A Laboratory Manual, the third edition. Cold Spring 

Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York 2001. 
6. Turner P.C, McLennan A.G, Bates A.D, White M.R.H. Biologia molekularna. Krótkie wykłady. 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. 
 

 

http://www2.sum.edu.pl/secure2/ebook/inzynieria_genetyczna.pdf
http://ksiegarnia.pwn.pl/kategoria/125023,20411/wydawca/wydawnictwo-naukowe-pwn.html


Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów: Biotechnologia 
medyczna  

2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 
3. Forma studiów: stacjonarne  

4. Rok: III 5. Semestr: V 

6. Nazwa przedmiotu: Kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
Zapoznanie studentów z zasadami zakładania i prowadzenia hodowli komórkowych i tkankowych 
oraz technikami stosowanymi w badaniach na hodowlach komórkowych. Zdobycie wiedzy 
pozwalającej na organizację i zaplanowanie wyposażenia pracowni hodowli in vitro. Zdobycie 
wiedzy umożliwiającej wyprowadzanie nowych linii komórkowych. Zdobycie wiedzy dotyczącej 
kultur adhezyjnych (jedno i wielowarstwowych) i hodowli w zawiesinie, charakterystyki hodowli, 
możliwości regulacji przebiegu poszczególnych etapów cyklu komórkowego za pomocą czynników 
zewnętrznych oraz synchronizacji hodowli. Zapoznanie studentów z najnowszymi kierunkami badań 
na hodowlach komórkowych. 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W18, K1_W22, K1_W35, K1_W37  
w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U01, K1_U10, K1_U11, K1_U22, K1_U25, K1_U34, 
K1_U43   
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K02, K1_K04, K1_K05, K1_K06, 
K1_K07 

9. liczba godzin z przedmiotu 60 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 
Sprawdzian pisemny – pytania otwarte 
oraz test wyboru 

* 

W zakresie umiejętności 

Sprawdzian pisemny – pytania otwarte 
oraz test wyboru  
Wykonanie projektu pracowni hodowli 
komórek in vitro  
Sprawozdanie 
Obserwacja 

* 

W zakresie kompetencji Obserwacja * 
* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym 

poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 



  

Karta przedmiotu 

Cz. 2 

 

Inne przydatne informacje o przedmiocie 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Zakład Biologii Komórki, 41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8, mlatocha@sum.edu.pl 
 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
Dr hab. n. med. Małgorzata Latocha, mlatocha@sum.edu.pl 
 
 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Wiedza z zakresu podstaw biologii komórki 
 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć 
Pokaz multimedialny, pokaz filmowy, bazy internetowe, 
podręczniki, ideogramy, zadania problemowe. 

17. Miejsce odbywania się zajęć 

Sala wykładowa – zgodnie z planem podanym przez Dziekanat, ul. 
Jedności 8  
Sala ćwiczeń Zakładu Biologii Komórki - kampus B, IV piętro, sala 
4.27 oraz kampus A, III piętro, sala 304, ul. Jedności 8; 41-200 
Sosnowiec 

18. Miejsce i godzina konsultacji 
Zakład Biologii Komórki, 41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8 kampus 
A, piętro III (p.303-305) - 1 godzina raz w tygodniu (termin 
dostosowany do planu studentów). 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

efektów 

uczenia się 

zatwierdzonych 

przez Senat 

SUM 

P_W01 
Student posiada wiedzę dotyczącą hodowli in vitro, zasad jej 
prowadzenia, niezbędnego wyposażenia, zasad BHP pracy w 
laboratorium. 

K1_W18 
K1_W22 
K1_W35 

P_W02 

Student posiada wiedzę dotyczącą możliwości pozyskania 
odpowiedniego materiału i podstawowych metod badawczych 
stosowanych w pracach na hodowlach komórkowych, zna różnice 
dotyczące hodowli in vitro komórek prawidłowych i 
nowotworowych. 

K1_W18 
K1_W22 
K1_W35 
K1_W37 

P_W03 
Student zna nowości dotyczące prac prowadzonych w układach in 
vitro oraz najnowsze modyfikacje i przystosowania tego modelu 
do badań naukowych przypominające warunki in vivo. 

K1_W35 

P_U01 
Student potrafi zaprojektować pracownię hodowli in vitro, 
samodzielnie założyć i poprowadzić hodowlę komórową, zliczyć 

K1_U01 
K1_U10 

mailto:mlatocha@sum.edu.pl


komórki w hodowlach, przepasażować, wykonać testy na 
żywotność komórek, cytotoksyczność badanych substancji, 
wyznaczyć aktywnść proliferacyjną, wybrać odpowiedni test do 
oceny analizowanych procesów  metabolicznych. 

K1_U11 
K1_U25 
K1_U34 
K1_U43 

P_U02 

Student potrafi samodzielnie przygotować  odczynniki i drobny 
sprzęt laboratoryjny niezbędny do prowadzenia hodowli 
komórkowych oraz wykonywania testów na hodowlach. Posiada 
umiejętność prowadzenia dokumentacji z wykonywanych prac 
oraz wyszukiwania materiałów (internet, publikacje) dotyczących 
hodowli in vitro. 

K1_U01 
K1_U10 
K1_U11 
K1_U22 
K1_U43 

P_K01 

Student posiada umiejętność pracy w zespole. K1_K02 
K1_K04 
K1_K05 
K1_K06 
K1_K07 

20. Formy i tematy zajęć Liczba 
godzin 

20.1. Wykłady  15 

Wprowadzenie w podstawowe pojęcia związane z hodowlą komórkową; hodowle 
komórkowe, tkankowe, organotypowe. 

3 

Organizacja i wyposażenie pracowni hodowli komórek i tkanek in vitro. Dobór i sposoby 
pozyskiwania komórek do rodzaju planowanych badań. 

3 

Warunki hodowli; zasady hodowli komórek prawidłowych i patologicznych; podstawowe testy 
wykonywane na komórkach w hodowlach. 

3 

Hodowle przestrzenne (3D) Hodowle in vitro w toksykologii; hodowle in vitro w immunologii; 
hodowle komórek wybranych narządów; hodowle komórek nabłonkowych; hodowle komórek 
macierzystych. 

3 

Hodowle roślinne; warunki i badania prowadzone na hodowlach komórek roślinnych 3 

20.2. Seminaria 0 

20.3. Ćwiczenia 45 

Klasy laboratoriów biologicznych (BSL-1, BSL-2, BSL-3, BSL-4). Organizacja i zasady 
bezpieczeństwa pracy w laboratorium hodowli komórkowych in vitro. Podstawowe 
urządzenia i wyposażenie wykorzystywane w laboratorium hodowli komórkowych in vitro. 

5 

Środowisko hodowli komórkowych in vitro (warunki prowadzenia hodowli, naczynia 
hodowlane, rodzaje i skład pożywek hodowlanych). Źródła pozyskiwania komórek do hodowli 
komórkowych in vitro. Przygotowanie pożywki hodowlanej i zakładanie hodowli komórkowej. 

5 

Ocena wzrostu komórek w hodowli in vitro. Morfologia komórek w hodowlach in vitro. 
Obserwacja oraz ocena mikroskopowa hodowli komórkowych in vitro (porównanie morfologii 
różnych typów komórek, w tym prawidłowych i nowotworowych). Utrzymanie hodowli 
komórkowych - wymiana pożywki hodowlanej. 

5 

Podstawowe metody liczenia komórek. Zasada wyznaczania liczby komórek w komorze 
Bürkera. Analiza ilościowa komórek barwiących się błękitem trypanu w mikroskopie 
świetlnym. Utrzymanie hodowli komórkowych - pasaż hodowli komórkowych. 

5 

Kontaminacja hodowli komórkowych in vitro: najczęstsze przyczyny zanieczyszczenia hodowli 
komórkowych in vitro – rozpoznawanie i sposoby eliminacji. Analiza w mikroskopie 
fluorescencyjnym komórek wybarwionych DAPI. 

5 

Wykonanie projektu pracowni hodowli komórkowej in vitro z wykazem niezbędnego sprzętu i 
zabezpieczeń BHP. 

5 

Zakładanie hodowli komórkowej na płytce 96-dołkowej, przeznaczonej do oceny 
przeżywalności oraz aktywności proliferacyjnej komórek in vitro. Zamrażanie i  
przechowywanie linii komórkowych. 

5 



Ocena przeżywalności oraz aktywności proliferacyjnej komórek in vitro – zasada działania 
wybranych testów komórkowych do badania żywotności komórek, cytotoksyczności i 
apoptozy oraz interpretacja uzyskanych wyników. 

5 

Omówienie projektów pracowni hodowli komórkowej in vitro. Sprawdzian wiedzy studenta. 5 

21. Literatura 

Podstawowa: 
1.Stokłosowa S.: Hodowla komórek i tkanek. PWN  2012, 
2.Małolepszy S.:Biotechnologia roślin PWN  2020 
3.Rodkiewicz B.:Biologia rozwoju w zarysie PWN 1998 

Uzupełniająca: 
1.Kawiak J.: Podstawy cytofizjologii PWN 2014  
2.Krzanowska H.: Molekularne mechanizmy rozwoju zarodkowego PWN 2002 
3.dostępna w bibliotece lub drogą internetową literatura (publikacje) na temat hodowli in vitro 

22. Kryteria oceny – szczegóły  

 
Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 
 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów:  biotechnologia 
medyczna 

2. Poziom kształcenia:  Studia pierwszego stopnia 
3. Forma studiów:  stacjonarne 

4. Rok: III 5. Semestr:  V 

6. Nazwa przedmiotu: Diagnostyka laboratoryjna w biotechnologii medycznej 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z diagnostyką laboratoryjną najczęściej 
występujących zaburzeń narządowych i układowych. Nabycie przez studentów zdolności interpretacji 
wyników badań laboratoryjnych oraz zrozumienie podstawowych profili badań diagnostycznych oraz 
algorytmów postępowań diagnostycznych w najbardziej rozpowszechnionych chorobach. 
 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W03, K1_W10, K1_W18 
w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U07, K1_U11, K1_U20, K1_U43 
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K03 
 

9. liczba godzin z przedmiotu 30 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 

Pisemne sprawdziany cząstkowe – 
pytania otwarte. 
Pisemny sprawdzian końcowy 
(podsumowujący) – pytania otwarte  

* 

W zakresie umiejętności 

Obserwacja pracy studenta przez 
nauczyciela prowadzącego. 
Prezentacja multimedialna. 
Wygłoszenie referatu. 

* 

W zakresie kompetencji 
Obserwacja pracy studenta przez 
nauczyciela prowadzącego. * 

* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym 

poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

 

Inne przydatne informacje o przedmiocie  

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej 
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
ul. Jedności 8 
41-200 Sosnowiec 
 
Tel. (32) 364 11 50 
e-mail: chem_klin@sum.edu.pl 
 

 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Komosińska-Vassev 
 

 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Znajomość budowy i funkcji narządów i układów organizmu oraz mechanizmów regulujących  
i zapewniających homeostazę organizmu. 

 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM w Katowicach 

16. Materiały do zajęć 
Zeszyt ćwiczeniowy, instrukcje metodyczne, biały fartuch, 
kalkulator 

17. Miejsce odbywania się zajęć 

Sala ćwiczeń 
Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej 
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
ul. Jedności 8 
41-200 Sosnowiec 

18. Miejsce i godzina konsultacji 

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej 
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
ul. Jedności 8 
41-200 Sosnowiec 
 
Godzina konsultacji ustalana ze studentami na pierwszych zajęciach 
seminaryjnych z przedmiotu. 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

zatwierdzony

ch przez 

Senat SUM 

P_W01 
Zna budowę i funkcje biologiczne węglowodanów, lipidów, białek, 
enzymów i hormonów – oraz teoretyczne i praktyczne aspekty 

K1_W03 
K1_W10 

mailto:chem_klin@sum.edu.pl


metodyki ilościowego i jakościowego oznaczania tych związków w 
płynach ustrojowych i ich znaczenie w rozpoznaniu, diagnostyce 
różnicowej oraz monitorowaniu przebiegu chorób.  

P_W02 
Zna możliwości wykorzystania materiału biologicznego w 
badaniach biomedycznych i  diagnostycznych. 

K1_W18 

P_U01 

Potrafi postępowań z materiałem zakaźnym oraz – wykonać 
oznaczenia podstawowych parametrów laboratoryjnych w 
materiale biologicznym (krew, mocz), zinterpretować wyniki tych 
badań i przygotować pisemne sprawozdanie z przeprowadzonych 
oznaczeń. 

K1_U07 
K1_U20 
K1_U43 

P_U02 
Potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym 
oraz aparaturą wykorzystywaną w laboratorium analitycznym. 

K1_U11 

P_K01 
Posiada świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń 
wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachowań 
prozdrowotnych. 

K1_K03 

20. Formy i tematy zajęć Liczba 
godzin 

20.1. Wykłady  
 

15 
 

Białka. Białka osocza o znaczeniu diagnostycznym – albumina, białka ostrej fazy, 
immunoglobuliny. 

4 

Lipidy. Panel lipidowy – znaczenie diagnostyczne. Klasyfikacja zaburzeń gospodarki lipidowej. 
4 

 

Węglowodany. Hipoglikemia i hiperglikemia. Badania laboratoryjne w diagnostyce i 
monitorowaniu zaburzeń gospodarki węglowodanowej. 

3 

Enzymologia kliniczna. Zastosowanie enzymów w diagnostyce laboratoryjnej. Swoistość 
tkankowa enzymów. Izoenzymy i ich znaczenie diagnostyczne. 

2 

Pozabiałkowe składniki azotowe krwi.  Mocznik, kreatynina i kwas moczowy – znaczenie 
diagnostyczne. 

2 

20.2. Seminaria  

20.3. Ćwiczenia 15 

Diagnostyczne znaczenie oceny stężenia białek we krwi. Interpretacja wyników badań profilu 
białkowego w wybranych sytuacjach klinicznych. Ocena stężenia białka całkowitego i białka C-
reaktywnego w surowicy krwi – znaczenie diagnostyczne i interpretacja otrzymanych wyników. 

2 

Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń gospodarki lipidowej, interpretacja wyników badań panelu 
lipidowego surowicy krwi w wybranych sytuacjach klinicznych. Ocena stężenia cholesterolu 
całkowitego w surowicy krwi – znaczenie diagnostyczne i interpretacja otrzymanych wyników. 

5 

Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń gospodarki węglowodanowej, interpretacja wyników 
oznaczeń glikemii. Parametry diagnostyczne wykorzystywane do retrospektywnej oceny glikemii 
– hemoglobina glikowana, fruktozoamina. Ocena stężenia hemoglobiny glikowanej we krwi – 
znaczenie diagnostyczne i interpretacja otrzymanych wyników. 

4 

Enzymatyczna aktywność osocza krwi – interpretacja wyników badań enzymów jako wskaźników 
uszkodzeń tkankowych w wybranych sytuacjach klinicznych. Ocena aktywności wybranych 
enzymów (ALT, ASP, GGTP, ALP) w surowicy krwi – znaczenie diagnostyczne i interpretacja 
otrzymanych wyników. 

2 

Badanie ogólne moczu – znaczenie diagnostyczne. Ocena barwy, przejrzystości, odczynu (pH), 
gęstości względnej oraz obecności azotynów, białka, ciał ketonowych, barwników żółciowych, 

2 



glukozy, elementów morfotycznych krwi w próbkach moczu – znaczenie diagnostyczne i 
interpretacja otrzymanych wyników. Znaczenie diagnostyczne osadu moczu (materiał do 
badania osadu moczu, składniki osadu moczu, ocena osadu moczu). 

21. Literatura 

Podstawowa 
1. Dembińska-Kieć A., Nastalski JW. (red.): Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii 

klinicznej. Wyd. Med. Urban & Partner, Wydanie 4, 2017. 
2. Price PC., Christenson RH: Medycyna laboratoryjna oparta na dowodach naukowych. MedPharm. 

Polska, Wrocław, 2011. 
3. Guder WG., Narayanan S., Wisser H., Zawta B.: Próbki: od pacjenta do laboratorium. Wpływ 

zmienności przedanalitycznej na jakość wyników badań laboratoryjnych Wydawnictwo 
MedPharm. Polska, Wrocław 2012. 

4. Kokot F. (red.) Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
2005. 

5. Kokot F.: Badania laboratoryjne: zakres norm i interpretacja. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa, 2002. 

Uzupełniająca 
1. Caquet R.: 250 badań laboratoryjnych. Kiedy zlecać. Jak interpretować. Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, 2007. 
2. Wallach J. Interpretacja badań laboratoryjnych. MedPharm, 2011. 
3. Kokot F. (red.): Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych.  Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

Warszawa, 2007. 
4. Diagnostyka laboratoryjna – czasopismo naukowe. 
5. Badanie i Diagnoza – czasopismo naukowe. 
6. Medycyna po Dyplomie – czasopismo naukowe. 

22. Kryteria oceny – szczegóły  

 
Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 
 

 



 Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów: biotechnologia 
medyczna 

2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 
3. Forma studiów: stacjonarne 

4. Rok: III 5. Semestr: I 

6. Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA BIOPROCESOWA 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
Celem przedmiotu jest poznanie możliwości wykorzystania technicznych i technologicznych aspektów 
biotechnologii, znajomość, umiejętność opisu i scharakteryzowania obszaru zastosowania 
podstawowych procesów jednostkowych stosowanych w przygotowaniu i prowadzeniu bioprocesu 
oraz wydzielaniu i oczyszczaniu bioproduktów. A także zdobycie umiejętności przygotowania, 
prowadzenia oraz monitorowania i kontroli przebiegu bioprocesu. Nabycie umiejętności do pracy w 
obszarze problematyki inżynierii procesowej. 

Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W03, K1_W07, K1_W18, K1_W22, K1_W29, K1_W34, 
K1_W36, K1_W37, K1_W42,K1_W, 43 
w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U04, K1_U06, K1_U11, K1_U12, K1_U17, K1_U26, 
K1_U27, K1_U30, K1_U31, K1_U32, K1_U35, K1_U36, K1_U37, K1_U41, K1_U43, K1_U44, K1_U45,  
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K06, K1_K07, K1_K08, K1_K13, 
K1_K14 

9. liczba godzin z przedmiotu 60 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 
Sprawdziany pisemne – pytania 
otwarte;  test wyboru; pisemny egzamin 
końcowy 

* 

W zakresie umiejętności 
Sprawozdanie z ćwiczeń 
Wykonanie zadania praktycznego 
Obserwacja 

* 

W zakresie kompetencji Obserwacja * 
* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym 

poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

 

Inne przydatne informacje o przedmiocie 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej 
ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec 
ibednarek@sum.edu.pl 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
Dr hab. n. med. Ilona Bednarek 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Student powinien wykazywać zainteresowania techniczne, umiejętności analityczne oraz gruntowną 
wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i biofizyki, chemii, analizy instrumentalnej, mikrobiologii oraz 
technologii biochemicznych. Powinien wykazywać się wiedzą oraz umiejętnościami praktycznymi 
dotyczącymi zasad przygotowania, prowadzenia i kontroli hodowli komórkowych, zarówno komórek 
eukariotycznych jak i drobnoustrojów. Niezbędna jest umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń 
chemicznych i matematycznych oraz umiejętność posługiwania się wybranymi metodami chemicznej i 
analitycznej analizy bioproduktów. Powinien potrafić zarówno samodzielnie wykonać ćwiczenie na 
podstawie otrzymanej instrukcji jak i pracować w grupie. 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć 
Wybrane materiały w formie elektronicznej umieszczane są na 
stronie internetowej Zakładu. 

17. Miejsce odbywania się zajęć 

Wykłady: ustalane przez Dziekanat 

Ćwiczenia i seminaria: sala ćwiczeń Zakładu Biotechnologii i Inżynierii 
Genetycznej. 

18. Miejsce i godzina konsultacji 
Ustalane indywidualnie z prowadzącymi zajęcia. Cykliczne godziny 
konsultacji na stronie zakładu. 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

efektów 

uczenia się 

zatwierdzonych 

przez Senat 

SUM 

P_W01 

Student opisuje i wyjaśnia rolę mikroorganizmów w bioprocesie, 
zna zasady prowadzenia i optymalizacji bioprocesów oraz 
produkcji metabolitów pierwotnych i wtórnych, a także wskazuje 
podobieństwa i różnice pomiędzy procesami chemicznego i 
biochemicznego otrzymywania produktów. 

K1_W03 
K1_W18 
K1_W34 
K1_W36 
K1_W37 
K1_W43 
K1_W44 

P_W02 

Student charakteryzuje fazy wzrostu mikroorganizmów w 
hodowli oraz zna proste modele wzrostu drobnoustrojów w 
różnych warunkach. Wykazuje znajomość podstawowych 
parametrów  

K1_W07 
K1_W18 
K1_W29 

mailto:ibednarek@sum.edu.pl


fizyko-chemicznych oraz biochemicznych hodowli komórkowych. K1_W34  
K1_W36 

P_W03 

Student wykazuje znajomość budowy i typów bioreaktorów oraz 
charakteryzuje podstawowe dynamiczne operacje jednostkowe, 
takie jak przepływ płynów, opadanie cząstek ciał stałych w 
płynach, filtrację, mieszanie, aglomerację. 

K1_W22 
K1_W42  

P_U01 

Student ocenia wpływ czynników środowiskowych na kondycję i 
produktywność mikroorganizmów oraz przebieg bioprocesu oraz 
sporządza wykresy i obliczenia dotyczące kinetyki wzrostu 
drobnoustrojów. 

K1_U06 
K1_U17 
K1_U26 
K1_U43 
K1_U44 
K1_U45 

P_U02 

Student posiada umiejętność projektowania bioreaktorów z 
uwzględnieniem wartości najważniejszych parametrów 
bioprocesu, rodzaju komórek i produktu końcowego, a także 
prowadzi 
i analizuje procesy z udziałem mikroorganizmów, komórek 
roślinnych bądź enzymów,  
również immobilizowanych, w celu otrzymania konkretnego 
bioproduktu czy przeprowadzenia  
reakcji biotransformacji. 

K1_U04 
K1_U06 
K1_U11 
K1_U12 
K1_U30 
K1_U35 
K1_U36 
K1_U37 
K1_U41 
K1_U43 
K1_U44 
K1_U45 

P_U03 

Student posługuje się technikami i urządzeniami 
wykorzystywanymi na poszczególnych etapach prowadzenia 
procesu biotechnologicznego w skali laboratoryjnej i 
przemysłowej, z uwzględnieniem rodzaju produktu końcowego. 

K1_U11 
K1_U35 
K1_U43 
K1_U44 
K1_U45 

P_U04 

Student dobiera metodę wyznaczania wielkości cząstek zależnie 
od spodziewanego zakresu wielkości. Posiada umiejętność 
wyboru metody rozdziału zależnie od rodzaju mieszaniny. 
Rozumie podstawy fizyko-chemiczne tworzenia aerozoli, emulsji, 
zawiesin oraz procesów adsorpcyjnych wykorzystywanych w 
biotechnologii przemysłowej. Potrafi wykonywać proste 
obliczenia z zakresu poznanych operacji jednostkowych 

K1_U26 
K1_U27 
K1_U31 
K1_U32 
K1_U43 
K1_U44 
K1_U45 

P_K01 

Student potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wg załączonej 
instrukcji, jak również pracuje w zespole. Pracuje w sposób 
staranny, ergonomiczny i zapewniający bezpieczeństwo. 

K1_K06 
K1_K07 
K1_K08 
K1_K13 
K1_K14 

20. Formy i tematy zajęć Liczba 
godzin 

20.1. Wykłady  15 

Podstawy inżynierii bioreaktorów. Bilans cieplny hodowli bioreaktorowych 2 

Bioreaktory z unieruchomionym materiałem biologicznym. Sieciowanie i immobilizacja. 
Biofilmy. 

2 

Inżynieria enzymowa. 2 

Aerozole w inżynierii bioprocesowej. 2 

Nanotechnologie  2 

Biopaliwa i inżynieria bioprocesowa bioprodukcji paliw. 2 



Reologiczne aspekty bioprocesów 2 

Monitorowanie przebiegu hodowli komórkowych. Strumienie metaboliczne 1 

20.2. Seminaria 15 

Monitorowanie przebiegu hodowli komórkowych, zakończenie hodowli i określenie 
wydajności bioprocesu – czas generacji, czas podwojenia, hodowla okresowa i ciągła, 
parametry fizyko-chemiczne i biochemiczne hodowli, oznaczanie liczby, masy i żywotności 
komórek, sposoby odżywiania drobnoustrojów, zakażenia hodowli komórkowych, określanie 
wydajności bioprocesu 

3 

Technologiczne podstawy hodowli drobnoustrojów w bioreaktorach – projektowanie 
bioreaktorów. Sterylizacja i mycie bioreaktorów, cechy standardowego bioreaktora, mieszanie 
w bioreaktorach (cel, ograniczenia, rodzaje mieszadeł), napowietrzanie (cel, sposoby), piana i 
jej zwalczanie (rozkład samorzutny, metody chemiczne, termiczne, mechaniczne). 

Typy bioprocesów (synteza produktów, produkcja biomasy, biotransformacje). Budowa, 
podstawowe oprzyrządowanie, zastosowanie i typy bioreaktorów, materiały do wyrobu 
bioreaktorów. Kontrola procesów biotechnologicznych. 

3 

Metody dezintegracji komórek oraz separacji biomasy: 

filtracja plackowa (zasada działania, wady, zalety, zastosowanie); filtracja dynamiczna (zasada 
działania, rodzaje, zastosowanie); objętościowa (zasada działania, zastosowanie); flokulacja 
i sedymentacja; wirowanie; podział metod dezintegracji komórek; prasy wysokociśnieniowe 
(zasada działania, zastosowanie); dezintegratory ultradźwiękowe (zasada działania, wady i 
zalety); młyny perełkowe (zasada działania); wibratory wstrząsowe (zasada działania, 
zastosowanie); dezintegracja komórek metodami: biologicznymi (enzymatyczne, autoliza), 
fizycznymi (szok osmotyczny, zmiany temperatury), chemicznymi; zastosowanie 
niemechanicznych metod dezintegracji komórek. 

Wydzielanie i utrwalanie bioproduktów. Metody wyznaczania wielkości cząstek. (analiza 
sedymentacyjna: pipetowanie Andersena, waga sedymentacyjna, elutriacja, analiza sitowa). 

3 

Układy rozproszone w inżynierii bioprocesowej – emulsje i zawiesiny. Zastosowanie i trwałość 
emulsji, proces emulgacji, rozwarstwienie emulsji, zawiesina, zawiesina koloidalna, układ 
koloidalny, rodzaje układów koloidalnych, faza ciągła i rozproszona układu koloidalnego, 
koloidy cząsteczkowe. 

Układy rozproszone w inżynierii bioprocesowej – aerozole i ich rozdzielanie. Definicja i rodzaje 
aerozoli, metody rozdzielania aerozoli: metody inercyjne, odpylanie mokre, filtracja aerozoli, 
odpylanie elektrostatyczne. 

3 

Aglomeracja cząstek i mieszania – podstawy teoretyczne, przebieg, zastosowanie. Zjawisko i 
korzyści z aglomeracji, granulacja, czynniki pomocnicze granulacji, typy granulacji, rodzaje 
granulatorów, aglomeracja przez prasowanie. Mieszanie ciał sypkich, mieszanie cieczy. 

Procesy adsorpcyjne – podstawy teoretyczne oraz praktyczne zastosowanie. Rozpylanie i 
rozpraszanie cieczy. Procesy adsorpcji i absorpcji, termodynamika procesu adsorpcji, rodzaje 
adsorpcji, równowaga adsorpcyjna, izotermy adsorpcji, rodzaje i właściwości adsorbentów. 

3 

20.3. Ćwiczenia 30 

Monitorowanie przebiegu bioprocesu dla produkcji biomasy – hodowle zawiesinowe, 
okresowe 7 

Bilans reakcji immobilizacji w nośniku hydrożelowym. Zdolność wiązania płynów przez 
hydrożele 

7 

Warunki hodowli i wydajność pozyskiwania termostabilnej polimerazy DNA z hodowli 
transformowanych komórek Escherichia coli. 

8 



Wpływ parametrów fizykochemicznych na przebieg procesu ekstrakcji bioproduktu 
białkowego. Izolacja lizozymu i oznaczanie jego aktywności. 

8 

21. Literatura 

Podstawowa 

1. Lewicki P. Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. PWN, Warszawa 2017. 
2. Bednarek I., Matczyńska D., Sypniewski D. (red.). Technologie biochemiczne. Wybrane technologie 

produkcji biofarmaceutyków i biokosmeceutyków. Wydawnictwo SUM, Katowice 2016. 
3. Malepszy S. Biotechnologia roślin. PWN, Warszawa 2019. 
 
Uzupełniająca 
1. Paderewski M. Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. 

Warszawa 1999. 
2. Fiedurka J. Procesy jednostkowe w biotechnologii. Ćwiczenia. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2000. 
3. Fiedurka J. Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej. Lublin 2004. 
 

22. Kryteria oceny – szczegóły  

 
Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 
 

 



 Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów: biotechnologia 
medyczna 

2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 
3. Forma studiów: stacjonarne 

4. Rok: III 5. Semestr: VI 

6. Nazwa przedmiotu: Biotechnologia molekularna 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
Przedstawienie podstaw teoretycznych i wykształcenie umiejętności i kompetencji w aspekcie pracy 
w laboratoriach doświadczalnych, posługiwanie się specjalistycznymi technikami molekularnymi 
wykorzystywanymi do konstrukcji i modyfikacji molekularnych przemysłowych szczepów 
mikroorganizmów, komórek organizmów wyższych, tkanek i narządów. Poznanie możliwości 
regulacji ekspresji transgenów, ich detekcji w materiale biologicznym. Umiejętność pracy z 
materiałem komórkowych o charakterze linii pierwotnych, prowadzenie kultur in vitro, ich 
monitoring oraz modyfikacja molekularna. 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W04, K1_W05, K1_W06, K1_W07, K1_W09, K1_W16, 
K1_W18, K1_W22, K1_W29, K1_W34, K1_W35, K1_W38, K1_W43,  
w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U01, K1_U04, K1_U10, K1_U11, K1_U21, K1_U25, 
K1_U27, K1_U34, K1_U38, K1_U40, K1_U43 
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K05, K1_K06, K1_K07, K1_K13 

9. liczba godzin z przedmiotu 60 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 
Sprawdziany cząstkowe weryfikujące wiedzę. 

Egzamin pisemny 
* 

W zakresie 
umiejętności 

Przeprowadzenie doświadczeń Sprawozdanie; 
i przygotowanie sprawozdań. Zadania 
obliczeniowe 
Obserwacja; Sprawdziany cząstkowe 
weryfikujące  umiejętności. 

* 

W zakresie kompetencji 
Sprawozdanie  
Obserwacja 

* 

* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) –  zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w znacznym stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu 

przekraczają wymagany poziom; 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie; 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym 

poziomie; 

Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym 

poziomie; 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

 

Inne przydatne informacje o przedmiocie 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec 
http://biotechnologia.sum.edu.pl/ 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
Dr hab. N. med. Ilona Bednarek, ibednarek@sum.edu.pl 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Treści programowe przedstawionego kursu stanowią rozszerzenie wiedzy studentów z zakresu biologii 
molekularnej i nowoczesnych technologii genowych i bazują na kursach: biologia komórki, genetyka, 
biochemia, biologia molekularna. 
Student powinien znać podstawy budowy komórki eukariotycznej, procesu ekspresji genów oraz jego 
regulacji u organizmów eukariotycznych oraz prokariotycznych, znać podstawowe techniki biologii 
molekularnej. 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć 
Instrukcja do ćwiczeń, zagadnienia wraz z zalecaną literaturą 
umieszczane na stronie Zakładu 

17. Miejsce odbywania się zajęć 
Wykłady: ustalane przez Dziekanat 
Ćwiczenia: sala ćwiczeń Zakładu Biotechnologii i Inżynierii 
Genetycznej 

18. Miejsce i godzina konsultacji Ustalane indywidualnie z prowadzącymi zajęcia 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

efektów 

uczenia się 

zatwierdzonych 

przez Senat 

SUM 

P_W01 Student zna techniki transgenizacji, klonowania subkomórkowego, 
wprowadzania obcego materiału genetycznego z wykorzystaniem 
różnych nośników, zna ograniczenia zastosowania danych technik  

K1_W04 
K1_W05 
K1_W06 
K1_W22 
K1_W35 
K1_W38 

P_W02 Student potrafi scharakteryzować metody indukcji mutagenezy w 
materiale roślinnym 

K1_W07 
K1_W09 
K1_W18, 
K1_W34 
K1_W43 

P_W03 Student zna możliwości regulacji ekspresji transgenów, ich detekcji w 
materiale biologicznym. 

K1_W04 
K1_W05 
K1_W06 
K1_W16 

http://biotechnologia.sum.edu.pl/


K1_W22 
K1_W35 
K1_W38 

P_W04 Student wykazuje zrozumienie wpływu czynników środowiskowych na 
materiał genetyczny, zna zasady odróżnicowania komórek i ich 
modyfikacji epigenomu 

K1_W06 
K1_W07 
K1_W16 
K1_W29 

P_U01 Student posiada umiejętność pracy w warunkach sterylnych z 
materiałem komórkowym, w tym roślinnym pod komorą laminarną 

K1_U07, 
K1_U11 
K1_U25 

P_U02 Student potrafi założyć hodowlę roślinną od etapu wyboru i 
przygotowania odpowiedniej pożywki, poprzez sterylizację materiału 
roślinnego, wypreparowania eksplantatu, prowadzenie hodowli i 
pasażowanie. 

K1_U01 
K1_U04, 
K1_U10, 
K1_U27 
K1_U34 

P_U03 Student posiada umiejętność doboru czynników selekcyjnych 
transformantów na podstawie analizy mapy wektorów molekularnych; 
potrafi dokumentować wyniki swoich analiz i wyciągać wnioski na 
podstawie uzyskanych wyników. 

K1_U21 
K1_U38 
K1_U43 

P_U04 Student posiada umiejętność zastosowania wybranych technik 
biotechnologii molekularnej wykorzystywanych do charakterystyki 
organizmów modyfikowanych genetycznie. 

K1_U25 
K1_U40 

P_K01 Student potrafi pracować w zespole kierując się przy tym zasadami 
bezpiecznej i ergonomicznej pracy.  

K1_K05, 
K1_K06, 
K1_K07, 
K1_K13 

20. Formy i tematy zajęć Liczba 
godzin 

20.1. Wykłady   

Systemy ekspresyjne w biotechnologii molekularnej. 3 

Systemy on-off w regulacji ekspresji transgenów. 3 

Syntetyczne nośniki informacji genetycznej w transfekcji komórek. 3 

Odróżnicowywanie komórek. Komórki macierzyste. 3 

Epigenetyczna regulacja ekspresji genów. 3 

Łącznie 15 

20.2. Ćwiczenia  

Przepisy BHP obowiązujące w laboratorium hodowli in vitro roślin i biotechnologii 

molekularnej. Zadania obliczeniowe. 1 

Charakterystyka, przygotowanie i sterylizacja podłóż stosowanych w laboratorium hodowli in 

vitro 4 

Sterylizacja nasion Nicotiana tabacum. Założenie hodowli tytoniu (MS). Inicjacja organogenezy 

tytoniu (MS+BAP, NAA). 4 



Ocena wpływu czasu i stężenia sterylizatora na sterylność i siłę kiełkowania Nicotiana 

tabacum. Transformacja (elektroporacja) Agrobacterium tumefaciens plazmidem pBI121 

zawierającym gen GUS (β-glukuronidaza) i promotory CaMV 35S i NOS. 
4 

Ocena wyników transformacji Agrobacterium tumefaciens. Agroinfekcja Nicotiana tabacum.  
4 

Pasaż tytoniu na pożywkę MST. Omówienie wyników organogenezy Nicotiana tabacum. 

Mutageneza roślin. 4 

Analiza molekularna roślin: izolacja DNA z roślin. 
4 

Analiza DNA roślin: reakcja PCR, RAPD-PCR. 
4 

Ocena reakcji PCR: elektroforeza poliakrylamidowa. 
4 

Ocena reakcji RAPD-PCR: elektroforeza agarozowa. 
4 

Identyfikacja GUS metodą histochemiczną. 
4 

Analiza wyników transfekcji Nicotiana tabacum na poziomie DNA i białka – protokoły wyników 

badań. 4 

Łącznie 45 

Łączna liczba godzin z przedmiotu 60 

21. Literatura 

21.1. Podstawowa 
Bednarek I. (red.). Technologie biochemiczne. Wybrane technologie biofarmaceutyków i 
biokosmeceutyków. Wydawnictwo SUM, 2016: (ISBN: 978-83-7509-313-1), 
21.2. Uzupełniająca 

Red. Bednarek I.: Inżynieria genetyczna i terapia genowa. Zagadnienia podstawowe i aspekty praktyczne. 
SUM Katowice 2008 
Red. Bednarek I.: Wybrane zagadnienia naukowo-badawcze inżynierii genetycznej i terapii genowej. SUM 
Katowice 2009 
Red. Słomski R.: Analiza DNA teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
Poznań 2008 
Buchowicz J.: Biotechnologia molekularna. Geneza, przedmiot, perspektywy badań i zastosowań. PWN, 
Warszawa 2006 
Turner P. C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H.: Biologia Molekularna, Krótkie Wykłady. PWN, 
Warszawa, 1999. 
Berg P., Singer M.: Język Genów. Prószyński i Spółka, Warszawa 1997 
Malepszy S. Biotechnologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2009. 
Strachan T., Read A. Human molecular genetics 2. Bios Scintific Publishers. New York 1999. 
Woźny A., Przybył K.: Komórki roślinne w warunkach stresu. Komórki in vitro. Wydawnictwo Naukowe 
UAM. Poznań 2004. 
Zenkteler M. Hodowla komórek i tkanek roślinnych. Wydawnictwo Naukowe PWN. 1984. 

22. Kryteria oceny – szczegóły  

Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 

 

http://213.227.100.63/scripts/expertus3e3.exe?KAT=c%3A%5Cexpertus.cd%5Cbib%5Cpar%5C&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=06&V_00=Technologie+biochemiczne+Wybrane+technologie+biofarmaceutyk%F3w+i+biokosmeceutyk
http://213.227.100.63/scripts/expertus3e3.exe?KAT=c%3A%5Cexpertus.cd%5Cbib%5Cpar%5C&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=06&V_00=Technologie+biochemiczne+Wybrane+technologie+biofarmaceutyk%F3w+i+biokosmeceutyk


Karta przedmiotu 

Cz. 1 
Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów: Biotechnologia medyczna 
2. Poziom kształcenia: studia I stopnia  

3. Forma studiów: stacjonarne  

4. Rok: III  5. Semestr: VI 

6. Nazwa przedmiotu: Doraźna pomoc medyczna  

7. Status przedmiotu: obowiązkowy  

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
- przedstawienie zasad przestrzegania bezpieczeństwa ratownika i poszkodowanego podczas udzielania 

  pomocy oraz podstawowych regulacji prawnych dotyczących ratowania osób w stanie nagłego 

  zagrożenia zdrowotnego, 

- zapoznanie studentów z podstawowymi definicjami i metodami rozpoznawania stanów zagrożenia życia 

  ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych zasad oceny czynności układów oddechowego i krążenia, 

- nabycie przez studentów umiejętności podstawowych czynności reanimacyjnych u dorosłych i dzieci 

  (BLS/PBLS) oraz zastosowania automatycznego defibrylatora zewnętrznego – AED, 

- nabycie przez studentów umiejętności postępowania z ofiarami urazów, ze szczególnym uwzględnieniem 

  sposobów unieruchamiania kręgosłupa i kończyn przy podejrzeniu złamań, zwichnięć, skręceń oraz 

  doraźnego opatrywania ran i tamowania krwotoków w warunkach przedszpitalnych 

- zapoznanie studentów z algorytmami postępowania i zasadami udzielania pomocy w chorobach układu 

  sercowo-naczyniowego, oddechowego, nerwowego, zaburzeniach metabolicznych i w  zatruciach, 

- nabycie przez studentów umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadkach porażenia prądem 

  elektrycznym, piorunem, tonięcia, powieszenia, oparzeń, odmrożeń i innych zagrożeń środowiskowych, 

- przedstawienie studentom wybranych zagadnień na temat założeń oraz specyfiki udzielania pomocy 

  ofiarom wypadków masowych i katastrof z uwzględnieniem zasad wstępnej segregacji medycznej, 

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i życie poszkodowanych oraz umiejętności  

  podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych. 

Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM: 

w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W02; K1_W07; K1_W11; K1_W12; K1_W13; K1_W17; K1_W21; 

K1_W22; K1_W24; K1_W27; K1_W31 

w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U07; K1_U15; K1_U16; K1_U28; K1_U33; K1_U42 

w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K01; K1_K02; K1_K06; K1_K08; K1_K09; 

K1_K11; K1_K13; K1_K14 

9. liczba godzin z przedmiotu 15 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 1 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się 

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

w zakresie wiedzy 

Sprawdzian pisemny - pytania otwarte. Ustne kolokwium. 

Sprawdzian praktyczny. Zaliczenie na ocenę - pisemny 

sprawdzian testowy (test wyboru) 

* 

w zakresie umiejętności 
Ustne kolokwium. Bezpośrednia obserwacja demonstrowanych 

umiejętności. Sprawdzian praktyczny. 

* 

w zakresie kompetencji 
Bezpośrednia obserwacja. Ocena aktywności podczas zajęć oraz 

zaangażowania w wykonywane ćwiczenia. 

* 

* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie: 

Bardzo dobry (5,0) - zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i znacznym stopniu przekraczają wymagany 

poziom 

Ponad dobry (4,5) - zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu przekraczają 

wymagany poziom 

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie 

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym poziomie 

Dostateczny (3,0) - zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym poziomie 

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 

 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 
 

Inne przydatne informacje o przedmiocie 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 

Zakład Medycyny Ratunkowej Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej 

Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach 
Adres Katedry:  41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15  (Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko)  

tel./fax: +48 32 3701617 lub +48 32 3682331 / e-mail: anestitsos@sum.edu.pl 

Adres Zakładu:  40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24 

(Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego - budynek Oddziału Dermatologii) 

telefon: +48 32 2591559 lub +48 32 3682331 / e-mail: anestitsos@sum.edu.pl            

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki (olaf@pro.onet.pl) 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 

- umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, 

- posiadanie podstawowego zasobu  wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, 

- zdolność pracy samodzielnej oraz zespołowej, 

- umiejętność komunikowania się i zwracania się o pomoc, 

- świadomość własnych możliwości i ograniczeń, 

- wrażliwości na potrzeby innych. 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć 

Komputer przenośny, rzutnik multimedialny z nagłośnieniem, 

prezentacje Power Point, filmy instruktażowe, fantomy do ćwiczenia 

podstawowych czynności ratujących życie, treningowy automatyczny 

defibrylator zewnętrzny - AED, sprzęt ratunkowy stosowany do różnych 

form unieruchomienia ofiar wypadków, środki opatrunkowe, środki 

ochrony osobistej (jednorazowe maseczki do prowadzenia oddechu 

zastępczego metodą usta-usta). 

17. Miejsce odbywania się zajęć 

Zakład Medycyny Ratunkowej: 40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24 

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego   

(budynek Oddziału Dermatologii) 

18. Miejsce i godzina konsultacji 

Zakład Medycyny Ratunkowej: 40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24  

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego  

(budynek Oddziału Dermatologii) 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

zatwierdzonych 

przez Senat SUM 

P_W01 

Posiada wiedzę na temat podstawowych regulacji prawnych 

dotyczących ratowania ludzi w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego 

oraz zna zasady przestrzegania bezpieczeństwa ratownika i 

poszkodowanego podczas udzielania doraźnej pomocy.  

K1_W21 

K1_W22 

K1_W27 

K1_W31 

P_W02 

 

Dysponuje wiedzą na temat najczęstszych przyczyn i mechanizmów 

nagłego zatrzymania krążenia oraz zasad stosowania uniwersalnego 

algorytmu postępowania w zakresie podstawowych czynności 

reanimacyjnych (resuscytacji krążeniowo-oddechowej) u dorosłych, 

dzieci i w sytuacjach szczególnych (BLS/PBLS). Zna wskazania do 

użycia i zasady obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego 

– AED. 

K1_W02 

K1_W11 

K1_W12 

K1_W13 

K1_W22 

K1_W24 

K1_W27 



P_W03 

 

Posiada ogólną wiedzą na temat najczęściej występujących stanów 

zagrożenia zdrowotnego, zaostrzenia chorób układów krążenia, 

oddechowego i nerwowego, o przyczynach i mechanizmach urazów, 

krwotoków, zatruć, oparzeń, utraty przytomności, zagrożeń 

biologicznych i środowiskowych. Zna ogólne zasady i techniki 

udzielania doraźnej pomocy chorym w tych stanach oraz ofiarom 

poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach. 

K1_W02 

K1_W07 

K1_W11 

K1_W12 

K1_W13 

K1_W17 

K1_W22 

K1_W27 

P_U01 

Umie przytoczyć podstawowe regulacje prawne związane z 

ratowaniem ludzi w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

umie rozpoznać najczęstsze zagrożenia dla bezpieczeństwa ratownika i 

poszkodowanego na miejscu zdarzenia oraz potrafi podejmować 

możliwe działania w celu zapobiegania i usuwania tych zagrożeń.  

K1_U15 

K1_U33 

P_U02 

Potrafi rozpoznać nagłe zatrzymanie krążenia i zastosować 

uniwersalny algorytm postępowania w zakresie podstawowych 

czynności reanimacyjnych (resuscytacji krążeniowo-oddechowej) 

u dorosłych, dzieci (BLS/PBLS) oraz w sytuacjach szczególnych. 

Potrafi zastosować AED – automatyczny defibrylator zewnętrzny. 

K1_U15 

K1_U16 

K1_U28 

K1_U42 

P_U03 

Umie rozpoznawać najczęstsze stany zagrożenia zdrowotnego, stosuje 

praktyczne sposoby oceny zaburzeń ważnych życiowo układów, umie 

podejmować adekwatne postępowanie doraźne, w tym zabezpieczyć 

chorego, poszkodowanego i nieprzytomnego metodami bez-

przyrządowymi oraz z wykorzystaniem wybranych materiałów 

i niektórych przyrządów podczas ratowania i ewakuacji, przed 

dotarciem medycznych służb ratunkowych. 

K1_U07 

K1_U15 

K1_U16 
K1_U28 

K1_U42 

P_K01 

Potrafi samodzielnie i właściwie zawiadomić służby ratunkowe oraz 

zadysponować przeprowadzenie skutecznego wezwania tych służb. 

Potrafi zainicjować działania ratunkowe, zmobilizować otoczenie 

oraz pokierować wstępnymi i doraźnymi czynnościami ratunkowymi. 

Odpowiedzialnie wykonuje czynności ratownicze. Posiada zdolność 

pracy w zespole i podejmowania wsparcia psychologicznego wobec 

ofiar stanów zagrażających zdrowiu i życiu oraz osób je ratujących.   

Stosuje właściwe (skuteczne i taktowne) metody komunikacji 

interpersonalnej. Posiada świadomość własnych ograniczeń i 

rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się. 

K1_K01 

K1_K02 

K1_K06 

K1_K08 

K1_K09 

K1_K11 

K1_K13 

K1_K14 

 

20. Formy i tematy zajęć 
Liczba 

godzin 

20.1. Wykłady  0 

20.2. Seminaria 0 

20.3. Ćwiczenia 15 

Ćwiczenie 1. Ocena podstawowych czynności życiowych i rozpoznawanie stanów 

bezpośredniego zagrożenia życia. Praktyczna ocena zaburzeń czynności układu nerwowego, 

oddechowego i krążenia. Pierwsza pomoc w nagłych zagrożeniach sercowo-naczyniowych. 

Pierwsza pomoc w nagłych zagrożeniach neurologicznych. Wskazania do rozpoczęcia 

zabiegów reanimacyjnych. Kryteria rozpoznania zgonu na miejscu zdarzenia.  

Podstawowe zabiegi reanimacyjne u dorosłych i dzieci (BLS/PBLS). Resuscytacja ciężarnej 

i noworodka. Bezprzyrządowe sposoby zapewnienia drożności dróg oddechowych.  

Sztuczne oddychanie metodą usta-usta, usta-nos, za pomocą masek twarzowych oraz 

worków samorozprężalnych. Pozycja boczna bezpieczna. Postępowanie w zachłyśnięciu, 

rękoczyn Heimlicha. Ocena skuteczności zabiegów reanimacyjnych.  

Elektroterapia - defibrylacja AED na miejscu zdarzenia. Ćwiczenia na fantomach. 

8 

Ćwiczenie 2. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy w urazach. Sposoby 

bezpiecznego ułożenia i zabezpieczenia chorego w zależności od rodzaju obrażeń ciała. 

Postępowanie doraźne w obrażeniach układu kostno-stawowego. Praktyczne sposoby 
7 



unieruchomienia kończyn w złamaniach, zwichnięciach, skręceniach. Zasady doraźnego 

opatrywania ran, tamowania krwotoków oraz postępowania w przypadku uszkodzeń 

chemicznych i termicznych. Rozpoznawanie i doraźne postępowanie w ostrych zatruciach 

lekami, środkami chemicznymi i tlenkiem węgla. Podstawowe zasady udzielania pierwszej 

pomocy w przypadkach porażenia prądem elektrycznym, piorunem, tonięcia, powieszenia i 

innych, częstych sytuacjach. 

21. Literatura 

1. Buchfelder A, Buchfelder M: Podręcznik Pierwszej Pomocy. Wydawnictwo PZWL 2015. 

2. Soar J, Perkins GD, Nolan J (red. wyd. pol. Jakubaszko J): ABC resuscytacji. Wytyczne ERC 2015, 

    Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2016. 

3. Podsumowanie kluczowych zmian w Wytycznych Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej 2015 ERC – 

    www.prc.krakow.pl 

4. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

22. Kryteria oceny – szczegóły 

Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 

Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 

Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 

 

http://www.prc.krakow.pl/


Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów: biotechnologia 
medyczna 

2. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
3. Forma studiów: stacjonarne 

4. Rok:  III 5. Semestr:  VI 

6. Nazwa przedmiotu: BLS - Podstawowe czynności resuscytacyjne 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
Kształcenie w ramach przedmiotu ma na celu nabycie przez studentów umiejętności prawidłowego 
wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz rozpoznawania stanów nagłego zagrożenia zycia 

według wytycznych AHA (American Heart Association) 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W27 
w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U15 
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K06, K1_K07 

9. liczba godzin z przedmiotu 6 
10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 
11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 
Sprawdzian pisemny - 
test wyboru, udział w dyskusji 

Zaliczenie - 70% 
możliwych do 
uzyskania 
punktów 

W zakresie umiejętności 

Ocenianie ciągłe przez nauczyciela 
(obserwacja), obserwacja pracy studenta 
Zaliczenie praktyczne 

Zaliczenie 
czynności 
praktycznych 

W zakresie kompetencji 
Obserwacja pracy studenta, dyskusja w czasie zajęć, 
opinie kolegów 

zaliczenie 

*Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny. 

   

   

   

   

   

   



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

Inne przydatne informacje o przedmiocie 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu 
ul. Jedności 8 
41-200 Sosnowiec 
e-mail: mikrob@sum.edu.pl 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
Instruktor BLS zgodnie z harmonogramem zajęć 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
- znajomość zagadnień z zakresu anatomii i fizjologii człowieka 

15. Liczebność grup  Maksymalnie 6 osób na 1 instruktora 

16. Materiały do zajęć 
Film, fantomy, materiały i podręcznik na platformie e-learningowej, 
rzutnik multimedialny 

17. Miejsce odbywania się zajęć 
Sala ćwiczeniowa WNF w Sosnowcu zgodnie z harmonogramem 
zajęć 

18. Miejsce i godzina konsultacji 
zgodnie z planem konsultacji dostępnym na stronie 
www.sum.edu.pl 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

efektów 

uczenia się 

zatwierdzonych 

przez Senat 

SUM 

P_W01 

Student wie jak ocenić podstawowe funkcje życiowe człowieka, 
jak korzystać z worka samosprężalnego z maską i urządzenia 
AED. 
Student wie jak wygląda łańcuch przeżycia pediatryczny i osoby 
dorosłej. Wie jak postępować przy zadławieniu noworodka, 
dziecka i osoby dorosłej.  

K1_W27 
 

P_U01 

Student umie wykorzystać sprzęt do przeprowadzenia 
podstawowych czynności resuscytacyjnych i umie je 
przeprowadzać. Umie zorganizować pracę zespołu złożonego z 
dwóch i więcej ratowników. Potrafi postępować w przypadku 
zadławienia u osoby przytomnej i nieprzytomnej dorosłej jak i w 
przypadku dziecka.  

K1_U15 

20. Formy i tematy zajęć Liczba 
godzin 

20.1. Wykłady  0 

20.2. Seminaria 0 

20.3. Ćwiczenia 6 

BLS u osób dorosłych — 1 ratownik 
Część I: Łańcuch przeżycia osoby dorosłej 
Część II: Ocena bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia oraz stanu poszkodowanego 
Część III: Uciśnięcia klatki piersiowej u osoby dorosłej 
Część IV: Maseczka kieszonkowa 

6 



Część V: BLS u osób dorosłych — 1 ratownik 
AED i worek samorozprężalny z maską 
Część I: AED 
Część II: Worek samorozprężalny z maską 
BLS u osób dorosłych — 2 ratowników 
Dynamika pracy zespołu 
Część I: Dynamika pracy zespołu 
Część II: Skuteczne zespoły resuscytacyjne 
Ćwiczenie poświęcone działaniom wyspecjalizowanych zespołów resuscytacyjnych 
Omówienie lokalnych protokołów (opcjonalne) 
BLS u dzieci 
Część I: Pediatryczny łańcuch przeżycia 
Część II: BLS u dzieci 
Część III: RKO u dzieci — 2 ratowników 
BLS u niemowląt 
Część I: BLS u niemowląt 
Część II: Uciskanie klatki piersiowej u niemowląt 
Część III: Worek samorozprężalny z maską dla niemowląt 
Część IV: BLS u niemowląt — 2 ratowników 
Część V: Stosowanie AED u niemowląt i dzieci poniżej 8 roku życia 
Kwestie szczególne 
Część I: Oddechy ratunkowe wykonywane metodą usta-usta 
Część II: Oddechy ratunkowe 
Część III: Wykonywanie oddechów ratunkowych po założeniu sprzętu do zaawansowanego 
zabezpieczenia dróg oddechowych 
Część IV: Zagrażające życiu przedawkowanie opioidów 
Zadławienie u osób dorosłych i dzieci 
Część I: Postępowanie w zadławieniu u przytomnej osoby dorosłej lub dziecka 
Część II: Postępowanie w zadławieniu u nieprzytomnej osoby dorosłej lub dziecka 
Zadławienie u niemowlęcia 
Część I: Postępowanie w zadławieniu u przytomnego niemowlęcia 
Część II: Postępowanie w zadławieniu u nieprzytomnego niemowlęcia 
TEST zaliczeniowy z części teoretycznej i zaliczenie umiejętności praktycznych 

21. Literatura 
1. E-podręcznik uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) by American Heart Association  

22. Kryteria oceny – szczegóły  

Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 

 



 Karta przedmiotu 

Cz. 1 

Informacje ogólne o przedmiocie 

1. Kierunek studiów: Biotechnologia 
2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 
3. Forma studiów: stacjonarne 

4. Rok: III 5. Semestr: VI 

6. Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie. 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy 

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się 
Przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego i przygotowania planu 
pracy, nabycie umiejętności gromadzenia i opracowania bibliografii, nabycie umiejętności krytycznego 
analizowania piśmiennictwa, zebrania niezbędnych danych lub przeprowadzenia badań potrzebnych do 
napisania pracy, nabycie umiejętności interpretowania danych i formułowania wniosków oraz 
przygotowania na tej podstawie pracy dyplomowej, kształtowanie postawy odpowiedzialności za własną 
pracę naukową, a także poszanowania praw autorskich. Przygotowanie do obrony pracy licencjackiej. 
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM 
w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W30, K1_W31, K1_W32, K1_W33, K1_W39, K1_W45, 
K1_W46 
w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U13, K1_W14, K1_U21, K1_U22, K1_U23, K1_U43, K1_U44,  
K1_U45, K1_U46, K1_U47, K1_U48, K1_U49 
w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: K1_K01, K1_K02, K1_K04, K1_K06, K1_K08, 
K1_K11, K1_K15, K1_K16 

9. liczba godzin z przedmiotu 60 

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu 10 

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się  

Efekty uczenia się Sposoby weryfikacji Sposoby oceny* 

W zakresie wiedzy 
Sprawdzanie samodzielności 

przygotowania poszczególnych 
rozdziałów pracy dyplomowej 

 
Pozytywny wynik z systemu 

antyplagiatowego 
 

W zakresie umiejętności 
Zebranie piśmiennictwa polsko- i 
anglojęzycznego na zadany temat 

 
Prawidłowo przygotowana 

bibliografia pracy 
dyplomowej 

 
 

W zakresie kompetencji Obserwacja * 

*Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny. 



Karta przedmiotu 

Cz. 2 

 

Inne przydatne informacje o przedmiocie 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail: 
Jednostki Organizacyjne Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu 
 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: 
Promotor pracy licencjackiej 
 
 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Zaliczenie VI semestrów studiów 
 
 

15. Liczebność grup Zgodna z uchwałą Senatu SUM 

16. Materiały do zajęć Zgodnie z zaleceniami promotora 

17. Miejsce odbywania się zajęć 
Pomieszczenia Katedry/Zakładu w którym realizowana jest praca 
licencjacka 

18. Miejsce i godzina konsultacji Ustalane indywidualnie z promotorem pracy 

19. Efekty uczenia się 

Numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

zatwierdzony

ch przez 

Senat SUM 

P_W01 

Zna zasady kodeksu etyki zawodu biotechnologa oraz 
umiejscowienie biotechnologii w strukturach systemu ochrony 
zdrowia 

K1_W30 
K1_W31 
K1_W32 
K1_W33 

P_W02 
Posiada wiedzę: - z zakresu ochrony wartości intelektualnej 
- marketingu, zarządzania i organizacji pracy  

K1_W39 
K1_W45 
K1_W46 

P_U01 
Potrafi zaplanować badanie naukowe i omówić jego cel oraz 
spodziewane wyniki  

K1_U14 
K1_U43 

P_U02 
Potrafi zinterpretować badanie naukowe i odnieść je do 
aktualnego stanu wiedzy 

K1_U44 
K1_U45 

P_U03 

Potrafi korzystać ze specjalistycznej literatury naukowej 
krajowej i zagranicznej w badaniach i podczas redagowaniu 
pracy dyplomowej i przygotowywania się do egzaminu 
dyplomowego, stosując zasady ochrony własności 
intelektualnej. 

K1_U13 
K1_U21 
K1_U22 
K1_U23 
K1_U46 
K1_U47 
K1_U48 
K1_U49 

 



20. Formy i tematy zajęć Liczba 
godzin 

20.1. Seminaria  

Określenie celu, zakresu i przedmiotu pracy dyplomowej, określenie problematyki 
badawczej i tematu pracy. Omówienie zasad konstrukcji planu pracy, źródeł pozyskania 
danych, zasad pisarstwa naukowego oraz wymagań stawianych tekstowi pracy (technika 
pisania pracy dyplomowej). Formułowanie i korygowanie poszczególnych rozdziałów 
pracy dyplomowej oraz ogólnej konstrukcji pracy. 

60 

21. Literatura 

1. Aktualna literatura, zalecana indywidualnie, zależnie od tematu, charakteru i zakresu badań 
prowadzonych w ramach realizacji przedmiotu 

2. Literatura z przedmiotów objętych całym tokiem studiów, 

22. Kryteria oceny – szczegóły  

 
Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących. 
Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się. 
Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


