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Molekularna struktura komórki eukariotycznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia człowieka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
BD000000BBCS.L4B.1339.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Agnieszka Śmieszek

Pozostali prowadzący Agnieszka Śmieszek

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 20

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi aspektami biologii molekularnej, w odniesieniu
do cytofizjologii komórek eukariotycznych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie procesy molekularne
warunkujące prawidłowy metabolizm komórek
eukariotycznych.

BC_P6S_WG04,
BC_P6S_WG06 Zaliczenie pisemne

W2 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane
z genetyką molekularną oraz nanobiotechnologią. BC_P6S_WG04 Zaliczenie pisemne

W3
Student zna i rozumie podstawowe protokoły
badawcze stosowane w biologii molekularnej oraz
hodowli komórek eukariotycznych.

BC_P6S_WG04,
BC_P6S_WG06 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi posługiwać się podstawowymi
technikami stosowanymi w biologii molekularnej.

BC_P6S_UO15,
BC_P6S_UU16 Projekt

U2
Student potrafi oceniać podstawowe parametry
cytofizjologiczne komórek eukariotycznych, w tym
komórek progenitorowych.

BC_P6S_UO15,
BC_P6S_UW01 Projekt

U3

Student potrafi przygotować krótką prezentację
na temat aktualnych trendów badawczych
i innowacyjnych metod stosowanych w biologii
molekularnej do charakterystyki komórek
eukariotycznych.

BC_P6S_UK14,
BC_P6S_UU16,
BC_P6S_UW04,
BC_P6S_UW12

Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student wykazuje zainteresowanie systematyczną
aktualizacją wiedzy z zakresu biologii komórki
eukariotycznej, biologii molekularnej oraz
nanobiotechnologii.

BC_P6S_KK01 Projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 10

Ćwiczenia laboratoryjne 20

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Przygotowanie raportu 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1.      Atrybut komórek eukariotycznych – jądro komórkowe. DNA i chromosomy.
Rola struktury chromatyny w ekspresji genów.

2.      Cykl komórkowy, molekularne mechanizmy regulacji zjawisk mitotycznych.
Metody oceny cyklu komórkowego –cytometr przepływowy.

3.      Szlaki sygnalizacji międzykomórkowej – rola mikropęcherzyków błonowych
w regulacji sygnałów autokrynnych i parakrynnych.

4.      Różnicowanie się komórek. Charakterystyka komórek macierzystych. 

5.      Mechanizmy starzenia się komórek. Śmierć komórek. Szlaki sygnalizacyjne
apoptozy

Wykład

2.

1.      Ćwiczenia organizacyjne. Hodowle komórek eukariotycznych - wpływ
środowiska hodowlanego na aktywność wydzielniczą i proliferacyjną komórek.

2.      Techniki stosowane do oceny aktywności proliferacyjnej i żywotności
komórek eukariotycznych w hodowlach in vitro (cytometria i testy
kolorymetryczne).

3.      Metody izolacji i oceny kwasów nukleinowych.

4.      Łańcuchowa reakcja polimerazy w czasie rzeczywistym- analiza ekspresji
genów komórek eukariotycznych. Warunki przeprowadzenia poprawnej reakcji.

5.      Techniki immunoenzymatyczne w ocenie aktywności wydzielniczej komórek
eukariotycznych. Prezentacje multimedialne studentów dot. aktualnej wiedzy nt.
biologii molekularnej komórek eukariotycznych.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Burza mózgów, Film dydaktyczny, Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Udział w badaniach, Wykład,
Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Projekt 50%

Dodatkowy opis

Wykłady trwają 2 godziny lekcyjne, ćwiczenia 4 godziny lekcyjne, prowadzone przez 5 tygodni. Warunkiem zaliczenia części
praktycznej jest: (i) wysoka frekwencja na ćwiczeniach oraz (ii) pozytywna ocena z kolokwium. Student może mieć jedną
nieobecność pod warunkiem, że będzie to nieobecność usprawiedliwiona odpowiednim zaświadczeniem.  Zaliczenie będzie
obejmowało zagadnienia przedstawione na wykładach oraz ćwiczeniach (zajęcia 1-4). Oceniana będzie również prezentacja
multimedialna wykonana przez studenta dotycząca aktualnych trendów biologii molekularnej stosowanych w ocenie
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podstawowych parametrów cytofizjologicznych komórek. Średnia ocen z poszczególnych zadań będzie podstawą do
wystawienia końcowej oceny z pracy studenta na zajęciach praktycznych.

Wymagania wstępne
Podstawy wiedzy o biologii komórki.

Literatura
Obowiązkowa

Alberts B. i in., Podstawy Biologii Komórki cz. I oraz II , PWN 2009.1.
Kilarski W. M. , Strukturalne Podstawy Biologii Komórki, PWN 20122.
Kłyszejko-Stefanowicz L., Biochemia niektórych struktur komórkowych; PWN 20023.

Dodatkowa

Słomski R. Przykłady analiz DNA, 2004, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 20041.
Brown TM. (2010). Genomy. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN.2.
Stokłosa S., Hodowla komórek i tkanek, PWN 20113.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BC_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do systematycznej aktualizacji wiedzy z zakresu biologii i dyscyplin pokrewnych.
Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę oraz informacje dotyczące biologii człowieka podawane w mass-
mediach.

BC_P6S_UK14 Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego.

BC_P6S_UO15
Absolwent potrafi planować zadania badawcze z zakresu biologii człowieka; organizować pracę
indywidualną oraz w zespole oraz podejmować właściwe decyzje o doborze technik badawczych, które
potrafi zastosować

BC_P6S_UU16 Absolwent potrafi kształtować ścieżkę własnego rozwoju; rozumie potrzebę uczenia się i uzupełniania
wiedzy przez całe życie

BC_P6S_UW01 Absolwent potrafi przeprowadzać proste reakcje chemiczne, wykonywać analizy ilościowe i jakościowe,
posługiwać się przyrządami używanymi w laboratoriach chemicznych

BC_P6S_UW04 Absolwent potrafi stosować właściwe technologie informacyjne w tworzeniu baz danych, opracowaniu
statystycznym i graficznym danych oraz w pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji.

BC_P6S_UW12 Absolwent potrafi przygotować sprawozdanie, pracę projektową, referat oraz inne prace pisemne lub
prezentacje multimedialne

BC_P6S_WG04 Absolwent zna i rozumie molekularne podstawy funkcjonowania organizmów a także molekularne podłoże
chorób infekcyjnych i genetycznych człowieka

BC_P6S_WG06
Absolwent zna i rozumie procesy fizjologiczne komórek i funkcjonowanie tkanek oraz narządów roślin i
zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. a także związki między budową i funkcją
poszczególnych organów człowieka i zwierząt


