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Biologia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
weterynaria

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Poziom studiów
jednolite studia magisterskie

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WMWMWWN.J2B.0184.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Weterynaria

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Jarosław Pacoń

Pozostali prowadzący Jarosław Pacoń

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Grupa zajęć standardu
A. Zajęcia w zakresie nauk podstawowych

Liczba
punktów ECTS
2.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z jednością świata organicznego, opis pochodzenia, systematyki i morfologii wybranych
typów tkankowców, wyróżnienie organizmów pasożytniczych i wolnożyjących, opis i porównanie cykli
rozwojowych form pasożytniczych. Charakterystyka wybranych grup roślin, budowa morfologiczna i anatomiczna.
Charakterystyka substancji biologicznie czynnych u roślin: alkaloidy, glikozydy, flowonoidy, olejki eteryczne,
żywice, saponiny, związki mineralne, antybiotyki, cytostatyki roślinne. Surowce farmakopealne. Formy
preparatów leczniczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

biologię czynników zakaźnych powodujących choroby
przenoszone między zwierzętami oraz
antropozoonozy, z uwzględnieniem mechanizmów
przenoszenia choroby oraz mechanizmów obronnych
makroorganizmu

O.W6 Kolokwium

W2
etiologię, patogenezę i objawy kliniczne chorób
występujących u poszczególnych gatunków zwierząt
oraz zasady postępowania terapeutycznego

O.W3 Kolokwium

W3

biologię czynników zakaźnych wywołujących choroby
przenoszone między zwierzętami oraz
antropozoonozy, z uwzględnieniem mechanizmów
przenoszenia choroby oraz mechanizmów obronnych
organizmu

A.W13 Kolokwium

W4 polską i łacińską nomenklaturę medyczną A.W20 Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zaplanować postępowanie diagnostyczne O.U3 Zaliczenie ustne

U2
posługiwać się lekarską nomenklaturą łacińską
w stopniu niezbędnym do rozumienia i opisywania
czynności lekarskich, stanu zdrowia zwierząt, chorób
oraz stanów i zmian patologicznych

O.U8 Zaliczenie ustne

U3 słuchać i udzielać odpowiedzi językiem zrozumiałym,
odpowiednim do sytuacji A.U13 Zaliczenie ustne

U4 pracować w zespole multidyscyplinarnym A.U15 Zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wykazywania odpowiedzialności za podejmowane
decyzje wobec ludzi, zwierząt i środowiska
przyrodniczego

O.K1 Aktywność na zajęciach

K2 korzystania z obiektywnych źródeł informacji O.K4 Aktywność na zajęciach

K3 pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności O.K8 Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności
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Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
45

ECTS
1.7

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.

Pochodzenie i relacje filogenetyczne Protozoa. Systematyka, morfologia,
czynności życiowe. Filogeneza tkankowców. Podział systematyczny
Plathelminthes, Nemathelminthes, Arthropoda, morfologia, cykle rozwojowe.
Morfologia i anatomia wegetatywnych organów roślinnych i organów
generatywnych. Roślinne substancje biologicznie czynne, surowce farmakopealne,
formy preparatów leczniczych. Klasyfikacja roślin leczniczych na podstawie ich
działania.

Wykład
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2.

Komórka - budowa, różnice między komórkami roślinnymi i zwierzęcymi. Mitoza
mejoza i amitoza. Protozoa – pierwotniaki, Flagellata – wiciowce, Trypanosoma
sp., Trichomonas sp. Sarcodina – zarodniowe Entamoeba histolitica, Entamoeba
coli. Apicomplexa – sporowce: Plasmodium sp., Gregarina sp., Ciliata – rzęski:
Paramecium sp., Entodiniomorpha – orzęski ze żwacza. Omówienie i obserwacja
różnorodności morfologicznej pierwotniaków na podstawie preparatów
mikroskopowych utrwalonych i świeżych. Czynności życiowe pierwotniaków; ruch,
odżywianie, rozmnażanie.Znaczenie pierwotniaków; gatunki pasożytnicze,
symbiotyczne, wolnożyjących. Platyhelminthes – płazińce Trematoda – przywry:
Dicrocoelium dendriticum, Fasciola hepatica. Morfologia i anatomia przywr.
Rozmnażanie, rozwój, formy larwalne. Cestoda – tasiemce: Diphyllobothrium
latum, Taenia saginata, Taenia solium, Echinococcus granulosus. Morfologia i
anatomia tasiemców. Przystosowania do pasożytnictwa. Cykle rozwojowe, formy
larwalne. Nemathelminthes – obleńce: Ascaris suum, Ascaris lumbricoides,
Enterobius vermicularis, Trichinella spiralis. Sekcja Ascaris suum. Budowa wora
powłokowo-mięśniowego, układu pokarmowego, męskiego i żeńskiego układu
rozrodczego. Dymorfizm płciowy. Cykle rozwojowe.

Arthropoda – stawonogi; Crustacea – skorupiaki: Daphnia sp.; Arachnida –
pajęczaki: Ixodes sp.; Insecta – owady: Melolonta melolonta, Pediculus
humanus.Morfologia, budowa narządów gębowych, odnóży krocznych. Rozwój,
formy larwalne.

Tkanki roślin nasiennych. Tkanki merystematyczne pierwotne i wtórne pędu i
korzenia.Tkanki okrywające (epiderma i jej wytwory, peryderma i jej wytwory).
Tkanki miękiszowe (miękisz asymilacyjny, spichrzowy, przewietrzający, wodny).
Tkanki wydzielnicze (włoski wydzielnicze, przewody żywiczne, rury
mleczne).Tkanki wzmacniające (kolenchyma ,sklerenchyma).Tkanki przewodzące
(floem ,ksylem,wiązki przewodzące).Morfologia organów wegetatywnych roślin.
Systemy korzeniowe, typy korzeni, budowa pierwotna i wtórna korzeni, mikoryza.
Rodzaje pędów, modyfikacje, budowa pierwotna i wtórna łodygi. Morfologia i
anatomia liścia. Morfologia organów generatywnych roślin. Budowa kwiatu. Typy
kwiatostanów. Narys i wzór kwiatowy. Rodzaje owoców. Typy nasion. Rośliny
zarodnikowe Bryophyta (Hepaticae, Musci, Sphagnales); Pterydophyta
(Lycopsidaceae, Equisetaceae, Polipodiceae.) Morfologia, przemiana pokoleń
(gametofit i sporofit). Gatunki lecznicze, trujące i chronione.

Rośliny nasienne Gymnospermae – nagonasienne: Pinacae, Cupressaceae,
Taxacea, Ginkgopsida Morfologia, rozwój, występowanie i rola w przyrodzie.
Gatunki lecznicze, trujące i chronione. Angiospermae – okrytonasienne -
Dicotyledones – dwuliścienne: Rannunculaceae – jaskrowate, Papaveraceae –
makowate, Urticaceae – pokrzywowate, Rosaceae – różowate, Cruciferae –
krzyżowe, Papilionaceae – motylkowate, Umbelliferae – baldaszkowate,Composite
– złożone. Morfologia, rozwój. Oznaczanie roślin (okazów zielnikowych i świeżych)
przy pomocy kluczy do rodziny, rodzaju, gatunku. Rozpoznawanie gatunków
leczniczych, trujących, pokarmowych i pastewnych. Monocotyledones –
jednoliścienne: Liliaceae – liliowate, Gramineae – trawy, Cyperaceae –
turzycowate, Orchidaceae – storczykowate. Charakterystyka roślin
jednoliściennych. Rozpoznawanie i oznaczanie gatunków leczniczych, trujących,
pokarmowych i pastewnych.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pokaz/demonstracja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Kolokwium 40%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie ustne, Aktywność na zajęciach, Kolokwium 60%
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Wymagania wstępne
Wiadomości z biologii w zakresie szkoły średniej.

Literatura
Obowiązkowa

Czesław Błaszak: Zoologia Bezkręgowce. PWN 20091.
Hampel – Zawitkowska J.: Zoologia PWN, Warszawa 20052.
Jarygin W.: Biologia. PZWL , Warszawa 20033.
Szweykowska A., Szweykowski J.: Botanika PWN, Warszawa 20064.
Broda B.: Zarys botaniki farmaceutycznej PZWL, Warszawa 20025.
Van Wink B., Wiuk M.: Rośliny lecznicze świata. MedPharm Polska 20086.

Dodatkowa

Schauer T., Caspari C.: Przewonik do rozpoznawania roślin, Elipsa 20051.
Volak J., Stodola J.: Rośliny lecznicze; BAW, Warszawa 19922.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

A.U13 Słuchać i udzielać odpowiedzi językiem zrozumiałym, odpowiednim do sytuacji

A.U15 Pracować w zespole multidyscyplinarnym

A.W13 Biologię czynników zakaźnych wywołujących choroby przenoszone między zwierzętami oraz antropozoonozy, z
uwzględnieniem mechanizmów przenoszenia choroby oraz mechanizmów obronnych organizmu

A.W20 Polską i łacińską nomenklaturę medyczną

O.K1 Wykazywania odpowiedzialności za podejmowane decyzje wobec ludzi, zwierząt i środowiska przyrodniczego

O.K4 Korzystania z obiektywnych źródeł informacji

O.K8 Pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności

O.U3 Zaplanować postępowanie diagnostyczne

O.U8 Posługiwać się lekarską nomenklaturą łacińską w stopniu niezbędnym do rozumienia i opisywania czynności
lekarskich, stanu zdrowia zwierząt, chorób oraz stanów i zmian patologicznych

O.W3 Etiologię, patogenezę i objawy kliniczne chorób występujących u poszczególnych gatunków zwierząt oraz zasady
postępowania terapeutycznego

O.W6 Biologię czynników zakaźnych powodujących choroby przenoszone między zwierzętami oraz antropozoonozy, z
uwzględnieniem mechanizmów przenoszenia choroby oraz mechanizmów obronnych makroorganizmu


