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Ewolucjonizm
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bioinformatyka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiHZBBIS.L8B.0658.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Cezary Mitrus

Pozostali prowadzący Cezary Mitrus

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

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

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy związanej z prawami i prawidłowościami rozwoju świata organizmów
żywych w ciągu historii geologicznej ziemi. Hipotezami, ideami i realnymi faktami, pozwalającymi poznać czynniki
i mechanizmy zmian zachodzących w przyrodzie w przeszłości i obecnie. Poznanie pojęć, prawidłowości i metod
pozwalających na prognozowanie wydarzeń i zjawisk w środowisku abiotycznym i biotycznym.
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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 mechanizmy kształtujące
różnorodność świata ożywionego, zna podstawowe
pojęcia związane z  ewolucją organizmów żywych, ma
wiedzę o mechanizmach, czynnikach i prawach
ewolucji.

BI_P6S_WG04 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi analizować i rozumie procesy
ewolucyjne i biologiczne, praktykuje podstawowe
metody badań ewolucyjnych w przyrodzie
i w eksperymencie.

BI_P6S_UK11,
BI_P6S_UW02,
BI_P6S_UW05

Aktywność na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów ciągłego zdobywania wiedzy,
wykazuje zrozumienie zjawisk ewolucyjnych
w przyrodzie

BI_P6S_KK01 Referat

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Konsultacje 2

Udział w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
58

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
33

ECTS
1.1

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Ewolucja – zjawisko ogólnobiologiczne, historia powstawania idei ewolucji, teoria
ewolucji Darwina. Teorie historii życia. Skamieniałości jako dowody ewolucji.
Wymierania, ich przyczyny i skutki. Dobór naturalny i dostosowanie. Zmienność,
pochodzenie zmienności genetycznej.  Genetyka ewolucyjna. Idea gatunku i
specjacja. Rekonstrukcja filogenetyczna. Szybkość ewolucji. Koewolucja. Ewolucja
człowieka

Wykład

2.

Ewolucjonizm a kreacjonizm. Teistyczny i deistyczny kreacjonizm. Ewolucja płci.
Dobór płciowy, grupowy, krewniaczy. Dobór sztuczny i powstawanie ras.
Przejściowe formy w ewolucji. Teoria ortogenezy. Ontogeneza i ewolucja w
embriogenezie. Informacyjna koncepcja ewolucji. Ewolucja molekularna.
Elektroniczna ewolucja. Algorytmy genetyczne i ewolucyjne. Samolubny gen,
memetyka, teoria replikantów. Stratofenetyka. Różnorodność i ewolucja.
Modelowanie w ewolucji. 

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Burza mózgów, Pokaz/demonstracja, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Aktywność na zajęciach, Referat 50%

Wymagania wstępne
Ukończone kursy z zakresu zoologi, botaniki, biogeografii, genetyki

Literatura
Obowiązkowa

Futuyma D. Ewolucja. Wydawnictwo UW. 20081.
Wainer J. Zycie i ewolucja Biosfery. Wyd-wo Naukowe PAN. Warszawa, 2012.2.
Dzik J. Dzieje życia na Ziemi. Wyd-wo Naukowe PAN. Warszawa, 2013.3.
Krzanowska H. Zarys mechanizmów ewolucji. Warszawa. 2002.4.
Futuyma D. Evolutionary Biology. Blackwell Science, 1998.5.
Ridley. M. Evolution, Oxford Readers, 20036.
Scheiner S. M. and Mindell D. P. The Theory of Evolution Principles, Concepts, and Assumptions. the University of Chicago7.
Press

Dodatkowa

Dawkins R. Rozplątanie tęczy. Prószyński i S-ka, Warszawa 20011.
Dawkins R. Samolubny gen. Prószyński i S-ka, Warszawa, 20002.
Diamond J. Dlaczego lubimy seks? Ewolucja ludzkiej seksualności. CiS, 19983.
Dawkins R. Ślepy zegarmistrz . PIW, Warszawa 1995.4.
M. Ryszkiewicz. Ewolucja. Od wielkiego wybuchu do Homo sapiens. Prószyński i S-ka, Warszawa, 2000.5.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BI_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i jej aktualizacji

BI_P6S_UK11 Absolwent potrafi poprawnie wnioskować na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł nauk
przyrodniczych, rolniczych, technicznych i matematycznych wykorzystując do dyskusji język naukowy

BI_P6S_UW02 Absolwent potrafi stosować techniki i narzędzia badawcze w zakresie biologii eksperymentalnej, ze
szczególnym uwzględnieniem biochemii, biofizyki i biologii molekularnej

BI_P6S_UW05
Absolwent potrafi samodzielnie wykonywać zadania badawcze lub ekspertyzy z zakresu biologii,
zootechniki i informatyki pod kierunkiem opiekuna naukowego oraz w ramach pracy grupowej i
wykorzystywać przy tym dostępne źródła informacji, w tym elektroniczne

BI_P6S_WG04 Absolwent zna i rozumie mechanizmy ewolucji


