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Biochemia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
technologia żywności i żywienie człowieka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WBiNoZNTZS.I4B.0163.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Anita Rywińska

Pozostali prowadzący Anita Rywińska

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 60

Liczba
punktów ECTS
8.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z biochemii. Program wykładów
obejmuje: strukturę i funkcję podstawowych makrocząsteczek komórkowych, tj. aminokwasów, białek,
węglowodanów, lipidów i kwasów nukleinowych, mechanizmy i kinetykę działania enzymów, koenzymów, rolę
i funkcję witamin, przemiany i szlaki metaboliczne białek, węglowodanów i tłuszczów. Celem laboratoriów jest
zapoznanie studentów z podstawową aparaturą i oznaczeniami stosowanymi w pracowni biochemicznej.
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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
pojęcia biochemiczne – w stopniu zaawansowanym
opisuje aminokwasy, białka, węglowodany, lipidy
i kwasy nukleinowe

NT_P6S_WG01
Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Prezentacja

W2
główne tory metabolizmu i przemian: cukrów, białek
i lipidów, zachodzące z udziałem odpowiednich
enzymów

NT_P6S_WG11
Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Prezentacja

W3
kinetykę działania enzymów – potrafi wytłumaczyć
integrację i hierarchię procesów komórkowych -
rozróżnia enzymy, koenzymy i witaminy

NT_P6S_WG01
Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dobrać i przeprowadzić reakcje biochemiczne
z użyciem pipety, probówki, łaźni wodnej NT_P6S_UW01

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

U2
dobrać warunki reakcji enzymatycznej, obliczyć
stężenie cukrów, białek, kwasów nukleinowych, ocenić
aktywność enzymów

NT_P6S_UW01,
NT_P6S_UW02

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

U3 obsługiwać urządzenia i aparaturę niezbędną
w pracowni biochemicznej NT_P6S_UW02

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

U4
wskazać czynniki szkodliwe i potrafi bezpiecznie
korzystać z wyposażenia laboratorium
biochemicznego i odczynników

NT_P6S_UW02
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej oceny własnej wiedzy z zakresu biochemii NT_P6S_KK01
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

K2
Przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zasad
higieny pracy, stosowania środków ochrony
indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych

NT_P6S_KO03,
NT_P6S_KR05

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 60

Przygotowanie prezentacji/referatu 5
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Przygotowanie do ćwiczeń 39

Konsultacje 6

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 60

Udział w egzaminie 4

Przygotowanie raportu 22

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
226

ECTS
8.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
82

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Struktura i funkcja makrocząsteczek komórkowych: aminokwasów, białek,
węglowodanów, lipidów, kwasów tłuszczowych. Charakterystyka, mechanizm i
kinetyka działania enzymów. Koenzymy i witaminy rozpuszczalne w wodzie i w
tłuszczach. Procesy kataboliczne i anaboliczne. Przebieg, lokalizacja oraz
regulacja metabolizmu i procesów trawiennych u człowieka. Biosynteza, budowa i
funkcje kwasów nukleinowych. Integracja procesów komórkowych.

Wykład
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2.

1.      Wstęp, ćwiczenia rachunkowe

2.      Właściwości aminokwasów i białek

3.      Ilościowe oznaczanie białek

4.      Roztwory buforowe

5.      Ćwiczenie teoretyczne – prezentacja wybranego zagadnienia z biochemii

6.      Właściwości enzymów. Ureaza

7.      Oznaczanie aktywności α-amylazy

8.      Aminotransferaza asparaginianowa (GOT)

9.      Wysalanie i oznaczanie aktywności kwaśnej fosfatazy

10.  Dehydrogenaza L(+) mleczanowa z drożdży

11.  Oznaczanie aktywności enzymów rozkładających H2O2 - katalaza i
peroksydaza

12.  Oznaczanie cukrów redukujących metodą Nelsona

13.  Kwasy nukleinowe

14.  Zaliczenie ćwiczeń

 

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Zaliczenie ustne, Obserwacja pracy studenta,
Aktywność na zajęciach, Prezentacja 50%

Wymagania wstępne
Chemia nieorganiczna, chemia organiczna

Literatura
Obowiązkowa

Biochemia, krótkie wykłady. Hames B.D., Hooper N.M., PWN, 20191.
Biochemia Harpera, Murray R.K. i inni, PZWL Warszawa, 20182.
Podstawy biochemii. Kączkowski J. PWN, 20173.

Dodatkowa

Biochemia. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L,. PWN, 20131.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

NT_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności, ma świadomość postępu i zmian
następujących w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka

NT_P6S_KO03
Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz środowiska społecznego oraz wypełniania
zobowiązań społecznych, w tym również działań zmierzających do zapewnienia wysokiej jakości
produktów żywnościowych i ich bezpieczeństwa

NT_P6S_KR05 Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz
ponoszenia odpowiedzialności za produkcję żywności i ochronę środowiska

NT_P6S_UW01 Absolwent potrafi dobrać i zastosować odpowiednie metody, techniki, technologie i materiały do produkcji
i utrwalania żywności

NT_P6S_UW02
Absolwent potrafi zastosować odpowiednie techniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i sensoryczne
posługując się sprzętem laboratoryjnym i aparaturą kontrolno-pomiarową stosowane w analizie żywności
oraz opracować i zinterpretować uzyskane wyniki

NT_P6S_WG01 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym fakty i pojęcia z zakresu chemii, biochemii,
mikrobiologii, matematyki, fizyki dostosowane do kierunku technologii żywności i żywienia człowieka

NT_P6S_WG11 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym przemiany fizyko-chemiczne i biochemiczne
zachodzące podczas przetwarzania, utrwalania i przechowywania surowców i produktów żywnościowych


